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DECRETO N. 1.109 - de 15 de junho. de 1921
Abre um credito especial de 5.000:000$000 para o serviço de electrici-

dade da Capital

O Presidente do Estado de Minas Gera-es, usan-
lo da altribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e de accordo com a auctorizaÇã0 contida
no art.1.0 , letra a, da lei n. 882, de 27 de janeiro de
1 925,  resolve abrir um novo credito especial de ciii
co mil contos de réis (5.000:000$) para pagamento
de materiaes eneommendados, respectivos direitos
de importação, obras realizadas e a se realizarem
para os serviços de electricidade (Ia Capital..

O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 15 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOSRIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Sá Pires.

Demonstração do credito de 5.000:000$000
Encommeflda em dollars 195.296,00 a

8$500 ......... 41$0........1.660:014$000
Idem em libra 20.804,00 a	00. .	852:964$000
Idem em frs. SS 667.800,00 a 1$700 .	1.135:260$000
Piem em f.rs. F. 316.000,00 a $300. . 94:800$000
Idem em mil réis ........... 513:964$000
Direitos de importação ........ . 742 :99f3$000

5.000:000$000

1 .a Secção da Directoria da Contabilidade, 18
de junho de 1927.--Franklin Pessanha. Visto. 12-VI-
1927,--Francisco D'Auria, director em exercicio.
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DECRETO N. 7.710 - DE 15 DE JUNHO DE 1927

Manda pôr em liberdade o cabo da Força Publica José Pedro Pinto
de Miranda

O Presidente do Estado de Minas Gera'es, no
uso da faculdade que lhe confere o art. 57 (Ia Con-
stituição e tendo em vista os mesmos motivos ex-
postos no dec. n. 7.704, de 11 do corrente, resolve
mandar pôr em liberdade o cabo José Pedro Pinto
de Miranda, do 1.0 batalhão 'da Força Publica.

Palacjo da Presideneja do Estado de Minas
Geraes, cm Oliveira, 15 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

DECRETO N. 7.711 DE 15 DE JUNHO DE 1927

Pcrdôa o réo Antonio Dorneilas Costa do resto da pena a que foi
condeninado

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, usan-
do da attribuiçíio que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e em homenagem á data de hoje, resolve
perdoar o réo Antonio Dorneflas Costa do resto (Ia
pena de 30 annos de prisão a que foi condemnado
pelo jury da comarca de Carangola, visto já haver
Cumprido 27 annos.

'Palacio da Presideneja do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 15 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

Senhor Presidente:
Julgando opportuna e de vantagem a reorga-

nização da Força Publica, de modo a tomai-a
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mais  efficiente, removendo alguns males epreei-
chendo varias lacunas, submetto ao alto criterio
(te v. exc., cru fórma de regulamento, o resultado
(lOS meus estudos e observações.

Antes de expor, em pormenores, a traça que
se me afigurou mais consentanea corn as necessi-
dades de ordem geral verificadas no exercício das
funcções de commandaute de corporação, (levo sa-
lientar itie a nossa Força Publica tem graiigcado,
nos ultimos tempos, renovados titulos de reconhe-
cimento não só do povo mineiro, como de todo o
paiz, pela correcção e disciplina com que se 'tem
desempenhado das arduas e melindrosas tarefas,
que lhe foram commettidas, na defesa da legali-
dde e da ordem publica.

A nossa milícia, Pela disciplina integral 'e ab-
soluta que tem mantido, pelas vibrações dos offi-
ciaes e praças no sei devolamento á causa (la Pa-
teia, tem contribuido, sem contestação 'para maior
grandeza da historia (l Minas, participando Com
brilhantismo dos movimentos que terminaram pelo
prestigio da auctoridade 'e da ordem constitucio-
nal do Brasil.

Como demonstração de apreço pelo que fize-
ram os nossos soldados 1)ra elevar o nome do Es-
tado, e, principalmente, por bem se enquadrar no
pensamento governamental, consignado por v.
cxc., em seu prograrnrna, de ligar vivo e carinho.
so zelo á nossa milicia, procurei reorganizar a
Força Publica, aprimorando-lhe a instrucção mili-
tar para que e]la preencha os seus fins csp.ecificos
como elemento de manutenção da ordem e de de-
fesa social.

Como quer que seja, porém, é consideavel o
progresso que temos feito e fôra injusto listo negar que
OS governos, inaximé de 1913 para cá, tenham bus-
cado melhorar a nossa organização militar, con-
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vergindo energias para o preparo da officialidade	 Releva notar (IUC o Corpo Escola só tem
e do soldado,	 incute o arcabouç3 necessario, composto (Pclll	 r	No terreno dos factos, porem, fôra cegueira	 um nucleo de o11iaes a 1 ronria policia, para
não reconhecer que, depois da retirada do instru-	 cuidar da instrucção.
ctor Roberto Drexier, nada mais realizámos cm	 Accresce ainda que a presente organiZaÇa
favor da continuidade da instrucção militar nos	 nos seus lineamentos geraes, adapta-se aS condi-
batalhões (Ia Força Publica.

	

	 do meio em nossa terra ,e resolve o problemações - militar, tanto no ponto de

	

Nõo é justilicavel cefflinuemos indifferentes	 do preparoeducação Ucaaoi1j0 corno no aspe-a sorte de nossa pol í cia, corno força militar e, para	 vista o aperfeiçoamento

melhoral-a, tornando effectiva a sua instrucção,	 cto financeiro.
	problema, devojulgo ter encontrado solução satisfactoija nos moI-	 Quanto a esta ultima face ,do obtida com a

des da presente organização,	 salientar que a presente reforma e O	
oia

	Ao elaborar, pois, o presente regulamento,	 mais rigorosa-	
•l'iii	1jalhão jalentou-me, il( Iii (1	J) rcoecupaçlo permanente	 se con1por 1	

i iiõcs II is suas sedesdas possibilidades mineiras, o objectivo superior e	 creado, e ins truirá	
F 11(10 com O transporte depatriotico de

	

cc rstitiui 1 1 ai i Public i corno segu-	 evit indo onu' l)aI 1 o
ra reserva militar da Patiia, que deila se utiliza-	 praças para estaCapital.
ra, em caso de guerra, para conservar intactos os	 -.
melindres da honra nacional e defender a integri- Afim de corrigir grave lacuna, submolto. iUfl-
(lade (Ia nossa soberania,	 da ao esclarecido espirito (le v. exc. a creaçuo do

	

E' inquestionavel que uni dos grandes obsta-	 Serviço Auxiliar, destinado a fornecer o
culos ao aperfeiçoamento da instrucção repotis,i	 necessario para as funeções propriamente de a
no facto de se l)e1'rnittir (1 engajamento dos recru-	 ministração.
tas eia qualquer dos batalhões e na distribuição	 Cumpre-me ponderar que constitue serio es-
(los mesmos pelos destacamentos do interior do	 torvo á vida da instrucção tia nossa milicia O
Estado, sem que tenham atlingido a unia apurada	 sentir-se na retirada de grande flUrn('r0 de ifliL-
instrucçao.	 riores e praças para serviços extranhos, sem Se

	

Mais de iuna vez, no curto espaço (Ia minha	 1)rCeflcherfli os claros por elies deixados nos ba-
gestao, a CXperiencia inc tem demonstrado que a	 talhões.
falta de instrucção é prejudicial e tem (lado logar	 E' facil avaliar o (leSequilibri o (!UC reprcSen-
a reclainaçae; constantes das aucloridades locacs	 ti para a Força o afastamento de um militar apto
contra a indisciplina e relaxamento das praças,	 das fileiras, não se lhe dando SUI)StitUtO.

A nu ver, 'i 01 g mizç lo conveniente,niinte, par	 1Para cincdi ir tio ? 1 il1(lc falha verificada
(lispornios de efíiciente contingente militar, é a	 pela pratici, julguei inipreScifl(hVel a creaçao uO

deli	reguneada ilude	lamen	mto Co	a creacão (10	 serviço a U( » venho de me referir.
Corpo Escola, pelo qual devem passar todos OS re-	 De accordo com o preceittia10 neste regula-
crutas que, depOiS de instruidos, SãO desligados	 incuto i unidade eia (1IIeSIãO fica subordinada ao
para os diversos batalhões,	 assistente militar do Secretario da Segurança.
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Um organismo militar não poderá funccionar
efficien tem ente si não tiver ordem, obediencia e
(ÃiSCiplina.

Para alcançar esse iniportatite (les/deratuni
fui ncccssaIjt a fixação de um conj imolo de pre-
ceitos disciplinares reguladores de direitos e ga-
raiitjas e d'tçajnjnantes dos deveres militares.

O regu1amcno que se acha em vigor contém
legras e preceitos passiveis de reparos em severa
analyse juridica, suado que alguns se contrapõn
ii explieitos cl1pOSitivoS (la lei penal COrnrnurn.

Paro que o nOVO regulaniento constitua um
todo liarnlozjjco e suja uma realidade a sua obser-
vancia, só foram firmadas regras tedentes a resta-
belecer a oi dem na Força Publica, perturbada pe-
la violação das leis militares, evitando-se trans-
plantações j uridicas alheias ao assumplo.

O criterio seguido foi o de distinguir as infra-
cções (te natureza propriamente militar, bem co-
mo os delictos caracterizados pelo irregular exer-
cicio das funcções puramente militares, dos cri-
ines coml)relieildjclos pela sancção da lei penal
cornmum, porquanto estes ultimos, resvalando pa-
ra o ambi[o do direito substantivo, escapam á com-
pctencia reguladora dos Estados.

E' condição fundamental para nossa defesa,
dada a vastidõo territorial de Minas, a creação d'
pelotões de metralhadoras em cada um dos bata -
lhões da Força Publica estacionados fóra da Ca-
pital.

As arnias autornaticas modernas, utilizadas
por pessoal (luvidamente instruido, virão comple-
tar o apparelliameflto das unidades.

Este plano harmoniza-se p erfeitamente comas necer3idad('. j Li e vi(linciada5 em mais de urna
ocoasião, corresponde Li ccllfigui'ação topograplii_
ca especial do nosso solo e aPeiide ao systerna de
viação existente.
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Urna outra modificação de certa relevancia in-
troduzida neste regulamento é '--1 que se refere á
investidura C promoçocs flO Serviço de Saude.

Até o presente momeiito realizam-Se semob-
scrvafleii ii a disposiçõcS peculiares ás unidades
e, no erntaflio, 110 que toca á reforma, gosam os of-
ficiaes desse Serviço de todas as prerogatiVaS con-
feridas aos outros officiaeS da Força. Os comba-
tentes que chegam ao posto de tenente-coronel
com 65 anhos de edade, reformam-se coinpulsoria
mente com os vencimentos integracs; porém, e s-
Les exige o regulamento requisitOs para as proTflO-
çoes.No Serviço de Saude dá-se a anomalia de po-
der ser um medico nomeado tenente-Coronel com

62 aimos o reícrfllar- .SC logo que complete 65 com
todos os vanCirflefltOS e apenas com tres annos de
serviço ao Estado.

Para evitar esse e outros iflC0flVCflCRtCS, oh-
vios, o regulamento fixa a edade maxima (lo 30
annos para a primeira investidura.

A arma de cavaliaria, cuja efficiencia não
mister de encarecer, mereceu particular attenÇão,
tendo-se cm vista que é um dos melhores elemen-
tos no policiam ente da Capital pela extensão da
área da mesma. Pelo regulamento elevou-se á ca-
tegoria de Corpo o antigo Esquadrão, com um ef-
fectivo de 216 homens, incluidoS os officiaes.

E' indiscutivel que o governo de v. exc. bem
procurando guiar a acção official, no tocante ás
despesas publicas, de modo a se dar a este proble-
ma urna solução administrativa mais avisada.

Calcadas no regulamento de Contabilidade
Publica que baixou com o decreto ii. T. 440, de 24
de dezembro de 1926, foram crcadas as disposi-
ções da Contabilidade da Força.

E', pois digno (10 destaque o capitulo que in-
sti tuiu esta nova repartição incumbida especifica-
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(lamente de verificar a exacta applicação das ru-
bricas orçamentarias e de fiscalizar, pela tomada
de contas, as despesas (Ias differentes unidades da
Força, fornecendo completas informações relati-
vas á situação das verbas cm qualquer momento.
Tenho para mim que os resultados dessa medida
serão os mais satisfactorios possiveis e contribui-
rão sobremodo para seguir-se o caminho de des-
cortino singular traçado por v. 'exc., de evitar com
segurança sejam contrahidas, na sua administra-
ção, responsabilidades não auctorizadas em lei.

Julgo, sr. Presidente, que a reforma, tal como
se acha no presente regulamento, dará os resulta-
dos desejados e com dia ficará realizado um im-
portante ponto do seu programma de governo.

Beilo Horizonte, 16 de junho de 1927. - José
Francisco Rias Fortes.

DECRETO N. 7.712 - DE 16 DE JUNHO DE 1927
Approva o regulamento da Força Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da 'attribuição que lhe confere o artigo 57,
li. 1, da Constituição e de accordo com o art. 1.0,
n. V, da lei n. 943, de 1.0 de setembro de 1926,
resolve approvar, ad referendum do Congresso o
o Regulamento da Força Publica do Estado que
com este baixa, assignado 'pelo Secretario de Es-
tado dos Negocios da Segurança e Assitencia Pu-
blica, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gera'es, em Beilo Horizonte, 16 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS HIREIRO I)E ANDRADA.

José Francisco Rias Fortes.
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REGULAMEN]'U l)AF(U',-\ PUFLICA DO
I;Si Ai()

riu MEILIA I'AWI'E

'l'iTUL() 1

1)u orqt111iz(1Ç(i() j ,'jal da Forçti Publica

CAPITULO 1

Da 1"orça Publica, SUU 1IIÍSSUO C COflhJ)OS aO

Art. 1.0 A Força Publica do Estado de Minas
(ieraes tem pr tini a defesa da patria e das insti-
tuições republica11{ S (Ia ordem e da tranquilli(la-
de publicas, da integridade e autonomia (lo Esta-
do e a garantia da propriedade (Ia honra e do do-
nhiCillO (los ci(3adãos.

Art. 2. 0 A Força Publica ficará Sol) as ordens
iminediatas d Presidente do Estado e subordina-
da á Secretaria (Ia segurança e AssistenCia Publi-
ca, a cujo titular competirá o seu commando.

Paragraplio unico. E' amovivel e poderá ser
concentrada onde as circUmstaflcias o exigirem.

Art. 30 A Força Publica compor-se-a de:
a) Uru Departamento Admiuistrati\'O.
b) Cinco batalhões de infantaria.
c) Um corpo escola.
d) Um corpo de cavaliaria
e) Uma companhia de sapadores e bombeiros.
f) Serviço auxiliar.
g) Serviç' de saude.

CAPITULO II

Do Commando Geral
Art. 4.° O Cornmando Geral será exerci

do 
pe

-lo Secretario da Segurança ,e Assistencia Publica,
por intermedk (10 Departamento Administrativo
e com assistencia de um Conselho Technico Miii-
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lar, cabendo o commando e direcção de cada um
dos corpos, repartições e serviços da Força, aos of-
ficiaes constontcs do quadro de fixação annual.

CAPITULO III

Do Departamento Administrativo

Art. 5 0 O Departamento Administrativo da
Força Publica, que ficará irnme dia tamente subor-
dinado ao Secretario da Segurança, se comporá:

a) de UIfl chefe, mio será designado pelo re-
ferido Secretario, dentre os tenentes-coroneis (10
quadro;

b) de uma Intendencia Geral, dirigida por
um major;

e) de uma secção de contabilidade;
(2) d dUOS secções de expediente, cada qual

(ungido po r um 1.0 tenente adjuncto.
Art. 6.0 Ao chefe do Departamento Adminis-

trativo incumbe a direcção geral dos serviços do
mesmo l)epartamciito.

Art. 7.° A Intendencia Geral é a repartição
encarregada do acquisição, guarda e conservação
do material, bem como do fornecimento dos arti-
gos pedidos pelos corpos e pelas repartições da
Força Publica, correndo por dia todo o expedien-
te de attribuiçuio do respectivo intendente.

Paragrapho unico. Compete-lhe ter sempre
em dia e perfeita ordem a escripturação de todo
o material da Força.

Ar[. .° A' secção de contabilidade que será
dirigida por um technico civil conteactado pelo go-
verno, incumbe:

1 . 0 examinar e escripturar toda a receita e
despesa da corporação, de accordo com o regula-
mento da Contabilidade do Estado, inclusive da
Caixa Beneficente, devendo corrigir qualquer ir-
regularidade que encontrar, indicando os meios de
sonal-a e de evitar a sua reproducção;
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2.° sca1izar todos os documentos de despesa,
inc1sive folhas de vencimentos do pessoal da For-
ça Publica;

3•0 informar os papeis relativos ao assumptD
(le sua especialidade, quer sejam concernentes aos
interesses da administração, quer digam respeito
ás partes;

4•0 justificar a necessidade de creditos sup-
plemefltares e extraordiflarios, apresentando as
competentes tabeilas explicativas á Secretaria da
Segurança e AssistenCia Publica;

50 organizar os papeis necessarios ao recebi-
mento de dinheiro, com indicação das verbas or-
çamentarias por onde tenha de correr a despesa,
submettendo-o5 á assignatum do chefe do Depar-
tamento AdminiStrativ0, que solicitará do Secre-
tario da Segurança e AssistenCia Publica a impre-
scindivel auctoriZaÇão4

6.° fazer empenho de todas as despesas, de
accordo com as instrucções que vigorarem;

7.0 enviar ao Comniandante, Geral, na segun-
da quinzena de abril de cada anno, os dados ne-
cessarios á organização do orçamento a vigorar no
anno seguinte;

8.° proceder á tomada de contas dos comman-
dantes de unidades e chefes de serviço e ao exie
das que forem apresentadas pelos offieiaes encar-
regados de expedição e outras diligencias.

Art. 9.° A' 1 . a secção incumbe:
1 .0 o preparo e expedição de todos os papeis

que tenham de ser assignados pelo Commandaflte
Geral e pelo chefe do Departamento;

2.0 a organização, guarda e conserva do ar-
chivo.

Art. 10. A' 2.° secção incumbe
1 .0 o raovimeiito do pessoal dos corpose re-

partições e a apuração da força prompta, á vista
dos mappas diarios;

lá
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2. 0 a organização do boletim do Commando
Geral, bem como dos mappas e outros papeis que
se relacionem com o serviço e o movimento do
pessoal.

CAPITULO IV

Do Conselho Technico

Art. 1.1. O Conselho Teclinico será constitui-
do, sob a l)ieSi(lCflCia do Secretario da Segurança
e Assistencia Publica, pelos tenentes-coroneis e
majores cornmandantes de unidades e chefes de
repartições da guarnição da Capital e a efles in-
cumbirão funcções consultivas referentes aos ser-
viços da Força, á sua instrucção e ao seu appare-
lhamcnto militar.

CAPITULO V
Do Corpo Escola

Art. 12. O Corpo Escola se destina ao preparo
tcchnico do pessoal da Força Publica, de accordo
com a orientação do Conselho Technico Militar.

Art. 13. A instrucção será dada aos officiaes
e praças, segundo o programma que for organiza-
do pelo commandante do Corpo Escola e approva -
do pelo Conselho Technico, observando-se a le-
gislação imilitar federal vigente.

Art. 14. A instrucção dos officiaes constará
de duas partes: uma essencialmente pratica, con-
sistindo na applicação dos regulamentos adopta-
dos, e outra theorica, abrangendo tactica das ar-
mas, especialmente de infantaria e cavaliaria, co-
nhecimento sobre organização e administração mi-
litar, resolução de themas tacticos na carta e jogo
de guerra.

Art. 15. A instrucção pratica comprelienderá:
a instrucção individual, a da subdivisão e a da
unidade.
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§ 1. 0 A instrucção individual constará de x-
ercicios formaes e de flexionamento, tiro indivi-
dual, continencias militares, serviço de guarnição
e de segurança, conhecimento e conservação do
armamento e, obrigações do soldado no serviço in-
terno dos quarteis.

§ 2.0 A instrucção da subdivisão abrangerá a
do grupo e do pelotão em ordem unida, os exerci-
cios de maneabilidade, o serviço de segurança nos
postos avançados e na marcha, o tiro de combate e
o serviço de acampamento e acantonamento.

§ 3. 0 A instrucção da unidade consistirá nos
exercícios em ordem unida e de maneabilidade, no
serviço de segurança e no de marcha.

Art. 16. A instrucção será ministrada primei-
ramente na Capital ao pessoal da respectiva guar-
nição e depois na séde de cada um dos batalhões
de fóra, si o governo julgar conveniente.

Art. 17. O Corpo Escola, além da instrucção
de infantaro, ministrará tambem a de cavailaria
e de inetralhtdoras.

Art. 18. O período de instrucção dos recru-
tas não poderá exceder de quatro mezes.

Art. lO. A' proporção que o Corpo Escola
completar a instrucção de turmas de recrutas, for-
necerá umi. relação (leiles ao Cornmandante Ge-
ral, para a nccessaria distribuição ás unidades
mais desfalcadas.

Art. 20. Aos officiaes que concluirem o cur-
so da Escola será fornecido certificado de apro-
veitamento, assignado pelo commandante do Cor-
po Escola e visado Pelo Commandante Geral.

Art. 21. Além dos officiaes constantes do
quadro que for posto á disposição do Corpo Esco-
la para instrucção, poderão outros, que o queiram,
frequentar os respectivos trabalhos, para o fim de
se habilita ren.

Art. 22. Nu Capital, á excepção dos soldados
recrutas, que serão engajados no Corpo Escola, e

D. 41	 1927
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(los officiaes que cstlVCi'&IU frequentando, os tra-
balhos espontaneamente, Iodo O pessoal lilUmflO
será addido ao mesmo Corpo.

Parag raplio unico. Providenciara o conuflan-
dante (lo Corpo Escola para que se faça remessa
mensal á administração de cada batalhão das al-
terações occorridas com O respectivo pessoal. Es-
sas alterações serão resumidas o mais possivel,
nada e coinmunícando á administração do bata-
lhão no caso de não haver alteração com o official
ou praça.

Art. 23. Os commandantes de batalhões, du-
rante o pei'iodo de instrucção do respectivo pes-
soal, não poderão conceder dispensa de serviço
aos officiacs e praças aIirnnos.

Art. 24. O i)e° 1 aliinino, quando addido ao
Corpo ESC.Jlli, ficará sujeito á disciplina deste.

Art. 25. Durante os trabalhos de instrucção
não serão COflCC(lidLlS licenças ao pessoal alumno
sinão em virtude (le prescripçaO da Junta de Sau-
de.

Art. 26. O alumno, olficial ou praça, que fal-
tar á instrucçüo por mais de trinta dias não pode-
rã ser considerado instruido e terá, por isso mes-
mo, de fazer nova escola.

Art. 27. Os officiaes de todos os j)OstOS (levem
exercitar-Se no jogo de esgrima, equitação, tiro ao
alvo e outros desportos militares.

Art. 28. Os officiaes de infantaria (levem
exercitar-se em equitação, para o que lhes serão
franqueados os animues da cavaliaria, em horas
designadas.

Art. 29. Quando o Comrnandante Geral jul-
gar conveniente e opporIuno poderá organizar
um concuNo de tiro, denominado "Campeonato
da Força Publica", ao qual só poderão concorrer
os dez melhores atiradores classificados.

Art. 30. Para o preparo technico dos officiaes
do Corpo Escola, o governo poderá contractar, pe-

lo prazo que julgar C3IIVdII1CIIC, um official alheia
á corporação, sem outra funcção (Inc não seja a de
instruir os officiaes do referido Corpo.

CAPITULO VI
Do pessoa!, ,,eu eu qojrlrrieZ1tO, 1cm flO (16 :;erviço,

exclusão e expulsão

At. 31. Para o serviço da Força Publica se-
rão alistados eamo soldados os cidadãos que, vo-
luntariamente, se apresentarem para esse fim na
séde do Corpo Escola.

Paragrapho unieo. Lavrar-se-á um termo (10
ontracto de engajamento que o alistado assigna-

rá, ou alguem por elie, e que será depois registra-
do em livro especialmente destinado a esse fim.

Art. 2. Os voluntarios que se apresen-
tarem para alistar-se no Serviço Auxiliar e no de
Sauie, poderão engaj ar-se &ctamcnte nessas
unidades, desde que satisfaçam as exigencias do
art. 35.

Art. 33. Prestado o compromisso OU juramen-
to, o comanciantc do Corpo Escola fará a inclu
são do alistada, entregando-lhe um titulo impres-
so, conmetentemente assignado, do qual constem
o seu nome, edade, filiação, altura e demais si-
gnaes caracteristicos, bem aonio a data do engaja-
incuto.

Paragrapl;o unico. O compromisso ou jura-
mento terá a seguinte fórma: "Alistando-me solda-
(to da Força Publica (leste Estado por espaço de
tias amIOS comprometto-me a pautar minha
conducla pelos sãos principios da moral, a respei-
tar os meus superiores, a estimar os meus compa-
nheiros de arína e trator com bondade os que ve-
nham a ser rncus subordinados, a cumurir rigoro-
sarnento as ordens (]-as auctoridades competentes
e votar-me inteiranicOte ao serviço do Estado e da



Patria, cuj -is instituições, ifltegri(ia(Ie e honra de-
nderei aé con; o sacritirio iI PPL'ic1 vida."

Art. 31. O quadro dos batailmes será prci-
chiclu por eIlljados I)ClO P"°° de ires amiGo, de-
vivarncnte iru;truidos e foi uccidos u do Corpo Es-
cola.

	

•	• iodeiao austar-sc
1 . 0 l)iile vos maiores de dezoito au nos e me-

nores (te iarenta. que. além cia aptidao physiea
necessa ria j ulgida Ciii illS1)CCÇii() de saude, tive-
rem boa conducta, provada 1)C)r folha corrida, e,
na falta desta; por attestado de auctoridade poli-
".ial e judiciaria do logar de sua residencia, ou de
nfficiaes da Força Publica;

2.° ex-praças dc outras corporações armadas
cjue tiverem servido com boas notas, provadas p)-
certidão ou documentos de baixa de servico;

:-.° brasileiros naturalizados que falem eec-
rentemente a iirigua nacional, não excedendo, J)fl-

o seu numero de tuna quarta parte do ofle-
'tivo da Força.

P'acrr)i'o unico Os candidatos ao ena ia-
mento. além dos rcquisiíos exigidos nos nunLeras
,interiores, ficam obrigados a identificar-se no
hinete de Capturas, que rcmctterii ao comrflall(lau-
te do Corpo o attestado iespectivo.

Art. 3G. Para o alistamento de menores de 2:
anc s será indispensavel licença escripta dos i' es
e, na falta destes, dos representantes legaes.

Art. 37. As praças que tiverem procedido bem
poderão ser rcenaaj udas por mais Ires annos, me-
diante requerimento ao seu corninandante e de-
pois de ut vameinte veritcada a robustez em insi)c-
Cç() de aude, devendo, rio caso contrario, s 'c ex-
cltid; s com baixa por conclusão de telflJ)O.

Paragraplio unico. Quando o reengaj alocaR)
fOI' Com cSiiflO a outra unidade, só pelo Coniman-
dante Geral pderá ser concedido.
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Art. 38. A praça que concluir o tempo de ser-
viço e não requerer baixa ou reforma, dentro do
prazo de cito dias, estando na séde, e no de trinta
dias, quando destacada ou em diligencia, será ex-
1uida, t'a . o/ficio, com baixa do serviço.

Art. 39. Não se contará •ao engajado ou re-
engajado como tempo de serviço:

1.0 o de licença, salvo concedida por moles-
tia, comtanto que não exceda de noventa dias no
decurso de doze mezes;

2.° o de licença concedida por quaesquer ou-
tros motivos e que exceda de trinta dias durante
o amo;

3•o o de serviço prestado no exercicio de em-
prego publico federal, exceptuado o caso de já ter
sido esse tempo contado e liquidado ao official ou
praça em virtude de lei especial;

4.° o de deserção e o de ausencia do quartel,
por mais de 48 horas:

o de prisão disciplinar;
o de prisão preventiva em processo de que

resulte condemnação, e o de cumprinento de pena
criminal.

Art. 40. Não terão baixa, embora hajam con-
cluido o engajamento ou reengajamento, as praças
que:

1.0 estiverem presas em virtude de processo
criminal;

2. 0 não apresentarem seu armamento, equipa-
mento e outros quaesquer artigos que estiverem ao
seu cargo, pertencentes ao Estado, em perfeita
conservação, ou que o fizerem com falta de alguns
deiles;

3.° tiverem divida para com a fazenda esta-
dual, salvo si se mostrarem desde logo quites;

4.° estiverem em diligencia, campanha ou ou-
tro serviço que as impossibilite de ser excluidas,
só tendo baixa, nesta ultima hypothese, quando os
hajam ultimado.
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Art . 41 . A praça que for internada em algum
estahelecmento (le aiiefla(iOs será CXC1Ui(la por 01'-

(lem do Cornmandante Geral, si decorrido um an-
no não estiver curada, resalvado o seu direito, á
reforma.

Art. 42. A praça que, em inspecção de saude,
for julgada incapaz para o serviço, será excluida
com baixa ou reforma, nos termos deste regula-
mento, mesmo que não haja concluido o tempo
de engajamento ou rcenga amento, e ainda quan-
do não possa solver, de prompto, qualquer divida
que tenha par com o Estado.

Art. 43. O militar que, em inspecção (le san-
(le, for declarado portador de molestia ou lesão
curvcl mediante intervenção cirurgica, e não
quizer suhmetter-se a esta, será julgado incapaz
e excluido ou reformado, conforme o tempo de
serviço.

Art. 44. Quando a expulsao OU a exclusão SC
(ler por mau procedimento ou por motivo de cri-
nie, será a ex-praça apresentada a auctoridade
policial, com as convenientes informações.

Art. 45. Logo que qualquer praça tiver baixa,
ser-lhe-á entregue a sua excusa, passada pelo com-
mandante do batalhão.

Art. 46. Os engajados começarão a perceber
as vantagens respectivas desde o dia do engaja-
mento.

Art. 47. As baixas do serviço por incapacida-
de physica devidamente comprovada, ou isenção
legal, serão concedidas pelo Commandante Geral.

Paragrapho unico. São terminantemente pro-
hibidas as baixas sem declaração do motivo legal,
ou fóra -dos casos previstos neste regulamento.

Art. 48. As prucas reclamadas COTïl() deserto-
ras de outras corporações militares serão exclui-
das da Força Publica e apresentadas ás auctori-
dades competentes, das quacs se requisitará o pa-
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ganiento (Ias (liVidOs iue as niesmas ILotivercin
contrahido e bem assim das despesas feitas com o
seu transporte.

Art. 49. Os individuos viciosos, os que já hou-
verem cumprido sentença nor crimes aviltantes C
OS que tiverem sido expulsas de outras corjoraçõcs
e iliudireni as auctoridades da Força Publica, con-
seguindo alistar-se em suas fileiras, serão deilas
tambem expulsos, logo que tacs factos sejam co-
nhecidos e provados.

Art. 50. As praças que, por qualquer motivo,
forem expulsas da Força Publica, não poderão ser
rcadrnittidas em suas fileiras nem ter ingresso nos
quarteis, salvo quando se verificar ter havido ma-
nifesta injustiça na applicação (lesse castigo.

Art. 51. As praças de pret, exceptuados os
inferiores, que, pela sua má conducta, não deve-
rem continuar no serviço, serão excluidas por or-
dem do Commandante Geral e expulsas dos COpOS
a que pertencerem, mediante representação justi-
ficada (los respectivos commandantes.

Art. 52. Os reengajamentos serão coados do
dia immcdiato ao da conclusão do primeiro alis-
tamento.

Art. 53. As praças reincluidas de deserção e
que tenham de continuar nas fileiras, contarão
novo tempo de serviço do dia cm que concluirem
a pena que lhes fôr imposta.

CAPITULO VII

Da Iiicrare1ia militar
Art. 51. Os postos da hierarchia militar na

Força Publica são
Of[ieiaes superiores:

Tenente-coronel;

1
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0ff iciaes subalternos:
Primeiro tenente;
Segundo tenente.

0ff iciaes inferiores:
Sargento ajudante;
Primeiro sargento;
Segundo sargento;
Terceiro sargento.

Graduados:
Cabo de esquadra;
Anspessada.

CAPITULO VIII

Das nomeações, promoções e compromissos

Art. 55. O accesso aos postos será gradual e
successivo, desde segundo tenente até tenente-co-
ronel, inclusive.

Art. 56. As promoções aos postos de major e
tenente-coronel serão feitas por livre escolha do
Presidente do Estado, dentre os officiaes de pa-
tente imnmcdiatarnente inferior.

Art. 57. As vagas de primeiro-tenente e capi-
tão serão preenchidas na proporção de dois terços
por merecimento e um terço por antiguidade.

Art. 58. As vagas de segundo tenente serão
preenchidas por sargentos-ajudantes e primeiros
sargentos habilitados com o curso da escola de
sargentos, e de coiiducta civil e militar irreprehen-
sivel, preferindo-se, em egualdade de condições,
os que tenham serviço de guerra.

Art. 59. São condições essenciaes para pro-
moção ao posto de segundo tenente, além das cxi-
gencias do artigo antecedente: ser brasileiro nato
ou naturalizado, ter dois annos de serviço, seis me-
ies de sargcntca(.-ão de companhia ou esquadrão;
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e exame pratico da arma, quando não tenha o can-
didato obtido attestado de aproveitamento no Cor-
po Escola.

Paragrapho unico. A sargenteação de metra-
lhadoras ou de sapadores bombeiros, e o exerci-
cio do cargo de amanuense e de intendente, sup-
prem a sargenteação de companhia ou de es-
quadrão.

Art. GO. O certificado de aproveitamento no
curso do Corpo Escola é condição necessaria para
as promoções aos postos superiores.

Art. 61. Constituem merecimento para pro-
moção: capacidade de commando, bom compor-
tamento civil e militar, dedicação ao serviço, su-
bordinação, inteiligencia, moralidade, valor e pro-
bidade.

Estes requisitos serão comprovados pelos as-
sentamentos, dos qiiacs se utilizará a commissão
para organizar as listas de promoções.

Art. 62. O jntersticio para promoção de um
a outro posto, será de um auno de serviço, para
os officiaes.

Art. 63. Os actos de bravura e de abnegação,
assim considerados pela auctoridade competente,
facultam a promoção independente do intersticio
e das (lenlals condições legaca.

Art. 64. Os officiaes e praças não poderão
ser promovidos:

a) em(TUantO cstivt'em cumprido sentença;
li) estando submettidos a processo por crime

civil ou militar;
e) quando, em inspecção de saude, forem jul-

gados incapazes do serviço;
cl) quando ausentes sem licença.
Art. 65. A classificação nos cargos de aju-

dante, secretario e intendente dos corpos será fei-
ta por acto do Comnjandante Geral.

Art. 66. Os officiaes, ao entrar em exercicio
dos SCUS 1)OStOS, prestarão o compromisso seguin-
te: "Prometto ou juro por Deus honrar a Força
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Publica do Estado de Minas Getaes, a cujá9 filei-
ras pertenço, l)autan(lo a 'nilnhà cõi1tiÈ4 jeios
J)I'iflCi1)lOS da mora!, CUtflI)r1il(lO l)elU e fietdietite
os (levei-os Inhetentes ao inca posta, iião oUeu-
dendõ meus subordinados e esforçando-Pie pela
manutenção da ordem, estabilidade (Ias jiistittii-
cões republicanas e engrandecimento da PitÉi,
cuja inlcgridac defenderei com o sacrificiõ da
lP'' vida, si necessario for."

Paragrapho unico. Os commandante dós ba-
talhões e os chefes de repartições prestarão com-
pronhisso ou juramento perante o Commandante
Geral, e os demais officiaes perante os seus chffi-
mandantes ou chefes immediatos.

CAPITULO IX

Dos exames

Art. 67. O exame pratico para o posto de se-
gundo tenente, a que se refere o final (lo art. 59,
constará (te:

a) formatura, divisão e evoluções de um pelo-
tão da arma;

h) nomenclatura das armas em uso na Força
Publica, sua montagem e desmontagem e modo
de emprego util;

e) manejo da arma e exercicio de fogo;
d) deveres de um subalterno cm seus diversos

misteres;
e) redacção official.
Art. 68. O exame realizar-se-á em julho de

cada anno, em (lias previamente designados pelo
Commandante Geral.

Art. 69. A cornmissão examinadora será com-
Posta do Commandante Geral, como presidente, e
do Conselho Technico Militar.

1. 1 O exame effectuar-se-á na Capital, pil-
hlicando-se em boletim á guarnição os pontos or-
ganizados pela commissão respectiva, para scieri-
cia dos interessados.

§ 2.° O official inferior que desistir de en-
1 rar CIII CXOfl e kI pois (te salteado o ponto, só po-
derá 1)reStO l-(i COl outra época

3. ' As j)rO\s de exame deverão ser feitas
cm presença de toda a commissão, sob pena de
responsabilidade da mesma e nuilidade do acto.

4.° Não poderão fazer parte da cornmissão
officiaes directamente iflterCSSli(lOS na approvação
(>11 reprovação (te algum (105 candidatos.

5. 0 O exame pratico não prejudicará o ser-
viço publico, e, portanto, deverá ser prestado 01)-
portunarnente pelos offlciaes inferiores que, na
época de sua realização, tenham estado impedi-
(tos por serviço de natureza urgente.

Art. 70. Para ao posto de sargento,
o exame constará de organização de papeis de
compaiiha, redacção (te officio e conhecimento
(los deveres dos officiaes inferiores no serviço de
instrucção de grupo de combate.

Art. 71. Para promoção a cabo de esquadra,
o exame versará sobre o programma da escola re-
gimental, instrucção moral e civica, organização
((e papeis (te destacamentos e conhecimento dos
deveres de cabo em todas as condições do seriço e
instrucção de esquadra.

Paragraplio unico. Os exames serão presta-
(tos perante uma comrnissão de dois officiaes pre-
sidida pelo commafldante da companhia respecti-
va e nomeada pelo fiscal (lo batalhão.

A conmissão dará parecer,que acompanhará
a classificação juntamente com aprovas escriptas.

Art. 72. Haverá no Departamento Adminis-
trativo um livro de actas para as reuniões da com-
missão de exames I)al'a promoções a segundo-te-
nente, e outra cm cada batalhão para a commis-
são examinadora de praças.

Art. 73. O resultado (los exames de habilita-
ção á promoção será publicado em boletim, e aver-
bada nos assentamentos do interessado a nota re-
spectiva.1
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CAPITULO X

DG commissõo de promoções
Art. 74. A commissão de promoções de offi-

ciaes e de inferiores ao primeiro posto, será con-
tituida pelo Conselho Technico Militar.

Paragrapho unico. Será presidida pelo Secre-
tario da Segurança e Assistencia Publica e secre-
tariada pelo seu assistente militar.

Art. 75. São attribuiçõcs da commissão:
1. o organizar, á vista das fés de officio e ou-

tros documentos que lhe forem apresentados pelo
Departamento Administrativo, a relação dos offi-
ciaes e dos inferiores que estiverem em condi-
ções de ser promovidos;

2.° dar parecer, quando for determinado pelo
Presidente do Estado, sobre pretenções de offi-
ciaes que se julgarem prejudicados, e sobre recla-
mações concernentes á contagem de antiguidade
de posto.

Art. 76. As relações a que se refere o numero
1 . 0 do artigo antecedente serão feitas de modo
claro e rnethodico, discriminando-se, quando se
tratar de officiaes, os que possam ser promovidos
por antiguidade e os que o possam ser por me-
recimento.

§ 1.° Quando se tratar de promoções por me-
recimento, serão mencionados os motivos da pre-
ferencia dos nomes contemplados.

§ 2.° Nas listas organizadas pela commissão
serão incluidos, por maioria absoluta de votos dos
membros presentes, nomes na razão do duplo do
numero de vagas existentes.

§ 3•0 Organizadas as listas, serão remettidas
ao Departamento Administrativo para publicação
em boletim e no orgão official, dentro de tres dias.

§ 40 Durante o prazo de trinta dias, conta-
dos cia publicação no orgão official, os interessa-
dos poderão fazer as reclamações que tiverem
contra a classificação nas listas.

§	r i',stas 1 istis,	p11a(Ls d:	,-eclunia-
çes t()S (iC)CU!1(UtÍJS rio (Jue SC IUO(11&'511ará a
riassificação, serão dnvia(l:is ao Jesidcntr do 1s-
1:1 do. por intermedio do Ser relario cia Segurmiça
Publico, com informação reservada da cwnmissio
sobre os officiacs e iuferores indicados, e o Pre-
sidente do Estado manterá ou não a classificoção,
que, si for alterada, sciA, de novo, publicada TICLI
f j.0-1i (lo § 30

Art, 77. Ao presidente da COinmissãO com-
neLe:

L <' convocar e J)icsidi e As sessões;
2 . 0 oriento C OS 1 raha]ims e dar voto de desem-

pate, quando algum candidato tiver egual nume-
ro de votos.

Art. 73. Ao secretario compete
1. 1 apresentar U() presidente todos os papeis

que este tiver de distribuir ou forem dirigidos á
commissao;

2. ° lavrar as actas;
:3.0 velar pela regularidade da escripturação;
40 fazer o resumo das fé.s de officio, segfln(li)

formulas que forem adoptadas pela conmissõo, de
mOdO que o exame das mesmas vossa ser feito com
rapidez;

5° redigir a correspondencia da comrnissão,
conforme instrucção do presidente;

6.° convocar, de ordem 4o presidente, os
membros da conmissão, para as sessões em dia e
hora que forem designados.

Art. 79. Não haverá sessão sem a 1)CCSCnÇa
de dois terços, pelo menos, dos membros da com-
missão.

Art. 80. Cada um dos membros (Ia commis-
são, na ordem iue for estabelecida pelo presiden-
te, fará a exposição (lOS processos que lhe tenham
sido clistribuidos, depois de revistos pelos demais
membros. Finda a discussão, realizar-se-á a ve-
tação por cedulas, contendo o nome de cada can-

NENROJE
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didato a ser incluido na relação geral ou na lista
duplice.

§ 1.° O presidente, além do voto individual,
terá o de desempate.

§ 2.° Antes de finda a sessão, por deliberação
do presidente, o secretario fará a leitura da acta,
que será subraettida (. upprovação da commissão.

30 As sess3es da commiSsãO não serão pu-
blicas.

CAPITULO XI

Do rebaixamento das praças
Art. 81. As praças graduadas que, em virtude

de transferencia de um para outro batalhão, fo-
rem rebaixadas por falta de vaga, devem ser in-
cluidas na primeira que se der no posto respecti-
vo, desde que a transferencia não tenha sido feita
a bem da disciplina ou a pedido. Compete-lhes
provisoriamente qualquer vaga de posto inferior
ao seu, (pie se der no mesmo batalhão.

Art. 82. A praça graduada ou o inferior que
desertar, ou que for condemnado cm ultima in-
stancia a mais de dois meses de prisão, será defi-
nitivamente rebaixado para simples soldado, no
acto da publicação da deserção, ou da sentença,
no batalhão.

Art. 83. Os officiaes inferiores que dentro de
uni anno commetterem transgressões disciplinares,
com circurnstanciaS aggravantes, praticarem acção
aviltante ou se embriagarem mais de uma vez, se-
rão rebaixados definitivamente para simples sol-
dados, por ordem do Commandante Geral, me-
diante inquerito policial, cm que sejam ouvidos,
ou decisão do conselho de disciplina, organizado
no que pertencerem podendo tambem ser expul-
sos, conforme a gravidade das faltas commettidas.

Art. 84. A baixa definitiva do posto das pra-
ças graduadas não mencionadas no artigo antece-
dente será imposta de plano pelo comniandante

do batalhão, ou pela auctoridade superior compe-
tente, como correctivo de faltas graves.

Art. 85. A praça graduada accusada de não
ter as necessarias 1iabi1itaçies para bem cumprir
os seus deveres será snbme [tida a conselho de dis-
ciplina, sendo sargento, e rebaixada definitiva-
mente á ultima classe, por determinação do Com-
mandante Geral, si se provar a acdusação; sendo,
porém, de outra graduação, será rebaixada defi-
nitivamente pelo Cornmandante Geral, indepen-
dentemente de auidiencia do conselho de dis-
ciplina.

Art. 86. A praça rebaixada definitivamente
só poderá obter novo accesso após um anno de
bom comportamento; e a de que trata o artigo an-
tecedente, após seis mezes, sujeitando-se a novo
exame.

Paragrapho unico. Em qualquer hypothese o
accesso será sempre gradual e successivo.

Art. 87. A baixa definitiva de posto nas con-
dições (10 artigo 85, poderá importar, conforme as
circumstancias, em responsabilidade para a com-
missão que tiver anteriormente examinado e ap-
provado a praça.

Art. 88. Os graduados que, tendo obtido bai-
xa do serviço por conclusão de tempo voltarem ás
fileiras da unidade a que pertenciam dentro do
prazo de noventa dias, poderão volver aos postos
que occupavam na occasião da baixa, desde que
haja vaga e sejam de reconhecida competencia
e de bom comportamento.

CAPITULO XII

Das transferencias

Aut. 89. As transferencias só poderão ser fei-
tas obedecendo a interesses do serviço militar, ou
(Ia ordem publica.

Art. 90. Competem: ao Presidente do Estado,
a transferencia de officiaes de uns para outros

i	&	'4
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corpos ou cargos em repartições differentes; ao
Commandante Geral, a transferencia de umas
para outras fracções ou cargos, do mesmo corpo
ou repartição, e a de praças para corpos differen-
tes; aos commandantes de corpos, a transferencia
de praças de umas para outras fracções.

CAPITULO XIII

Da antiguidade, precedencia e demissão

Art. 91. A antiguidade dos officiaes e pra-
ças, para todos os effeitos, será regulada pela data
das promoções ou nomeações cm cada classe; si
a data for a mesma, prevalecerá a do posto an-
terior ou de praça, e si ainda esta for identica,
será considerado mais antigo o mais edoso.

Art. 92. A precedencia entre os officiaes ca-
berá sempre ao mais graduado ou, no caso de
egualdade de posto, ao mais antigo.

Paragrapho unico. As honras militares que
lhes forem concedidas não darão precedencia ai-
guina.

Art. 93. A precedcncia entre praças gradua-
das, salvo as excepções previstas neste regulamen-
to, será regulada, nas classes respectivas, pelo
tempo de serviço prestado na Força Publica.

Art. 94. Perderão as suas patentes os offi-
ciaes que soffrercrn condcmriação a mais de dois
annos de prisão, transitada cm julgado no fôro
commum, a juizo do governo.

Art. 95. Tambem perderão a patente e todas
as vantagens desta os officiaes condemnados de-
finitivamente por qualquer dos crimes seguintes:

1 . 0 violencia carnal e rapto (excepto seguin-
do-se o casamento com a offendida), lenocinio,
adulterio e polygarnia;

2 . 0 furto, roubo ou esteilionato;
3•o peculato, concussão, peita ou suborno;
4. 0 prevaricação e falsidade.

Art. 96. As praças condemnadas nos casos
dos artigos 94 e 95 serão expulsas. Nos demais
casos poderão ser excluidas por ordem do Com-
mandante Geral.

CAPITULO XIV
Das recompensas

Ari. 97. O official ou a praça que se distin-
guir em servi ço extraordinario, será premiado
com as seguintes recompensas:

1 . 0 elogio em boletim do batalhão ou da For-
ça Publica;

2. 0 dispensa do serviço até quinze dias.
Art. 98. O elogio em nome do governo só po-

derá ser feito pelo Commandante Geral.
Art. 99. O elogio feito coilectivamente só se-

rá transcripto nos assentamentos, si assim for ex-
pressamente determinado.

CAPITULO XV
Da licença e dispensa do serviço

Art. 100. Nenhuma licença será concedida si-
não por motivo justificado e á vista de requeri-
mento do interessado, por elle assignado, ou por
outrem a seu rogo, com duas testemunhas e fir-
mas reconhecidas, si a natureza e a gravidade da
doença o impossibilitarem de o fazer por acto

Art. 101. Poderão conceder licença a officiaes
e praças:

a) o Presidente do Estado, até dis annos;
1)) o Secretario da Segurança Publica, até seis

mnezes;
c) o Commnandante Geral, até tres mezes.
§ 1 . 0 As licenças para tratamento de saude

só poderão ser concedidas por metade desses pra-
zos, e darão direito percepção de metade dos ven-
cimentos.

D. 42	 19Z7
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§ 2.° As licenças poderão ser prorogadas, não
excedendo o prazo cia prorogação, reunido ao cia
Ilóénça, o rhaximo de tempo acima referido.

Art. 102. As licenças pala tratamento de sau-
de, por espaço maior de trinta dias, serão conce-
didas aos officiaes, e praças mediante inspecção
da Junta de Saude.

Art. 103. O tempo das licenças para trata-
mento de saude, cm virtude de parecer da respe-
ctiva junta, será contado do dia da inspecção, e
o das demais a partir cio dia em que o interessa-
do entrar no goso da licença, o que deverá fazer
dentro dos oito dias seguintes ao da publicação
desta nos batalhões e nas repartições.

Art. 104. Quando o official oupraça estiver
impossibilitado de submetter-se á inspecção da
Junta de Saude, por se achar em ponto afastado
da Capital, ser-lhe-á concedida a licença, a juizo
da auctoridade competente, mediante attestado de
profissional idoneo.

Art. 105. Os officiaes e praças não entrarão
no goso da licença que tiverem obtido, sem que na
respectiva portaria seja lançado o "visto" do com-
mandante do batalhão, ou do chefe da repartição
a que pertencerem.

Art. 106. O Com, mandante Geral poderá con-
ceder dispensa do serviço, até quinze dias, aos of-
ficiaes e praças, e os commandantes de batalhões
e chefes de repartições, até oito.

Paragrapho unico. E' de competencia exclusi-
va do Comrnandante Geral conceder dispensa do
serviço para serem gosadas fóra da séde da uni-
dade ou da repartição.

Art. 107. A dispensa do serviço só será dada
como recompensa ás praças de boa conducta.

Art. 108. A dispensa concedida ao official ou
praça poderá ser cassada, desde que haja neces-
sidade do seu comparecimento para qualquer ser-
viço urgente.
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Art. 109. Além da dispensa de que trata o
art. 106, o Commandante Geral poderá conceder
até (1IiiflZC dias de convalescença a ofCiciaes e pra-
ças, mediante parecer da Junta de Saude.

CAPITULO XVI
Dos vencimentos, consignações e descontos

Art. 110. Os vencimentosdos officiaes serão
divididos era duas partes eguaes com as denomi-
nações de soldo egratificação, de accordo com a
tabeila anncxa, só Sendo abonada a gratificação
ao official que se achar em exercicio.

§ 1. 0 O official preso correccionalinente, á or-
dem do seu commandante, terá todos os vencimen-
tos, desde que continue prompto para o serviço;
si a prisão for, porém, imposta por ordem do Pre-
sidente do Estado, ou do Commandante Geral, o
official perderá um terço dos vencimentos.

§ 2. 0 O official submettido a processo, quer
civil, quer militar, perceberá dois terços dos ven-
cimentos, até sentença final.

§ 3. 0 No caso de absolvição em qualquer pro-
cesso a que tenham sido subrnettidos, os officiaes e
praças terão direito A parte dos vencimentos de
que houverem sido privados por effeito da prisão.

§ 4. o O off.icial ou praça indultado de pena
imposta pelo fôro civil ou militar, não terá direito
aos vencimentos de que estiver privado por effei-
lo da sentença.

§ 50 O official ausente cio (Jutel sem motivo
justificado, além das penas disciplinares a que fi-
car sujeito por este regulamento, perderá todos os
vencimentos.

A praça de pret ausente do quartel, quer com-
plete ou não a deserção, perderá todos os venci-
inentos até a data de sua apresentação ou captura.

§ 6 . 0 As praças presas para , serem julgadas
no fôro militar ou civil perceberão, desde a pro-
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nitucia, a metade (110 saldo e a etapa até o final (i
sentença, e (iahi em (leante somente a etapa si fa
rem condeinuadas.

70 A praça que baixar a liospitaes ou enfer-
marias, por ordem das auctoridades competentes,
perderá a quantia correspondente a irictacie de
seus vencimentos.

3•o O official cie baixar a hospital ou en-
fermaria, perceberá todos os vencimentos, cor-
rendo por sua conta as despesas com o trata-
mento.

Art. lii. O official que substituir a outro de
posto superior, terá direito ao soldo cio seu posto
e á gratificação cio substituido.

Art. 112. Os professores da escola de sargen-
tos, em numero que será fixado pio Secretario da
Segurança Publica, perceberão os vencimentos
constantes da tabella annexa; si forem officiaes
da Forca Publica, além do vencimento do posto,
lerão uma gratificação, arbitrada pelo mesmo Se-
cretario

Art. 113. Os officiaes inferiores promovidos
a se< undos tenentes continuarão a perceber os

encimentos que tinham anteriormente, até que
prestem compromisso e entrem em exercicio cio
novo posto.

Nas demais promoções os officiacs percebe-
rão os vencimentos correspondentes, a partir da
data do respectivo decreto.

Art. 114. A's praças reengajadas de qualquer
categoria, abonar-se-á a gratificação diaria que
for annualincnte fixada em lei.

Art. 115. Os vencimentos dos officiacs e pra-
ças dos batalhões serão recebidos mensalmente na
estação fiscal, pelo intendente, de conformidade
coma tahella e disposições em vigor.

§ 1. 0 Nos primeiros (lias de cada mez, os com-
aandantes de companhias apresentarão ao fiscal
do batalhão a 'relação dos vencimentos, cm tripli-
cata, da qual constem o nome de todas as praças,
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as alterações cirdumstanciadas de cada uma, oc-
corridas no mez a que dias se referirem, e os ven-
cimentos que competirem ás mesmas praças, ob-
servando-se os modelos adoptados.

§ 2. 0 As relações de vencimentos, depois de
conferidas pelo fiscal do batalhão, serão por este
visadas, destinando-se uma das vias á Contabili-
dade.

§ 3.° As folhas dos officiaes serão preparadas
e assignadas pelo intendente, de accordo com o
modelo adoptado, e visadas pelo fiscal, destinan-
do-se uma dellas á Contabilidade.

Art. 116. Recebidas as importancias da re-
partição competente, o intendente dará immedia -
tamente parte ao fiscal e este ao commandante
do batalhão, o qual determinará que seja effectua -
da a entrega dos vencimentos das praças aos re-
spectivos commandantes de companhia, para pro-
cederem ao pagamento.

Paragrapho unico. O pagamento dos venci-
mentos dos officiaes será effectuado pelo inten-
dente, no mesmo dia de seu recebimento na repar-
tição pagaaora.

Art. 117. A' hora marcada para o pagamento
das praças, formado o batalhão sem armas, serão
lidos pelo ajudante os artigos disciplinares e pe-
naes deste regulamento; finda a leitura, terá lo-
gar o pagamento pelos commandantes de compa-
nhia ás suas praças, com assistencia dos officiaes
de folga; em seguida os commandantes devem dar
por escripto uma parte ao fiscal, declarando si fo-
ram pagas todas as praças, as que deixaram de o
ser e por que razão.

Paragrapho unico. No terceiro dia, depois do
pagamento das praças, os commandantes de com-
panhia entrarão para o cofre do batalhão, por
meio de guias explicativas, com as quantias, que
ficarem em seu por, pertencentes a praças que
estiverem no hospital, destacamento ou diligencia,
e entregarão ao intendente as referidas quantias.



Serão recolhidas á Secretaria (Ias Finanças ou s
coliectorins as impori 00 c r s dc VCOCIOWU tcs de
praças ( lO1'aS OU faliccidas, quando a entrega
não for reclamada dentro de tres dias, 1pÓS o pa-
gamento, por pessoa habilitada, em requerimento
diriqido ao cornmandante do batalhão.

Art. 118. O pagamento (lOS destamentos será
feito nas estações fiscacs.

Paragral)ho unico. Para regularidade (lestes
pagamentos, os officiacs e praças, ao sahirem das
sédes dos batalhões, levarão uma guia assignada
pelo comrnandante e da qual constará até quando
ficaram pagos.

Em seu regresso, as praças devem trazer
egual documento, firmado pelo coniniandante do
destacamento e visado pelo funccionario fiscal que
houver feito o ultimo pagamento; o official dará
uma parte ao fiscal declarando como se acha pago.

Art. 119. O pagamento das praças destacadas
será cffectuado directamente a cada urna, pelos
coliectores e funccionarioa de estações fiscaes.

Para cffectividade do pagamento, os commafl-
dantes dos destacamentos e diligencias formula-
rão, no dia 1 . 0 de cada mez, os respectivos prets,
que serão apresentados, em cinco vias á estação
pagadora, afim de que o respectivo funccioiiario
effectuc os pagamentos das praças, devolvendo
aqucile tres vias ao commandante, que archivará
urna entre os papeis do destacamento, rernetterá
aoutra ao éoiliniandante do batalhão, e a terceira
á Contabilidade.

1. o Do mesmo modo procederá a repartição
pagadora a rpe1tó da entrega das etapas e da
importaPcia ptlra expediente, taxa postal e iliumi-
nação (lOS quarteis.

§ 2.° O milesiflO processo será observado quan-
do o pagamento de veneimtos tiver de ser feito
a qualquer praça do destacamento ou em transito
na localidade.
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§ 3.° Os commandanteg çie destacamentos rç-
111ettcl'() ao (O1\11afldantc do batalhão HUla via
de todos os papei; que versai'erh sobre vencimen-
tos.

Art. 120. Os exactores S() obrigados a pagar
a Força Publica, de preferencia a (JtIalqImcr outro
funceionario, sol) pena de resI)ollsahilidadc

Ari. 121. Aos officiaes que seguirem para dos-
laeamncntos ou em diligencias será feito õ abono
de uni mez de soldo, para ser descontado nos me-
zes seguintes á razão da oitava parte dos venci-
mentos.

Art. 122. A's I)m'LIÇaS (file seguirem em dili-
gencia ou para destacamento será abonado o sol-
do dos niezes que tiverem vencido e que não este-
ja ainda pago e assim lambem, por adeantarnen-
to, a etapa necessaria a toda a viagem e a gratifi-
cação correspondente, de 1$000 diários, constando
tudo da respectiva guia, sendo para esse abono
calculada a marcha diaria da infantaria em tres
leguas e em quatro a da cavaliaria.

Art. 123. Para occorrer a esses adeantamentos,
haverá em cada batalhão a quantia de 5:000000,
que deverá ser requisitada pelo respectivo com-
mandante, sendo a mesma de 8:000$()00 nos bata-
lhões estacionados ria Capital, de 2:000000 no
Serviço de Saude, na Cavalaria e na Intendencja
Geral e de 1:000$000 no Serviço Auxiliar.

Art. 124. Os vencimentos dos officiaes e pra-
ças da Força Publica não respondem por dividas.
salvo com a fazenda estadual, ou com a Caixa Be-
neficente, que serão indemnizados pela forma es-
tabelecida no presente regulamento.

Art. 125. O official condemnado definitiva-
mente á pena (Te demissão (Te J)OStO niio peichc-
rã vencimento algum (les(#e a data da sentei'ç e,
publicada esta, será logo exclui(lo (Ia Fora Pu-
blica.

Paragranho unico. No caso de ter o ofíicial,
por motivo da demora mia publicação da sentença,
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recebido vencimentos depois de condemnado, não
será obrigado a restituil-os.

Art. 126. Os vencimentos das praças casadas
ou que tiverem a seu cargo familia legitima, e 4'ae
estiverem em diligencia, destacamento ou doentes,
no hospital, poderão ser entregues a quem de di-
reito, nas épocas proprias, mediante auctorização.

Ai-L. 127. Não perderá vencimento algum o
officiai que deixar o exercício de suas funcçiics
para desempenhar qualqurr commissão de que
fôr encarregado i°" auctoridade competente, ou
que seja chamado a desempenhar serviço gratui -
to ou obrigatorio por lei.

Art. 128. Os vencimentos pagos a maior serão
restituidos por quem os houver recebido, ou, quan-
do não seja possivel, por quem os houver socadG
e pago ifldeVidflflcflk'.

Art. 129. Poderá ser concedido o abono de
um a Ires mezes de vencimentos adeantados ao
official 1)roniovido, ou miando for mudado õ pia -
no (lo uniforme, ficando obri gado a indemnnizr o
Estado 1)cIa respectiva importancia, J)Or (lescon-
tos rnensaes da oitava parte de seus vencimentos.

Art. 130. Os officiaes e praças que forem jul-
gados incapazes para o serviço, por junta medica
e para effeito de reforma, passarão a aggregados
até serem excluidos, perdendo o official a gratifi-
cação e a praça a metade do respectivo soldo,
quando contarem menos de trinta anuos de ser-
viço.

Art. 131. A etapa das praças (te pret será fi-
xada annualmentc na lei respectiva.

Art . 132. Os profissionues nomeados interi-
namente para os cargos de medico, dentista, 1)har-
maceutico e veterinario, 1)erceherao os venci-men-
tos dos respectivos postos.

Art. 133. A perda de soldo imposta As praças
presas ou detidas no quartel, por faltas disciplina-
res, não poderá exceder de dez dias em cada mez.

- 669 -

Art. 134. Os inferiores submettidos a conse-
lho de disciplina não sóffrerão por isso nenhum
desconto em seus vencimentos.

Art. 135. Os inferiores, quando rebaixados do
posto temporariamente, perceberão etapas como
soldado.

Art. 136. O official ou praça que baixar á
enfermaria ou hospital, cm virtude de doença ad-
quirida em acto de serviço, não perderá venci-
mnento algum.

Art. 137. A praça que desertar perderá todo
o vencimento a que tenha direito no mez da exclu-
são, sendo essa importancia applicada á amorti-
zação ou pagamento das dividas que porventura
tiver na Força Publica, e revertendo o saldo em
proveito da Caixa Beneficente.

Art. 138. No dia do alistamento, a praça não
tem direito á etapa, assim como UIU) perceberá sol-
do nem gratificação de reengajado 1110 (lia da ex-
clusão.

Art. 139. As praças, rio dia (Ia baixa ao hos-
pital militar, perderão, a favor deste, a quantia
correspondente á metade da djaria a ser cobrada
pelo estabelecimento, e no dia da alta, a mesma
quantia, salvo quando esta for motivada p03' fal-
lecimento.

Art. 140. Aos mestres e contra mestres das
bandas de musica será abonada pelas caixas dos
respectivos batalhões uma gratificação correspon-
dente a cinco por cento da renda bruta mensal
das mesmas bandas.

Art. 141. Feita a reducção de que trata o ar-
tigo antecedente, dois 'terços das gratificações se-
rão divididos egualmncnte pelos musicos e o outro
terço recolhido ao cofre do batalhão.

Art. 142. O assistente militar do Presidente
do Estado e o do Secretario da Segurança Publica
perceberão uma gratificacão de dois terços de seus
vencimentos.
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Art.  143. Os õfficiaes (hi Força Pública po-
dem consignar, mediante requerimento ao Com-
nlan(lante Geral, todos os seus vencimentos ou
parte deiles; as praças de pret todo o soldo ou
parte deste, mas somente a pessoas de sua fa-
inilia.

§ 1.' As consignações serão suspensas, io()
que o requeiram os que as tenham estabelecido,
cessando tambem os respectivos descontos desde a
data do ultimo pagamento.

§ 2. 0 E' vedado ás praças fazer cessão de seus
vencimentos.

§ 3•0 Quando os officiaes e praças estiverem
na mesma localidade cru que se acharem suas fa-
inilias, não poderão consignar a estas.

Art. 144. O Estado não é responsavel pelo
pagamento de quantias consignadas por officiaes
que, por qualquer motivo, sejam excluidos.

Art. 145. As praças (J1IC possuirem casa na
Capital, poderão consignar a importancia do pa-
gamento de impostos rnunicipaes.

Art. 1-16. Os descontos provenientes de con-
signações ou dividas serão suspensos durante o
tempo cm que o official tiver seus vencimentos
reduzidos, em consequencia de prisão para pro-
cesso, sentença, licença para tratar de negocios,
SUS1)eflSO de exerciciu baixa J)O1' mais de quin-
ze (lias ao hospital ou enfermaria.

Art. 147. As dividas contrahidas pelos offi-
eiaes e praças para com a fazenda estadual serão
indemnizadas por desconto (Ia oitava parte do sol-
do até a quantia de 1O0O00, ou (Ia quinta parte
nas dividas superiores a essa quantia.

Art. 148. A divida proveniente de extravio
ou estrego de	aesuc" artiqos salvo as excepções
previstas neste i'eguhmento. será sempre do r
integral dos mesmos artigos, sei a qual for o tempo
de uso que tiverem. procedendo-se ao desconto de
accordo com o preço corrente.

Art. 149. O desertor ao sei' renc1uido
rã no 501(10 o desconto necessario para pagamen-
to da divida que houver contrahido com a fazen-
da estadual, antes ou por occasião da deserção, le-
vando-se em conta qualquer quantia que tenlm
perdido, na conformidade do artigo 137.

Art. 150. Sobre a importancia liquida do sl-
(lo que restar aos officiacs e praças presos, serão
feitos os descontos para pagamento das diviis á
fazenda estadual e á Caixa Beneficente.

Art. 151. Serão feitos sempre nas folhas ou
iias relações de vencimentos todos os descontos or-
denados pela aucioridade competente.

Art. 152. A importancia dos medicamentes
fornecidos pela pharmaca do Hospital Militar, se-
rá paga por desconto integral e pelo preço de cus•
to; a de material empregado pelo dentista em ob--
turações, assim como nos trabalhos de prothese
dentaria, será descontada em prestações mensaes
que não excedam a doze, a partir do mez em que
a carga for feita.

Art. 153. E' vedado ao commandante de
companhia ou esquadrão fazer ou auctorizar des-
contos nos vencimentos das praças, sem ordem da
auctoridade superior.

Art. 154. Dos vencimentos do official ou pra-
ça em tratamento no Hospital Militar será (le(1L1z1-
da a importancia devida áquclie estabelecimento,
de accordo com a tabelia fixada pelo Comman-
dante Geral.

CAPITULO XVII

Das ajudas de custo e (Ias passagens

Art. 155. Além dos vencimentos correspon-
dentes aos seus postos, perceberão os officiaes,
quando em viagem 1)01' motivo de serviço militar,
u maaj uda de custo, que será de 150O0 para os
tenentes-coroneis e majores, e de 10000 para os

•	•••	 ,•
•;•••	.'•-;.

•••
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demais officiaes. Esse auxilio será abonado desde
a data da partida do official até o dia em que se
apiesentar, por ter sido dispensado da commis-
são ou concluído o serviço.

Art. 156. As folhas de ajuda de custo serão
visadas pelo fiscal do batalhão e attestadas pelo
respectivo commandante.

Art. 157. O pedido de pagamento de ajuda de
custo será feito, por intermedio da Secretaria da
Segurança e Assistencia Publica, a favor do in-
tendente do batalhão, a que pertencer o official,
podendo tambem ser, em casos especiaes, a outra
pessoa designada pelo interessado.

Art. 158. Os officiaes ou praças transferidos
ou em viagem por motivo de serviço publico, de
uns para outros pontos ligados por estradas de
ferro, de automovel ou via fluvial, terão direito a
passagens para si e pessoas de sua família, bem
como transporte da respectiva bagagem.

Art. 159. Consideram-se pessoas da família:
a mulher, filhas solteiras ou viuvas, filhos meno-
res de 21 annos, mãe e irmãs solteiras ou viuvas,
quando viverem em companhia e a expensas do
official ou praça.

Art. 160. Aos officiaes e praças da Força Pu-
blica poderão ser concedidas, para viagens em in-
teresse particular, passagns e transporte de ba-
gagem, por desconto, para si e pessoa tia sua fa-
milia, com o abatimento concedido ao Estado
pelas estradas de ferro, de automoveis ou fluviaes,
fazendo-se o desconto na forma determinada por
este regulamento.

CAPITULO XVIII

Da reforma
Art. 161. Os officiaes e praças que se inva-

lidarem no serviço publico, terão direito á refor-
ma, nos termos seguintes:
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I., si contar trinta ann S l;de; de serviço
publico e se achar phvsica aI :lmen1e im-
possibilitado de neile continuar, terá direito á re-
forma com todos os vencimentos;

2 . 0 si o t(,,ml)o de serviço for menor de trinta
anuos, porém, maior de dez, reconhecida a coa-
(lição de invalidez supracita(la, a reforma será
concedida com OS vencimentos uroporcionaes ao
ftmpo de serviço , á razão de dois e meio por ecu-
Lo sobre os mesmos vencimentos.

Art. 162. A percentagem será calculada, ten -
do-se em vista os vencimentos que na occasião es-
tiver percebendo o official ou a praça, caso não
esteja comprehen(lido nas disposições do artigo
165, in fine.

Art. 163. Os officiacs e praças que se invali-
darem feridos em combate ou em diligencia do
serviço publico, serão reformados com os venci-
mentos integraes do posto immcdia Lamente su-
perior ao que tinham na occasião do combate ou
(liligencia, si contarem mais de dez annos de ser-
viço, e com os vencimentos integraes do prop rio
posto, si não contarem aqueile teipo.

Art. 164. Para o effeito de reforma, será con-
tado somente o tempo de serviço prestado ao Es-
tado.

Art. 165. Nenhum official ou praça poderá
ser reformado com os vencimentos tio posto que
occupar, sem que tenha nelie, pelo menos, um
anno liquido de exercício, salvo o disposto nos ar-
tigos 163 e 170.

Sem esse requisito a reforma se regulará pelo
vencimento do posto anteriormente occupado.

Art. 166. O tempo de serviço prestado na
Força Puhha do Estado, nas diversas phases de
sua existencia, será computado para os effeitos le-
gaes da reforma.

Art. 167. O tempo de serviço militar presta-
do em campanha será contado, para relornu, pelo
dobro.



- 674 -
-

Art. 168. Do tempo de serviço prestado na
Força Publica estadual não será contado para a
reforma o mencionado no artigo 39.

Art. 169. Perderá direito á reforma e ás van-
tagens delia decorrentes o official privado de sua
patente cru virtude de condemnação por sentença
passada em julgado, assim como a p raça que ti-
ver sido expulsa.

Art. 170. Os officiaes que até ao posto de ca-
pitão, inclusive, attingircm a eclade de 55 annos,
ao de major a de GO e ao de tenente-coronel a de
65, completos, poderão ser reformados compalso-
riamente, com os vencimentos das respectivas pa-
tentes.

Art. 171. Renuncia ipso facto os proventos da
reforma, continuando exclu í do das fileiras, o offi-
cial da Força Publica que acceitar e exercer, effe-
cliva ou interinamente, qualquer funcção publica
estipendiada.

Art. 172. O official ou praça que estiver no-
toriamente impossibilitado de continuar no servi-
ço, e não requerer reforma, será submettido á in-
specção de saude. Si for julgado incapaz para o
serviço militar, será reformado, devendo apresen-
tar os documentos respectivos no prazo de sessen-
ta dias; si não o fizer, será excluido da Força.

Art. 173.0 official ou praça que se julgar
com direito á reforma, nos termos da legislação
em vigor, deverá instruir sua pcUão com os se-
guintes documentos:

1. 0 fé de officio ou certidão de assentamen-
tos firmada pelo comrnandante de batalhão ou
chefe de repartição.

2. 0 liquidação de tempo de serviço do Eda-
do, processada pela Secretaria das Finanças.

3. attestados que provem seu comportamen -
to como ufficial ou praça, podendo annexar, cm
original ou publica forma, outros documentos i'1c.

a1)eren a sua conducta e serviços prestados ao
Estado.

4. 1 copia do parecer da Junta de Saude.

Art. 174. Apresentado o requerimento instrui-
do pela forma acima prescril)ta, dirigido ao Pre-
sidente do Estado, e acompanhado de informa-
ção do Commandante Geral, será o process en-
caminhado á Secretaria da Segurança e Assisten-
cia Publica.

Art. 175. A sentença de interdicção, passada
em julgado, supprirá, a inspecção de saude, no
caso de loucura, como prova de incapacidade do
official ou praça.

Art. 176. Os candidatos á reforma serão exa-
minados na Capital pela Junta de Inspecção de
Saude, que funecionará no Hospital Militar.

Art. 177. Si a doença de que boffrer o offi-
cial ou praça o impossibilitar de vir á Capital, o
exame poderá ser feito na séde do batalhão ou da
comarca em que o mesmo se achar, perante o juiz
de direito, como presidente, e os peritos que o go-
verno nomear.

1. 0 Findo o exame, o secretario da junta,
designado pelo juiz de direito, lavrará uma acta
minuciosa de todo o occorrido, da qual extrahirá
uma copiaauthentica, que será entregue ao pie-
tendente á reforma, devendo a acta em original
ser remeltida ao Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica, para ser junta ao respectivo Iro-
cesso.

§ 2." São obrigados a servir no exame os me-
dicos que forem empregados publicos.

§ 3." A insufficiencia da inspecção será moti-
vo para ser exigido novo exame.

§ 4." As custas provenientes da inspecção se-
rão pagas pelo requerente.
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CAPITULO XIX

Dos pedidos, representações, consultas, partes e
queixas

Art. 178. O militar tem direito de pedir ou
requerer ás auctoridades superiores o que for a
bem do seu interesse particular, salvo si a nature-
za do pedido for de encontro a disposições regula-
mentares ou interesses do serviço.

§ 1.0 Ao militar é permiltido representar a
seus superiores sobre actos delies que pessoalmen -
te lhe interessem ou possam vir a interessar futu-
ramente.

§ 2. 0 E facultado o direito de consultar a au-
ctoridade competente sobre questões de ordens, de
regulamentos ou de instrucções, de interpretação
duvidosa ou de texto contrario a outros coexisten-
tes, desde que se trate de assunipto relativo a ser-
viço inherente á fuacção actual ou á do posto do
consulente.

§ 3. 0 Os pedidos e requerimentos, as represen-
tações e as consultas devem ser encaminhados
pelos tramites legaes, isto é, passando sempre da
auctoridade a que estiver directamente subordi-
nado o auctor para a irnmediatamentc superior,
até chegar ás mãos daquelia a quem são dirigidas.

Art. 179. As partes serão encaminhadas de
modo analogo aos pedidos e requerimentos.

Paragrapho unico. As partes deverão ser re-
digidas em termos convenientes, e acompanhadas
de todos os esclarecimentos, documentos e peças
de convicção, exigidos pela natureza do assumpto,
sem commentarios e insinuações.

Art. 180. O militar que se julgar victima de
injustiça, de mau tratamento, ou que não se con-
formar com uma ordem que já tenha cumprido
de um seu superior, terá o direito de, respeitosa-
mente, pedir reconsideração do acto cm questão,
dirigindo-se sempre pelos canaes competentes.

Paragrapho unico. Tratando-se de serviço ou
ordem, cuja execução não precise ou não possa
ser immediata, o pedido de reconsideração, pode-
rá ser feito antes da execução.

Não sendo attendido, ou ainda não se confor-
mando com a resolução dada ao seu pedido, p0-
(lerárepresentar por escripto ao mesmo superior
ou á auctoridade mais elevada.

Art. 181. No caso previsto no artigo antece-
dente poderá o interessado dar queixa contra o
seu superior, desde que tenha motivos para acre-
ditar ter havido da parte deste desconhecimento
ou ommissão intencional de qualquer das circum-
stancias determinantes do pedido de reconsidera-
ção ou da representação.

§ 1. 0 Para aprcsentaç5o da queixa é indispen-
savel licença da auctoridade contra quem é diri-
gida, a qual não poderá negal-a; no caso cm que
seja negada, a queixa poderá ser dada indepen-
dentemente dessa licença.

§ 2. 0 O pedido de licença para queixar-se de-
verá ser feito cm tom calmo e respeitoso, dentro de
cinco dias depois do facto que dér logará queixa,
salvo o caso de força maior, e não poderá ser feito
deante de subordinados ou durante a execução de
uma ordem, serviço ou exercicio.

Tratando-se de queixa contra punição julgada
immerecida, só poderá ser dada depois de cum-
prida a pena imposta.

§ 3. 1> A queixa determina, como primeira pro-
videncia da auctoridade a quem é dirigida, a re-
tirada do auctor para fóra da acção do superior
contra quem é dada, até ser resolvida a questão.

§ 4. 0 Obtida a licença, a queixa verbal ou es-
cripta será feita ou entregue á auctoridade a quem
se dirige.

§ 5 0 A queixa não pôde tratar de assumptos
outros que não o cio facto que a motivou.

D. 43	 1J
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CAPITULO XXI

Do Conselho Administrativo

Art. 191. O conselho administrativo dos ba-
talhões se comporá do conirnandante, que será o
presidente, do fiscal e dos commandantes de com-
panhias, que serão vogaes, sendo uni thesoureiro,
e dos secretarios e intendentes, estes dous ultimos
sem voto.

Art. 192. O ihesoureiro será eleito semes-
tralmente por maioria de votos, devendo a ciciç5o
realizar-se até o dia vinte do mez anterior áqueile
em que houver de entrar em exercicio, lavrando-
se termo do acto.

Paragrapho unico. No caso de empate, deci-
dirá o presidente do conselho.

Art. 193. Si por qualquer motivo vagar o lo-
par de thesoimreiro, o conselho reunido elegerá im-
mediatamente quem o substitua, l)al'a completar
o semestre.

Art. 194. O impedimento temporario de qual-
quer dos vogaes não constitue vaga, salvo o do
thesoureiro, por mais de dez dias.

Art. 15. Para que o conselho possa deliberar
bastará que se reunam metade e mais um dos
membros que o compõem.

Art. 196. O presidente terá mais o voto de
qualidade no caso de empate.

Art. 197. Nos livros das actas do conselho se-
rão escriptura dos os termos de suas sessões, de-
liberações e ordens, os quaes serão assignados por
lodos os vogacs presentes.

Art. 198. rd os livros do conselho dii-
nistrativo serão escriptos pelo secretario do bata-
lhão ou por quem suas vezes fizer,

199. No livro de conta corrente, debaixo
da rubrica "Receita", lançar-se-ão separadainente
as quantias que (levem entrar para o cofre, com a
declração dos titulos porque entram e o fim a
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Art. 182. Si o queixoso julgar inj usta a solu-
ção dada á sua queixa, terá o direito de recorrer
á auctorida de immediatam ente superior, compe-
tente, para tomar conhecimento do caso.

Paragt'apho unicõ. Para apresentar o recur-
so de que trata este artigo, o interessado pedirá
licença á auctõridade que tenha proferido a de-
cisão.

Art. 183. Por haver representado contra seu
superior não ficará o militar sujeito a ser transfe-
rido dè urna unidade ou fracção para outra.

Art. 184. Nenhuma auctoridade poderá dei-
xar de dar solução a pedido, requerimento, parte,
queixa ou representação, que lhe fôr dirigida em
termos

CAPITULO XX
Da escripturação

Art. 185. A escripturação dos batalhões e das
repartições da Força Publica será feita de accor-
do com os modelos approvados pelo Comrnandan-
te Geral.

Art. 186. As alterações occorridas quer com
os ófficiaes do Departamento Administrativo e do
Serviço de Saude, quer com as praças, serão re-
gistradas em livros proprios, que deverão existir
nas respectivas unidades.

Art. 187. Para a escripturação das reparti-
ções e batalhões serão fornecidos os livros adopta-
dos, bem corno os artigos de expediente necessa-
rios ao serviço.

Art. 188. Nas assignaturas dos papeis não
será permittidõ o uso de ornatos calligraphicos e
guarda nas firmas.

Art. 189. A escripturação poderá ser altera-
da ou modificada por ordem do Commandante Ge-
ral, de accordo com as necessidades do serviço.

Art. 190. A escripturação será uniforme nos
batalhões e nas repartições da Força Publica.
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se (lesti :nfl . Debaixo da rubr!Ca "I)esesa",
(111 correspondencia dos mesmo S titulos (ia recei-
ta, lançar-se-ão as sommaS totaes (Ias (lCSI)eS1S que
em cada um daquelies titulos se houverem feito.

Art. 200. Cada uma das soimnas totaes (le
(leS)eS1S seru (Iemoustra.da poi' urna folha volante
une deverá decla i'ar especificadamente as despe-
as feitas ou obj ecos adquiridos, qualidade e

quantidade destes, bem como o preço parcial e o
total.

Paraarapiio unico. A folha será acompanha-
da dos docurnenlos que provem as ditas despesas,
os quaes srão exigidos das pessoas que fizerem o
fornecimento, CXCcl)lllafl(iÜ-SC desta regra as tles-
pesas miudas, das qunes, 1)01' sua natureza. não
sca pOSSiV(d apresentar documentos, o que será
jul gado pelo conselho.

Art. 2201. Haverá um cofre com tres chaves
differentes, cm que se guardará todo o dinheiro
do batalhão, e do qual serão clavicularios o com-
Inafl(laflte, o fiscal e o thesoureirü.

Art. 202. O cofre só será aberto em acto do
conselho.

Art. 203. O conselho se reunirá sempre que
se tiver de fazer ao vogal thesoureiro carga ou
descarga dos dinheiros entrados e retirados do co-
fre, e, além disto, quando o comniandantc julgar
conveniente.

Art. 201. As contas serão tomadas em scsso,
a vista do livro de conta corrente, com a exhibi-
ção dos documentos com1)robatOrios da receita e
despesa e com a verificaçtio do saldo existente cm
cofre, lavrando-se de tudo Um termo em que se
dará descarga ao thesoureiro, si as contas forem
julgadas boas.

Art. 205. Nenhuma despesa, além do limite
que fôr estabelecido, será levada em conta Siflão
quando fôr feita em virtude de auctorizaçto do
Commandante Geral e nenhuma compra será fei-
ta sem pedido visado pelo fiscal e rubricado pelo

commandantc do batalhão, especificando-se a
quantidade e qualidade dos objectos pedidos e o
fim a que se destinarem.

Art. 206. Os commandantes poderão despen-
der pequenas quantias por conta das economias
existentes no cofre em beneficio do batalhão, de-
pendendo, porém, as despesas superiores a 100$000
de auctorização previa do Commandante Geral.

Art. 207. As relações de entradas de dinheiro
para o cofre, organizadas pelos commandantes de
companhias ou esquadrão e que constituirão do-
cumentos de receita, deverão demonstrar a quan-
tia com que cada praça individualmente concor-
rer e serão authenticadas pelo fiscal e conferidas
com as alterações que tiverem occorrido durante
o mez em cada companhia.

Art. 208. As relações de entradas de dinheiro
pelos intendentes, qualquer que seja a proceden-
cia da quantia que tiverem em seu poder, serão
rubricadas pelo fiscal e constituirão tambem do-
cumentos de receita.

Art. 209. Recolher-se-á ao cofre do batalhão
a importancia da venda da materia prima dos ob-
jectos imprestaveis.

Art. 210. Organizadas as folhas volantes C0fl1
todos os documentos, nos termos do artigo 200, as
relações de entradas de dinheiro e as ordens do
commandante para qualquer despesa, assim como
as provas do consumo dos gencros e dos objectos
comprados, será tudo examinado pelos membros
do conselho, em reunião que deverá ter logar den-
tro do prazo de trinta dias contado do dia do p-
gamento de vencimentos á tropa.

§ 1. 0 Reconhecida a exactidão dos documen-
tos relacionados neste artigo, e approva(Ia a de-
monstração, proceder-se-á ao pagamento das con-
tas á bocca do cofre.

§ 2. 0 Em seguida será dado balanço no cofre
para verificação do saldo existente, que será car-
regado ao vogal thesoureiro, lavrando-se o ne-

1
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cessario termo, lançando-se todas as contas no li-
vro e aréhivando-se as ordens do comniandaute
sobre compras e todos os denrais documentos.

Art. 211. Da receita e despesa verificadas du-
rante o mez, bem como cio saldo que ,passar para
o mez, seguinte, organizará o secretario um balan-
cete discriminativo cm duas vias, que o conman-
dante remetterá ao commandante geral no dia da
reunião do conselho. Uma dessas vias destina-se
á Secretaria da Segurança e Assistencia Publica.

Paragrapho unico. Este balancete será assi-
guado por todos os membros do conselho.

CAPITULO XXII

Da Caixa Beneficente
Art. 212. A Caixa Beneficente tem por fim

soccorrcr as familias dos officiaes e )roças que
faliecerem.

SECÇÃO PRIMEIRA

Jjj fundo da Caixa
Art. 213. O fundo da Caixa será fornado com

as joias de inscripção, mensalidades dos contri-
buintes, perdas de soldo por faltas disciplinares,
donativos particulares ou legados, muitas (Ias con-
tribuições cm atrazo e rendimento do capital as-
sim constituido.

Art. 214. Os fundos pertencentes á Caixa se-
rão empregados em apolices da divida publica e
ficarão recolhidos ao rEhes ffl i 1.O do Estado, até que
se lhes possa dar aqucile destino, rdn(ldno os ju-
ros de CIHCO por cento ao anuo.

Art. 215. Nenhum titulo pertencente á Caixa
poderá ser alienado a não ser cm caso especial e
sempre mediante aiictorização do governo, que i)0

(lerá ouvir antes o conselho administrativo da mes-
ma Caixa
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Art. 216. Na prestação dos beneficios serão
empregados o juro cio capital e um terço das con-
tribuições, emquanto o capital não attingir a mii
quinhentos contos; o juro (10 capital e (1015 quin-
tos das contribuições, quando o capital exceder (lo
mil e quinhentos contos; o juro do capital e dois
terços (Ias contribuições, (I aadO o capital exC(teí
de doismil e quhihcntos contos; o juro do co pial
e ( i L tOt tO (lililitOS das contribuições quando o cipi-
t:il ex(e(1e1 de trOs mil contos.

SECÇÃO SEGUNDA

Dos contribuintes

Art. 217. Contribuem obrigatoriamente para
a Caixa:

a) os officiaes da Força Publica e os do Exer-
cito nelia commissionados;

h) as praças de pret.
Art. 218. A inscripção dos contribuintes no li-

vro competente será feita á vista das guias men-
cionadas no artigo 221.

SECÇÃO TERCEIRA
Das joias, mensalidades e perda de soido
Art. 219. A joia será de doze dias de soldo

paga no decurso do primeiro anno de contribui-
ção ou adeantadamente.

Art. 220. A coritribuiçilo mensal dos officiaes
e praças será da importancia correspondente a
um dia dos seus vencimentos.

Art. 221 As joias, mensalidades e perdas de
soldo dos officiaes e praças serão descontadas nas
folhas de vencimentos e entregues, mensalmente,
ao thesouroiro da Secretaria das Finanças na Ca-
pital, e nas outras cidades aos collectorcs, por
meio de guias de deducção, visadas pelas auctori-
dades competentes.

•1
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Art. 222. E' licito aos officiacs e praças pa-
gar adeantadarncnte a iniportancia da joia de
urna só vez, ou em duas, tres e quatro prestações;
tambem é permittido contribuir de uma só vez
com a quota relativa a tres annos, para terem des-
de logo direito aos beneficios da Caixa.

Art. 223. Não será restituida a differença de
contribuição ou de j oia com que houverem entra-
do as praças de pret de qualquer graduação,
quando rebaixadas definitivamente; quando, po-
rém, não houverem pago ainda toda a joia corres-
pondente ao seu novo soldo, aquelia differença
será levada em emita a seu favor.

Art. 224. As mensalidades devidas pelo con-
tribuinte que failecer e as respectivas multas se-
ruo descontarias da terça parte da pensão liquida
que o pensionista teuIa e receber.

Art. 225. As conftibuições que, por escassez
de vencimentos, não puderem ser descontadas em
um mez, sei-o-ao nos mezes seguintes; os descon-
tos, porém, não poderão exceder a importancia de
(luas mensalidades de cada vez, salvo pedido do
contribuiu te.

SECÇÃO QUARTA

Da eliminação do contribuinte

Art. 226. O official ou praça que desertar e a
praça expulsa perderão -,i joia e as contribuições
com que já tiverem entrado, sendo eliminados do
numero dos contribuintes.

ArE. 227. Os ofíiciacs do Exercito que deixa-
rem as cornmissões e os da Força Publica qu fo-
rem demittidos, bem corno as praças excluidas,
continuarao a intr as respectivas contribuições,
si quizerem conservar o direito ás vantagens a
(I1IC tenham feito jus em beneficio doS herdeiros.
não podendo em hypothese alguma elevar as pen-

sões, além das correspondentes ao seu posto, na
data da exclusão.

Art. 228. Os contribuintes que, não entrando
nas folhas de vencimentos da Força Publica, dei-
xarem de realizar pontualmente as suas mensa-
lidades, incorrerão em urna multa de vinte a cm-
coenta por cento no segundo trimestre, e no pri-
ineiro dia do terceiro perderão o direito de contri-
buir e ode reliaver as quotas que tiverem pago,
si não atten(lerem aos avisos previos que limes to-
rem feitos pelo orgão official (lo Estado, com a
tolerancia de trinta (lias.

SECÇÃO QUINTA

Da declaração dos herdeiros

Ari. 229. Os contribuintes devem apresentar
ao conimamidante urna declaração por escripto cm
uma folha de papel inteira, sem emenda nem ra-
sura, nem entrelinhas, assignada por elies em pre-
sença de duas testemunhas, de preferencia offi-
ciaes da Força Publica e visada pelo fiscal do ba-
talhão ou chefe de reparlição a que pertençam,
contendo o nome da esposa, cm primeiras 011 se-
gundos nupcias, época e logar do casamento, no-
mes dos filhos legitimes, legitimados e reconheci-
(tos, coma data do nascimento ou registro civil de
cada um, especificando os legitimos, legitimados
e reconhecidos, e, finalmente, os nomes dos pacs
e das irmãs solteiras, tambem com as indicações
(10 nascimento de cada urna.

§ 1.0 Ao contribuinte cumpre tambem decla-
rar, pelo mesmo modo indicado, as alterações que
se derem com os mambros de sua familia e que
possam influir no abono da pensão.

§ 2. 0 As declarações dos contribuintes exclui-
dos cia Força Publica serão tambem visadas pelo
fiscal do batalhão a que pertenciam na data da
exclusão.



—Ô86-

3•o 'Todas as declarações, depois de rdbrica-
das pelo Commandanle Geral e pelo (lireëtõr da
Receita, serão devidamente numeradas, registra-
das e archivadas.

4.° As dediarações que, por incapacidade
physica, mental ou moral do contribuinte, fliO p11-
derem ser feitas por ellc, sei-o-ão l)elOS seus Pa-
rentes, corroboradas com attestados de dois 1 me-
dicos, cujas firmas serão reconhecidas por tabel-
hão.

5. 0 A falta de declaração do contribuinte,
ou os erros e ommissõcs destas, não excluem a
acção dos herdeiros que se julgarem prejudicados,
ficando nesse caso suspenso o pagamento da pen-
são que afinal, resolvida a duvida, será paga a
quem de direito, sem piejuizo do tempo decor-
rido.

SECÇÃO SEXTA

Das pensões e dos pensionistas

Art. 230. Terão direito a uma pensão egual
á metade dos vencimentos do official ou praça
que failecer, tendo contribuido por espaço de tres
una os

1	a viuva, si viver honestamente e não es-
tiver divorciada;

II - os filhos menores de 21 annos ou inter-
dictos e as filhas solteiras do contribuinte, legiti-
mas, legitimadas ou reconhecidas, sendo metade
para a viuva e a outra metade distribuida com
egualdade, pelos filhos de que trata este flumero.

§ 1. 1 Não existindo os parentes acima des
(l	

igna-
os, a pensão será abonada á mãe viuva, e, na falta

desta, dividida em partes eguacs pelas irmãs I-
teiras do contribuinte, si uma e outras viviam a
expensas deste e honestamente.

§ 2.0 Os officiaes e praças que não tiverem al-
gum dos herdeiros ou successores mencionados

• d

.............. .	•-€	:	.-'
-	 -.

—õ87---

neste artigo, poderão dispor (JUC a l)CflSão da Cai-
xa Beneficente caiba a outros asccridentis e cies-
Cn(lentS, (ICSde que estes ultimos sejam meno-
res, quando varões, e as mulheres, crnquanto sol-
teiras

Art. 231. A pensão da Caixa é relativa á me-
ta(le dos vencimentos correspondentes ao 1)oStO
do contribuinte,- na época do faliccimento.

Art. 232. Será correspondente á metade do
vencimento do posto im:mediatamente superior a
pensão da C'aix'a Beneficente da Força Publica
legada pelo official ou i' que fallecer em con-
seqaencia de ferimentos rcehidos em combate ou
em diligencias de serviço publico.

Art. 233. Aos officiaes e praças excluidos, a
pedido, ou em virtude de proeeso a que tenham
respondido io fÔro conrntim é peimittido coMi-
mrar com as contrihuçõcs a: qec eraM obrigados.

Art. 231. A's praças excluidas com baixa por
incapacidade piysica, e que não quizerem conti-
nuar a contribuir, serão rstitijdas as mensalida-
des relativas aos tres ultimos aunos dc alista -
monto.

Art. 235. flevcrteri'iõ cm favor da iiiva do
contribuinte da Caixa Beneficente as quotas das
filhas que se casarem e dos filho que attingirem
A maioridade ou se emanciparem e bem assim dos
(IUC failecerem.

§ 1.0 Reverterá em favor da Caixa a quota da
viuva ou mãe, si contrahir segundas nupcias.

§ 2.0 Por fahleciiT cnto da viuva, a quota que
lhe cabia será diStrihuida com egualdade pelos fi-
lhos menores e filhas solteiras, extinguindo-se, no
caso de emancipação daquclies ou casamento des-
tas.

Art. 23fl. O militar que failecer em diligencia
do serviço 1)iil)hiCO, antes de conchiiido O novicia-
do a que se refere o art. 230, ficará equiparado
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aos que houverem terminado tal noviciado, para
todos os effeitos.

Art. 237. A' viuva, e, por morte deila, aos fi-
lhos menores e filhas solteiras de militar que vier
a faliecer antes de concluido o noviciado, serão
restituidas as contribuições feitas á Caixa.

Art. 238. Ao pensionista, logo que assim seja
considerado, entregar-se-á um titulo, pelo qual se
cobrará cm favor da Caixa a quantia de dois mil
réis, que será descontada da pensão, ou parte da
pensão, no primeiro mez em que esta for abonada.

Art. 239. Os titulos, devidamente numerados
e seilados, com estampilha estadual por conta dos
interessados, serão assignados pelo Commandante
Geral e pelo director da Receita.

Art. 240. As pensões não poderão soffrer pe-
nhora, ou desconto para pagamento de dividas,
salvo as que provierem das joias ou contribuições
em atrazo.

Art. 241. Prescreverá em favor da Caixa a
pensão que não for reclamada dentro do prazo de
tres annos, excepto quando o pensionista for
menor ou interdicto.

Art. 242. Todos os pensionistas são obrigados
a apresentar altestado de vida, passado pela au-
ctoridadc competente, de seis em seis mezes, e de-
claração de que conste lambem a conducta dos
mesmos.

SECÇÃO SETIMA

Das quota para luto

Art. 243. Por morte do official que estive
quite com a Caixa Beneficente concorrerá esta pa-
ra as despesas de luto dos parentes que tiverem
direito á pensão, com a somma de cento e cincoen-
la mil réis até o posto de capitão, e (IlizeritOS mil

réis, quando se ira	dc ffeisi de patente supe-
rior.

i.° Si o faliecido for mferioc. o auxiPo sei
de oitenta mil réis, e (te ciacoenta mil réis quando
iüi' praça de menor categoria

2.° Estes heneficios são extensivos aos P1-
reates dos contribuintes já excluidos dO servico (lii
Força Publica

ArE. 241. Os iiineraes (10 COrI tribuin t(' q-'! (, 1110

deixar herdeiros scrí'ío leitos a exJ;ensa do 'O) Xd

Beneficente, sendo para oíi'iciol lr&zeu tos ni ii réis,
e ara praça de pret cem mil réis.

SECÇO OITAVA

Da adminisíração da Caixa

Art. 245. A Caixa será administrada por um
conselho composto do Commanda ute Geral, do di-
redor da Receita, dos comrnandantes dos bata-
lhões estacionados na Capital, do intendente geral
C (10 encarregado (Ia contabilidade, este ultimo
sem voto.

Art. 246. A escripturação da Caixa será feita
de accordo com os modelos adoptados e ficará a
cargo da contabilidade que terá os auxiliares que
forem necessarios, Sol) a immcdiata fiscalização
(10 Commandante Geral. Este fará suhmetter a
escripta á inS1)ecção do conselho administrativo
na sua primeira reunião mensal.

Paragraplio unico. Os livros serão rubricados
pelo Commandante Gerei e pelo director da Re-
ceita, cabendo ao conselho organizar os modelos
para escripturação e resolver sobre o que for ne-
cessario á sua regularidade e clareza.

Art. 247. O Commandante Geral remcttci'á
ao conselho administrativo um balancete do movi-
mento da Caixa, com explicações das pensões
concedidas, sua natureza e im'portancia e das que
cahirem em commisso, com os motivos deste.
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Art. 248. Nenhuma despesa poderá ser feita
sem previa auctorização do conselho.

Art. 249. E' cia attribuição cio conselho admi-
nistrativo a exclusão dos pensionistas e contribu-
intes que, por qualquer motivo, perderem OS SCUS
direitos.

Art. 250. Das (leolsoes do conselho adminis-
trativo haverá recurso pora o Secretario (ia Segu-
rança e Assistencia Publica.

Art. 251. Logo que tenha conhecimento do
procedimento deslionesto de uma pensionista o
Commandaiitc Geral providenciará no sentido de
ser aberto inquerito a respeito pela auctoridade
policial do logar da resiclencia da pensionista, de-
vendo esta ser notificada da denuncia para pro-
mover os meios de sua defesa.

Paragraplio unico. Desde que fique provada
a denuncia, o conselho administrativo excluirá a
pensionista.

SECÇÃO NONA

Das exigeneicis para habilitação
Art. 252. Servirão de base ao reconhecimen-

to da pensão as certidões (lo casamento, de obtito,
de registro civil de nascimento de todos os filhos
ou as certidões de casamento da mãe e de obito
cio pae, bem como do registro civil do nascimento
das irmãs solteiras, além de quaesquer outros do-
cumentos que forem necessarios, cumprindo que
sejam todos comprovados com as declarações dos
herdeiros, apresentada opportunarnente.

1.' As interessadas devem apresentar attcs-
lados de vida e de conducta jdntamentc com os
documentos referidos neste artigo.

2.0 A petição, dirigida ao presidente e in-
struida com os documentos legaes, será submetti-
da á decisão do conselho administrativo, em sua

l)iiIneira reunião, servindo de relator o eiicarre-
gado da contabilidade.

Art. 253. Fica dispensada a exigencia de que
trata a letra c do artigo 3.° do decreto n. 7.020,
de 30 de outubro de 1925.

CAPITULO XXIII

Da bandeira
Art. 254. Cada unidade ou repartição terá

sh sua guarda uma bandeira nacional, que servi-
rá de estimulo Li pratica do dever e das virtudes
militares.

Art. 255. A bandeira, ao ser hasteada ou ar-
reada á frente dos quarteis e repartições, recebe-
rá as seguintes conlinencias:

As guardas e sentine]las apresentarão armas;
os corneteiros, clarins e tambores tocarão a mar-
cha batida e a musica o Hymno Nacional; todos
os officiaes e praças que estiverem no interior do
quartel ou em suas proximidades, farão a conti-
nencia regulamentar, voltados para o local da ce-
rimonia, ainda que da situação cm que se acha-
rem não vejam a bandeira.

Art. 256. A bandeira será recebida nos cor-
OS com as mesmas formalidades usadas no Exer-

cito.
Art. 257. A bandeira nacional não se abate

em continencia.
Art. 258. O anniversario da creação da ban-

deira será solemnizado condignamente nos quar-
teis e nas repartições da Força Publica.

CAPITULO XXIV

Das confinencias
Art. 259. Todo militar é obrigado a dar a

seus superiores demonstração de respeito em
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qualquer occasião, de dia ou de noite, tanto no ser-
viço como fóra delie.

Art. 260. A continencia deve ser sempre cor-
respondida; quando feita a mais de um simulta-
neamente, compete ao mais graduado correspon-
(ler; si forem da mesma graduação, serão todos
obrigadog a retribuir a continencia.

Art. 261. Além dos officiaes cffectivos do Exer-
cito e (Ia Armada, têm direito á continencia:

a) - a bandeira nacional, conduzida por tro-
pa, e o hymno Nacional;

b) - o Presidente e o vice-Presidente da Re-
publica, a Camara e o Senado do Estado quando
incorporados, o Presidente e o vice-Presidente do
Estado, os ministros e os Secretarios de Estado;

c) - qando estiverem fardados, os officiaes
reformados e lionorarios do Exercito e da Arma-
da, os das corporações militarmente organizadas,
federacs e estaduaes, os officiacs de qualquer cor-
poração mobilizada para serviços de guerra e os
officiaes das marinhas e exercitos extrangeiros.

Art. 262. A contiriencia é obrigatoria em to-
dos os graus de hierarchia militar, partindo sem-
pre cio menos graduado; em egualdade de gradua-
ção, será feita simultaneamente.

Art. 263. Os aspirantes do Exercito têm o
niesmo direito á continencia que os segundos te-
nentes.

Art. 264. As auctoridades indicadas na alinca
b do artigo 261 têm direito ás mesmas continen-
cias que OS generaes.

Art. 265. Nenhum official pode dispensar a
continencia a que tem direito, salvo o caso de
honras fiiiiebres.

Art. 266. Os militares da guarnição da Capi-
tal do Estado deverão conhecer pessoalmente o
Presidente do Estado, Secretario de Estado, Com-
mandante Geral e os officiaes de sua unidade; os
(Ias demais guarnições, os respectivos officiaes.
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CAPITULO XXV

Do material e seu exame
Art. 267. O armamento, equipamento, arrea-

mento, munição, ferramentas, machinas e viatu-
ras de cada unidade constarão da tabelia organi-
zada pelo Cornmandante Geral.

Art. 268. Uma commissão de tres officiaes exa-
minará os artigos que houverem de ser adquiridos,
e em termo lavrado a respeito mencionará os que
se acharem em condições de acceitaçíio e os que
deverem ser recusados.

Art. 269. Terminado o tempo de duração de
um artigo, será elle examinado pela cornmissão
de material para ser descarregado, si estiver im-
prestavel, ou determinar-se novo tempo de dura-
ção.

Art. 270. Todo o material distribuido a uma
unidade entrará logo a fazer parte de sua carga.
O que for julgado imprestavel pela commissão
competente será declarado em mau estado, descar-
regado e dado em consumo.

§ 1 .0 Os artigos que puderem ser aproveita-
dos nas officinns (Ia Força Publica, parcialmente
ou como materia prima, serão separados pela
commissão de exame, que dará urna relação dcllcs
ao Comrnandante Geral.

§ 2.0 Os que não puderem ter aquelia applica-
ção serão vendidos em beneficio do cofre da re-
spectiva unidade.

Art. 271. Os comrnandantes de fracções e che-
fes de repartições darão parte immediata do mau
estado de qualquer artigo de sua carga, e semes-
tralmente os commandantes de unidades solicita-
rão ao Cornrnandante Geral a nomeação de uma
commissão para exame cio material relacionado
como estragado, para os fins do artigo 270.

D. 41	 10:7
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Art. 272. Esta comrnissão, de que fará parte
o fiscal do batalhão, corno presidente, e mais dois
officiaes nomeados pelo Cornmandante Geral, exa-
minará a escripturação dos livros de carga e des-
carga, bem como os artigos relacionados, separan-
do os objectos susceptiveis de concertos, os apro-
veitavejs e os que tenham de ser vendidos. Lavra-
do um termo em duas vias, serão estas remettidas
ao Comma.ndante Geral que devolverá uma delias
depois de visada á unidade cuja carga pertençam
os artigos examinados, ordenando as providencias
necessarias.

Art. 273. Logo após haver sido sauccionada
a lei de orçamento, os cornmandantes de unidade
e chefes de serviço organizarão, na fôrma dos re-
spectivos modelos, os pedidos do material de to-
das as especies necessario ao serviço do anno vin-
douro e os enviarão ao Commandante Geral.

Paragrapho unico. Sómente em caso extraor-
dinario poderão os commandantes de unidade e
chefes de serviço apresentar pedidos especiaes de
material.

Art. 274. O material recolhido á Intendencia
Geral só poderá ser fornecido aos batalhões e re-
partições, mediante ordem do Commandante Ge-
ral.

Art. 275. Deverão ser communicadas ao Com-
mendante Geral todas as occorrencias havidas
com o material.

Art. 276. Para proceder ao consumo dos arti-
gos julgados imprestaveis, o Commandante Geral
nomeará urna commissão de dois officiaes que re-
ceberá taes artigos mediante as relações organi-
zadas pela commissão de exame, dará consumo
ao material que não estiver nas condições de ser
aproveitado ou vendido e entregará á unidade ou
repartição respectiva os artigos aproveitaveis.

O respectivo termo será enviado ao Cornman-
dante Geral que ordenará, á vista delie, as provi-
dencias necessarias.

1.° A remessa ás officinas de artigos im-
prestaveis, bem como a sua venda, serão feitas
pela propria unidade ou repartição de cuja carga
fizeram parte, mediante ordem do Coinrnandante
Geral.

2.° Cumpridas as ordens a que se refere es-
te artigo, serão declarados descarregados OS obe-
ctos dados em consumo.

Art. 277. As cornrnissõcs de material só po-
dcrio funccionar completas.

CAPITULO XXVI

Da o[ficina (le cirniciro
Art. 278. Para effectuar os reparos ncccssa-

rios á conservação do armamento e do material
beilico, existirá na Capital uma officina de armei-
ro, subordinada á Intendencia Geral.

Art. 279. A officina ficará a cargo de um
profissional, civil ou rniliiar, auxiliado pelo nume-
ro de artifices que for neccssario.

CAPITULO XXVII

Do fardamento e do uniforme
Art. 280. O fardamento dos officiaes e praça

obedecerá ao plano adoptado pelo governo, que
organizará a tabeila dos uniformes.

Art. 281. O Commandante Geri far: or-
nizar annualrnente, logo após a fixação da força
para o anuo seguinte, o pedido geral do fardamen-
to a ser fornecido ao effectivo marcado, remetten-
doo á Secretaria da Segurança e Assistencia Pu-
blica, para as providencias dc acquisição.

Art. 282. A Intendcncia Geral fornecerá as
amostras do typo de fardamento adoptado, para

!	
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base das propostas e conferencia dos foriieciincn-
tos.

Art. 233. O fardamento adquirido será entre-
gue á Intendencia Geral, onde urna conmisão de
Ires officiaes, sob a presidencia do intendente ge-
rl, o exarnirmrá, auxiliada por um tocha Ico, no-
meado pelo Secretario da Segurança e Assislencia
Publica, que lhe arbitrará urna gratificação au-
nual, desde que já não seja remunerado por ver-
ba (Ia Secretaria.

Paraqrapho unico. Acceito o fardamenio pela
commissão, será elie entregue definitivamente á
Intendencia geral para carga e distribuição.

Art. 284. A' Intendencia Geral e ás intenden-
ías dos corpos mandará o governo fornecer amos-

tras das fazendas, bem corno figurinos dos unifor-
'nes para officiacs, afim de que possa ser exigido
,]os fornecedores que as encornmendas sejam avi-
adas rigorosarndnte, de accordo com o I)Ia10 de-
cretado.

Art. 285. Os fachineiros, os artifices, os con-
ductores, os guardas das cavaliariças, bem corno
OS cozinheiros e copeiros, receberão para o serviço
interno uniformes de zuarte, cujo typo o Com-
mandante Geral mandará fixar e adoptar.

Paragrapho unieo. Tal vcstuario pertcncrA
á carga das unidades e será fornecido na quanti-
dade e com o tempo de duração da tahella ado-
ptada.

Art. 286. O traje civil é permittido aos offi-
ciaes que estiverem de folga, não lhes sendo fa-
cultado assim permanecer no recinto dos quar-
teis, repartições e estabelecimentos militares, nos
quaes, entretanto, poderã o Penetrar naquelie tra-
je, desde que sejam reconhecidos pelo cominan-
(Jante (la respectiva guarda le com a obrigação de
se uniformizarem irnmediatamente.

Para esse fim podem os officiaes ter em mo-
veis apropriados, em suas repartições, o farda-
mento e o traje civil.

Art. 287. Os civis contractados para a Força
Publica, com honras militares, são obrigados a
usarem serviço o respectivo uniforme.

Art. 288. Cada individuo receberá, ao alistar-
se, fardamento da tabeila no acto de sua praça
e, dahi por deante, na época de vencimento, unia
vez que o tempo decorrido da época do recebimen-
to á do vencimento exceda a metade da duração
das respectivas peças.

Art. 289. A praça que, em serviço publico, in-
utilizar alguma peça do seu fardamento receberá
outra em substituição, provando que a inutiliza-
ção não se tenha dado por descuido ou negligen-
cia de sua parte.

Art. 290. A praça que inutilizar ou extraviar
peça de fardamento, receberá outra em substitui-
ção, pagando-a por descontos mensaes da quinta
parte de seu soldo liquido, quando sua divida não
exceder de 60000, caso em que o desconto ser.-'1
feito pela terça parte.

Identico desconto soffrerá a praça que extra-
viar ou inutilizar peças de fardamento de seus ca-
maradas.

Art. 291. Poderão ser abonadas ás praças,
em qualquer tempo, urna ou mais peças de farda-
mento, procedendo-se ao respectivo desconto, na
fôrma do artigo antecedente.

Não se abonarão, entretanto, duas peças
eguaes dentro do prazo da respectiva duração.

Art. 292. O commandante de companhia que,
sem direito, pedir alguma peça 'de fardamento pa-
ra suas praças, será responsabilizado, indenmi-
zando o Estado da respectiva importancia, por
descontos rnensaes da oitava parte dos seus venci-
mentos.
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Art. 293. Nas épocas marcadas pela tabeila,
OS Cwulnandantes de õnpanlnas- os
pedidos de í'ardalfleflt() para LS respectivas praças
cuer sejam prcsentc, quer destacadas, em diii-
gncia, doentes ou liccncia&as.

1 . 0 O fardamento das praças presentes será
immediatamente distribuido; o das ,demais será cii-
viado aos destacamentos e o excedente ficará em
deposito para ser distribuido logo que as praças
se aprescnturm.

§ 2.° A praça cuja doença ou licença abran-
ger todo o tempo de duração do fardamento, per-
derá o direito ao mesmo fardamento.

Art . 294. A praça que, ao ser excluida do ser-
viço, por qualquer circuinstancia, tiver deixado de
receberfardamento, não terá direito a cile.

Art. 295. Si existirem nos batalhões praças
aggregadas ou addidas, serão incluídas no pedi-
dos e se lhes abonará o fardamento a que tiverem
direito, á vista da guia que trouxerem dos bata-
lhões respectivos.

Art. 290. A praça presa em virtude de pro-
cesso criminal só recehará cobertor na respectiva
época durante o tempo da prisão, devendo porém
ser pag i das peças vencidas antes de ser presa.

A que não tiver de ser excluida, quando for
posta em liberdade, receberá fardamento, obser-
vandosc o disposto no art. 288.

Art. 297. Dos inferiores e cabos, quando pro-
movidos ao posto immediato, serão arrecadadas
as divisas que não tiverem completado o tempo
de duração, aCim de serem recolhidas á intentien-
Cia (10 balallmC) e pedidas as que lhes competirem
em virtude do ac-esso; dos que forem rebaixados
definitivamente do posto se arrecadarão as divi-
sas.

Art. 298. A praça excluida por incapacidade
physíca ou se -reformar por qualquer cirdum-
stancia, não pagará a importancia do fardamento

recebido e iiio venciilo, nem recolherá o mesmo
fardamento á intendencia do batalhão.

ArL 299. A praça excluida, com haixa do ser-
viço por conclusão de tempo, pagará o fardamen-
to não vencido, 'levando-se em conta o tempo já
decorrido.

Art. 300. O fardamento e quaesquer artigos
pertencentes ás praças que failecerem no hospi-
tal, serão vendidos em leilão, entre as praças cio
batalhão e o producto recolhido ao cofre para ser
entregue ápessoa legalmente habilitada, depois
de deduzida a importancia da divida para com a
Fazenda Es[adual. De modo analogo se procede-
rã em relação aos officiaes que faliecerem no hos-
pital e não tiverem familia.

Ar[. 301. Os inferiores, quando rebaixados do
posto definitivamente, recolherão o fardamento
respectivo á intendencia do batalhão e receberão
fardamento de soldado, de conformidade com o
art. 288.

Art. 302. As peças de fardamento inteira-.
mente novas podem ser acceitas nas intendencias
dos batalhões em pagamento de outras identicas.

Art. 303. Em caso algum serão abonadas ca-
misas e ceroulas, para descontos.

Art. 304. A praça, uma vez excluida, flO po-
derá mais usar o uniforme da Força Publica, sal-
vo quando reformada.

Art. 305. O ajuste de conta cio fardamento
recebido e disril)uido ás praças será enviado pc-
[os batalhões ao Conmandante Geral até o (lia 31
de janeiro do anuo seguinte.

Art. 306. Ao Commondan[e Geral cabe o jul-
gamento (bi ajuste de conta do fardamento distri-
buido aos batalhões e ás praças.

Art. 307. A praça durante o periodo de deser-
ção não terá direito a fardamento alguma.

Art. 308. O fardamento ou qualquer outro
objecto deixado em abandono por desertores será
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vendido, si não for procurado pelo dono dentro
de seis mezes, e o producto da venda recolhido
aos cofres do Estado.

Art. 309. A praça que desertar, levando pe-
ças de fardamento não vencidas, Sendo reinclui-
da, pagará a importancia do lempo de duração,
contado cia (lata cio reCcbiU1ClltO (Ias respectivas
peças á da apresentação.

Art. 310. O primeiro uniforme só será usado
pelos batalhões YsOcjona(los na Capital, qUe O te-
rão crusua ecirg:.L e del!c Se utilizarão nos dias de
lesta nacional ou esta(lual, ou quando for deter-
minado pelo Comina n(lau te Geral.

Art. 311. As praças em)regaclas em hospital ou
enfermaria USO rão, (IUct IidL) em serviço, uniforme
I)rol)riO.

Art. 312. Aos musicas será abonado unifor-
me feito SOIJ lfledi(la

CAPITULO XXVIII

Da alfaiataria

SECÇÃO PRIMEIHA

Da o/ficina
Art. 313. A officiiin de córir de fardamento

da Força Publica, subordinada á Jntendenca (%C-
rui, será adminstrada por um mestre, tendo co-
mo auxiliares um cortador e os operarios que fo-
rem precisos ao serviço

§ 1.° Os logares de mestre e cortador serão
exercidos por civis contractados pelo go erno e
OS demais OJ)CtOI'lOS J)OãO ser tanto civis COfiO
praças de l)Oifl eoinpoita;neiito

2.0 Para auxiliar c:.tcrnamente O servi(a) de
confecção (le fui liuiieu h). SCiii() adinittidos OS a1
faia les e costureiras que forem necessaros oh-
servand	uo-se na adnss.to destas as condiç53 J)-
vistas neste regulamento.
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Art. 314. A matcria prima destinada ao far-
damento será adquirida pelo Estado em concor-
rencia publica.

Paragrapho unico. A materia prima srá en-
tregue na Intendencia Geral pelos fornecedores,
nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Segu-
rança Publica, depois de examinada pela respe-
ctiva commissão, e, verificada sua exactidão, será
lavrado o parecer e remettido ao Commandante
Geral afim de ser feita ia competente carga.

Art. 315. O mestre da officina e os demais
empregados serão directamente subordinados ao
intendente geral, que fiscalizará todo o movimen-
to de entradas e sahidas da materia prima, de ac-
cordo com o seu emprego na confecção de far-
damento.

SECÇÃO SEGUNDA

Da iflSJ)CCÇÕO

Ari. 31 6. Ao intendente geral, como inspector
da secção de alfaiataria, compete

1 . 0 manter ordem nos trabalhos e O respeito
entre os civis e )raças oh sua direcção;

2. 1, ter na alfaiataria modelos dos uniformes
usados na corporação para servirem de amostras
aos alfaiates e costureiras;

3. 0 indicar ao Comnmundante Geral os civis e
praças que devam preen 2hcr as vagas abertas no
l)CsS OihI da alfaiak)ria l-

4.' 1 prolongar os horas de trabalho no caso de
flcCcSsi(1a(Ie, estabelecendo para esse fim uni 1w-
rario razoavel, de, OCCOI'( j o COifl o mestre;

5° fornecer ao mestre na officina o material,
livros e artigos de expo diente necessario ao ser-
viço;

6 .° informar ao Commaiidante Geral qual-
quer irregularidade que se der na officina;
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7. pedir ao Cornman:dante Geral qudquer
providencia no sentido de melhorar a situação de
officina;

8.° cormnunicar ao Cunandaiite Geral a en-
trega d fardamento pela offiina á Ititendeneia,
aflui de ser feita a respectiva carga em boktim;

9•0 organizar 03 modelos (Te escripturaçílo pe-
lo meio mais simples, afim de facilitai' a fiscali-
zação;

10, pagar aos alfaiates e costureiras as impor-
tancIas respectivas, a visFa (lOS vales que lhes fo-
rem entregues pelos interessados, com a declara-
ção do mestre de que o fardamento foi recebido
pela officina;

11, mandar escripturar, em livro proprio, os
nomes de todas as pessoas que trabalharem para
a officina, carregando no livro (Te entrada e sahi-
da de dinheiro as importancias que lhes forem pa-
gas;

12, prestar contas ao Commandante Geral dos
pagamentos realizados, juntando os competentes
vales (ievidtimente numerados;

13, providenciar, devidamente auclorizado, so-
bre a venda de todos os retalhos de fazenda que
não possam ser utilizados pela officina;

14, fazer escripturar cuidadosamente, sob
suas vistas, todos os livros da officina, os talões de
qualquer natureza e os vales de distribuição (lo
costuras, e bem assim as guias de recolhimento de
material e as de fardamento manufacturado;

15, fazer parte da commissão a que se refere
o artigo 268, quando se tratar de receber dos for-
neccdbres a materia prima para fardamentos ou
as peças de fardamento já manufacturadas;

1$, levar ao Conhecimento do Como:mdantc
Geral as multas que não possam ser saft;faitas pe-
las costureiras, ohm de ser exigido dos seus fiado-
res o pagamento;

- 703 -

17, despachar os requerimentos dos alfaiates
e costureiras candidatos á matriculi. classifican-
(lo-os segundo a ordem de •pcfcrcncm estabeleci-
da neste regulamento;

1% prestar aos candidatos á matricula de cos-
tureiras e alfaiates todos os esclarecimentos iue
l)e(ilrem;

19, não dar costura a pessoa alguma que não
esteja legalmente matriculada;

20, apresentar mensalmente ao Commandan-
te Geral o mapna do movimento da alfaiataria
que deve ser organizado e assignado pelo mestre;

21, attender aos pedidos de fardamento fei-
tos por officiaes, marcando-lhes os dias em que
devam com-parecer á alfaiataria para as devidas
provas;

2-2, organizar, em janeiro de cada anno, ou-
vindo o mestre, uma tabeila de preços de farda-
mento de officiaes e praças e a relativa a outros
artigos na alfaiataria, levando em conta a mão
de obra e a materia prima a empregar;

23, orçar os preços dos concertos executados
cm peças de fardamento de officiaes;

24, fazer o pedido da materia prima destina-
da a concertos, independentemente dos que se r.e•
ferirem á feitura do ïardamento, devendo apresen-
tar ao chefe do Departamento Administrativo o
relação dos concertos feitos, afim de serem carra-
gadas as respectivas importancias aos officiaes e
feita a descarga da matcria prima consumida;

25, manter em dia e cm perfeita ordem a escri-
pturação da alfaiataria, de accordo com os mode-
los adoptados, paia o que terá os auxiliares ne-
cessarios ao serviço;

26, examinar com a maxima attençíio todos
os documentos que tiver de assignar ou sunettez
á assignatura cio Commandante Geral, afim (l:
evitar erros ou omissões, pelos quaes será respon-
savel;

:•

	

W1,1111:
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27, registrar em livro proprio todas as ordens
e rccommendações espcciaes que se referirem á
alfaiataria;

28, executar promptamenle iodos os serviços
que lhe sejam ordenados pelo Commandante Ge-
ral.

SECÇÃO '1 EILCEIRA
Dos empregados

Art. 317. Ao mestre da alfaiataria incumbe:
1 . 0 executar e fazer cumprir pelos demais em-

pregados as ordens que receber sobre o serviço;
2.° assistirá distribuição aos alfaiates e cos-

tureiras das peças de fardamento que tenham de
ser manufacturadas em domicilio, attendcndo á
ordem numerica em que forem os seus nomes
classificados no respectivo livro;

3•o acceitar sómente as peças que forem fei -
tas de accordo com os respectivos modelos;

4.° ter sob sua guarda e responsabilidade a
materia prima e outros artigos que receber da Ia-
tendencia Geral, registrando em livro proprio a
carga e descarga;

5•o fiscalizar rigorosamente o córte da mate-
ria prima, afim de evitar desperdicio;

6.° organizar e assignar o mappa de entrada
e sahida de materia prima para manufactura de
fardamento e outros artigos, fazendo-o registrar
no livro proprio e submettendo-o, depois de confe-
rido, ao visto do intendente geral;

7. 11 entregar á Intendencia Geral, por meio de
urna guia em duas vias, o fardamento manufact t-

rado, sendo uma deilas devolvida á alfaiataria
com o competente recibo passado pelo intendente
geral;

8 . 0 apresentar ao intendente geral o pedido
de toda a materia prima, com a necessaria ante-
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ce(Iellcja, afim de se cvi Ir	na feitura do
fardamen 1°

9,1 apressar, de accordo COifl a necessidade do
momento, O córte das peças que forem exigidas
pelo intendente geral;

10, distribuir o trabalho aos alfaiates e ás
costureiras (te modo que o fardamento possa sei'
entregue com a brevidade necessaria;

li, velar pela guarda e conservação de todos
os objectos a seu cargo;

12, informar, por escriplo, ao intendente ge-
ral sobre qualquer irregularidade verificada na
ofhcina, afim de ser tomada a necessaria provi-
dencia;

13,velar pela ordem e asseio da officina
v'i°' ao intendente geral qualquer me-

dida que julgar necessaria aos interesses do Es-
¶	lado;

15, apresentar na segull(la quinzena de cada
anuo suceinto relatorio do material gasto no an-
uo anterior, com a declaração do numero de pe-
ças feitas com esse material, consignando nelle o
que ficar em deposito, de accordo com o respecti-
vo mappa;

16, comrnunicar ao intendente geral quaes as
peças de fardamento de officiaes que se acham
cm prova, afim de que elles sejam avisados;

17, não consentir que seja executado na offi-
cina qualquer serviço sem conhecimento do in-
tendente geral;

18, prestar ao intendente geral os esclareci-
mentos necessarios ao orçamento de concertos que
tenham de ser feitos cm peças de fardamento (te
officiaes;

19, informar ao intendente geral sobre qual-
quer ordem que receber directamente da auctori-
dade competente;
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20, examinar cuidadosamente todas as peças
de fardamento entreuas pelos alfaiates e costu-
reiras.

Art. 318. Ao cortadoc da alfaiataria incumbe:
1 .0 executar qualquer trabalho que lhe for de-

terminadó e seja concernente á sua profissão;
2. 1 auxiliar o mestre nos serviços que devam

ser feitos e substitijil-o em sua falta ou impedi-
mento.

Art. 319. O cortador da secção de alfaiataria
será substituido, em sua falta ou impedimento, 'por
pessoa idonca.

Art. 320. Aos demais civis e praças emprega-
dos na alfaiataria cumpre executar, com prompti-
dão e esmero, todos os serviços que lhes forem exi-
gidos pelo mestre ou cortador, sendo responsabili-
zados pela materia prima que inutilizarem, por
descuido ou iinpericia.

SECÇÃO QUARTA

Dos &faia1e' e costureiras

ArE. 321. Terão preferencia na matricula pa-
ra o recciumento de costuras:

a) as viuvas e filhas solteiras dos offjciaes
mortos cim serviço;

h) as viuvas e filhas solteiras das praças da
corporação, mortas em serviço;

e) as viuvas e filhas das praças e dos civis
mortos em serviço militar;

d) as viuvas e filhus de oíficia.cs mortos em
serviço;

e) as viuvas das praças e suas filhas solteiras;
f) as viuvas dos offmciacs e suas filhas soltei-

g) as viuvas dos funcciouarios pubhcos e
suas filhas solteiras;
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h) as esposas e filhas solteiras de praças e of-
da

i) as viuvas dos civis e suas filhas solteiras.
Paragraplio unico. Em egualdade de condi-

çcs serão sempre preferidas as vilivas e filhas de
praças e officiaes menos graduados.

Art. 322. As costureiras apresentarão fiador
idoneo, que não poderá afiançar mais de duas cos-
tureiras.

Art. 323. Os 'alfaiates e costureiras que não
restituirem dentro de quinze dias confeccionadas
as peças que receberem, serão convidados a fazei-
ocin determinado prazo, findo o qual, si dellas
não fizerem entrega serão eliminados do numero
dos matriculados, intimando-se os fiadores a pagar
as 'respectivas importanci:as, quando se tratar de
costureiras, ou fazendo-se o desconto na caução
dos alfaiates.

Art. 324. Os alfaiates ou costureiras que ex-
traviarem ou inutilizarem de modo a não pode-
rem ser reparadas as peças recebidas, indemniza-
rão o valor da materia prima, podendo ser elimi-
nados do numero dos matriculados; e os que ex-•
cederem o prazo marcado para entrega das peças
soffrerão a multa de 20 % sobre o valor do feitio.

Art. 325. O alfaiate ou costureira que apre-
sentar costuras mal confeccionadas, ou feitas em
desaccordo com as amostras, e se recusar a con-
certal-as, será eliminado do numero dos matricu-
lados e soffrerá o desconto da importancia desse
concerto, a qual será paga a quem o executar.

Paragrapho unico. Será tambem eliminado
da matricula o alfaiate ou costureira que se recu-
sar a fazer qualquer obra que lhe seja distribuida.

Art. 326. O alfaiate ou costureira que extra-
viar a guia da matricula receberá outra em sub-
stituição, pagando a quantia de dóis mil réis'.

Art. 327. As guias de costuras só serão entre-
gues á propria matriculada.



-708-	 LI	- 709 -

Art. 328. Os alfaiates e costureiras que não
comparecerem nos dias marcados para a distri-
buição de peças, só poderão recebei-as quando no-
vamente chamados.

Art. 329. As costureiras cujos fiadores faile-
cerem ou retirarem suas fianças, serão suspensas
até apresentarem novos fiadores, obrigadas, no
primeiro caso, a dar conhecimento do facto ao eu
carregado da secção de alfaiataria e, si o occulta-
rem maliciosamente, serão eliminadas da mali-
cula, não podendo mais coser para a Forç.i Pu•
Mica.

Art. 330. Os candidatos á matricula 1e al-
faiates deverão depositar no Thesouro do Estado,
como caução, urna quantia nunca inferior a
1:000$000, ou apresentar fiador i(iOflCO.

331. Os alfaiates e costureiras quando
mudarem de residencia deverão comrnunicar ao
intendente geral.

Art. 332. O pagamento aos alfaiates e costu-
reiras será feito nos dias previamente dcsiglLados.

CAPITULO XXIX

Dos animacs, da forragem e da ferragem
Art. 333. Nas cavailariças haverá os cavalios

e muares necessarios ao serviço ordinario.
§ 1.0 Os cavalios e muares serão comprados

mediante requisição da auctoridade competente
ao Commandante Geral, pela fórma (1110 for jul-
gada mais conveniente ao serviço, preferindo-se a
licitação, quando não se tratar de compra urgente.

§ 2.1 Todes os animaes serão marcados com as
iniciaes da rcspeciva unidade, logo acima do nu -
mero, do lado esquerdo.

Art. 334. Os officiaes e praças que, marchan-
do cm serviço, receberem animaes do Estado, se-
rão responsaveis pela sua entrega ou pelo paga-
mento de seu valor, salvo os casos de morte ou

furto, que serão justificados e provados perante
o respectivo commandante, pela apresentação da
marca ou por attestado de auctoridade do logar.

Art. 335. Quando se tratar da compra de ani-
maes para a arma de cavailaria, serão exigidos os
seguintes requisitos: terem altura minima de
1,44, edade de tres a dez annos, serem trotões,
gordos, castrados, mansos e sem defeito.

Art. 336. O exame de animaes para exclusão
será feito por um icommissão composta de tres of -
ficiaes, inclusive o veterinario.

§ 1 . 0 A' vista da relação organizada pela com-
missão, lavrar-se-á um termo, em que se declara-
rá si os ditos animaes estão imj)restaveis e qual o
valor estimativo e a molestia ou defeito physi-
co de cada um. Desse termo, a primeira via
será enviada ao Commandante Geral e a segunda
archivada na secretaria do corpo, para ser depois
entregue á coanrnissão encarregada da venda dos
animaes.

§ 2. 0 Os animaes reconhecidamente atacados
de mormo não poderão ser incluidos nas relações.

Art. 337. A venda de animaes iinpirestavcis
será effectuada por ordem do Cominandante Ge-
ral, em hasta publica, annunciada no "Minas Ge-
raes", ou por outra fórma julgada mais conveni-
ente ao interesse do Estado.

Art. 338. Os animaes vendidos serão exclui..
dos da respectiva unidade no mesmo dia e entre-
gues ao comprador, depois de inutilizada a marca.

Art. 339. A importancia apurada com a ven-
da de animacs será recolhida ao cofre da Secreta-
ria da Segurança Publica.

Art. 340. Para o exame dos anirnaes que fo-
rem adquiridos para a Força Publica será nomea-
(Ia uma cornmissão, pelo respectivo commandan-
te, composta de Ires officiaes, inclusive o veteri-
nario, a qual, depois de minucioso exame em to-

1). 4	 1927
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dos os animaes e 
'
das experiencias a que sujeitar

cada um, lavrará e entregará áquelia auctorida-
de uni termo, mencionando quantos foram accei-
tos e quantos rejeitados por não se acharem nas
condições regulanientares.

Art. 341. A resenha dos animaes que tiverem
de ser iticlui'dos na respectiva unidade, será orga-
nizada 1)C1U mesma commissao de exame.

Art. 342. O fornecimento de forragem será
feito por contracto ou administrativamente, na
fôrma determinada pelo Secretario da Segurança
e Assistencia Publica.

Art. 343. Os aniniaes na cavailariça terão
forragem inteira; aos que marcharem em serviço
será abonado, no maximo, o valor que tiver sido
fixado no começo de cada semestre.

Paragrapho unico. A distribuição de forra -
gem para animaes na cavaliariça será regulada
pela tabelia organizada semestralmente.

Art. 344. O capim que se der aos animaes se-
rá serrotado ou cortado pelos guardas da cavaila
riça, sendo esse serviço fiscalizado pelo comrnan-
dante da guarda respectiva e pelo sargento inten-
dente.

Art. 345. O capim, milho, ou outro qualquer
fornecimento para sustento dos animaes devem
ser recebidos pelo adjimncto, que assistirá ao peso,
medida ou contagem de taes generos, e dará ao of-
ficial de dia, ás cinco horas da tarde, urna nota
dos recebimentos durante o dia, para que elle a
rernetta no seguinte, com a sua parte, ao fiscal.

Art. 346. O o'fficial de (lia terá cuidado em
observar o horario para o toque de agua e ração
aos animaes, recorrendo ás instrucções regulado-
ras deste serviço, que serão lambem affixadas na
sala do official de dia

Art. 347. Os graduados de semana assistirão
á serrotageni do capim e alfafa, destinados ás ra-
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ÇÕCS, mandando aproveitar o relraço secco nas
cavailariças para cama dos aninmaes.

Art. 348. O fornecimento de ferragens para
os 'anirnaes será feito por contracto ou adminis-
trativamente, a juizo do Secretario da Segurança
e Assistencia Publica.

1 ca será directamente subordinado ao Comman-
Art. 349. O Serviço Auxiliar da Força Publi-

Do Serviço Auxiliar
CAPITULO XXX

Iante Geral e não obedecerá á organização te-
chnica.

Art. 350. O assistente militar do Secretario
da Segurança e Assistencia Publica será o encar-
regado do Serviço Auxiliar, desde que tenha pa
tente egual ou superior á dos demais officiaes do
mesmo Serviço.

Ari. 351. Terá o encarregado do Serviço Au-
ilir, corno adj uincto, um primeiro tenente.

Art. 352. Pertencerão ao Serviço Auxiliar to
das as praças empregadas nos diversos serviços
externos e outros, a juizo do Comrnandarit.e Ge-
ral.

Art. 333. O Serviço Auxiliar fornecerá:
1.0 officiaes para cornmissões policiaes e ou-

tras determinadas pelo governo;
2. 0 guarda da Secretaria da Segurança e As-

sistencia Publica;
3•0 ordenanças ás auctoridades civis da Ca-

pital;
4. 0 empregados de que carecer o Palacio Pre-

sidencial, para os seus diversos serviços;
5.' pessoal necessario á Secretaria da Seguran-

ça e Assistencia Publica, e ás repartições que lhe
são subordinadas;

6. 0 praças para outros serviços que o Com-
mandante Geral determinar.



-712-

Art. 354. As praças do Serviço Auxiliar po-
(lerão ser transferidas para qualquer dos bata-
lhões da Força Publica e vice-versa.

Art. 55. As praças que, em iflS)CCÇãO de
saude, forem julgadas incapazeS para o serviço
militar :1)rO1)iia1TleIit'C dito, poréni aptas para ou-
tros misteres da corporação, serão transferidas
ira o Serviço Auxiliar.

Art. 3é(. O pessoal do Serviço Auxiliar fica
sujeito ás pel1as cs1atiidas neste regulamento.

Art. 3/. Os ofticiaes classificados no Serviço
Auxiliar poderão ser J)i'olnovidos deidro do respe-
ctivo quadro, adro, e, sóeu iite CStL caso, sua )iOUlOÇà()

independerá dos requisitos exigidos neste regula-
incuto.

Art. 358. As praças pertencentes ao Serviço
Auxiliar concorrerão á promoção, desde que sa-
tisfaçam as exigencias regulamentares.

Paragrapho unico. Poderão, entretanto, as
praças do Serviço Auxiliar iser promovidas, jade-
pendentemonte da exigencia de requisitos regula -
mentares até o posto de 2.° sargento, inclusive, a
juizo do Commandante Geral, sendo, porém, ri'-
baixados dos postos que tiverem obtido nessas
condições, as que voltarem aos batalhões cm vir-
tude de transferencias e não tiverem dois annos
de exercicio no posto da ultima promoção.

Art. 35). Considera-se valida, para o fim do
art. 59, a sat'genteaçio do Serviço Auxiliar.

Art. 360. As praças do Serviço Auxiliar,
quando 'presas, serão recolhidas ao quartel de
uma das unidades da guarnição da Capital.

Art. 361. As praças que, pela natureza do
serviço 'de que forem encarregadas, não puderem
andar fardadas, taes como "chauffeurs", ajudan-
tes de "chauffeur", cozinheiros e outros, só rece-
berão as peças de uniformes que lhes forem ab-
solutamente iiidispcnsavcis, a juizo do encarrega-
do do Serviço Auxiliar, cabendo ás repartições ou-
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de trabalharem a obrigação de fornecimento das
demais peças do vestuario.

Art. 362. O Commandante Geral poderá fa-
zer passar para o Serviço Auxiliar, quando julgar
conveniente, outros serviços, como viaturas, of-
ficinas, etc.

CAPITULO XXXI

Do Serviço de Saude

Art. 363. O Serviço de Saude será dirigido
por um chefe, ao mesmo tempo director do Hospi-
tal Militar, tendo como immnediato auxil!ar um
medico, que exercerá as fun'cções de fiscal, com
a classificação de medico-auxiliar.

Art. 364. Além do chefe do Serviço de Sau-
de e do medico-auxiliar, farão parte do Serviço
de Saude os demais medicos da Força, o cirur-
gião-dentista e o pharmaceutico.

Art. 365. O chefe do Serviço de Saude terá
o posto 'de 'tenentecorone1; 'o medico auxiliar, o
de major; os demais medicos, o de capitão; e o de
primeiro tenente, o 'cirurgião-dentista 'e o pharma-
ceutico.

Art. 366. Os 'officiaes do Serviço de Saude
serão nomeados por decreto dentre medicos,
pharmaceuticos e cirurgiões-dentistas que tiverem
trinta annos de edade, no maximo.

Paragrapho unico. Como officiaes da Força
Publica, que são, terão todas 'as vantagenc, rega-
lias e obrigações inherentes aos postos que occu-
parem.

Art. 367. A classificação dos o 'fficiaes do Ser-
viço de Saude que tenham de servir no Hospital
e nos batalhões será feita pelo Commanda'ntc Ge-
ral.

:. 368. Os medicos designados para servir
ilhões ficarão addidos aos mesmos.
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Art. 369. Nos serviços de 1)rOrnI)tidí0, de
gunila visita e outros de caracter militar, no pré
vistos por cstc regulamento, concorrerão os médi-
cos que forem designados pelo Cominandante Gé
ral.

Art. 370. O serviço dos corpos alojados er
quartel commum poderá ser feito por um mcsrn
medico, quando assim determinar o Commandan
te Geral. Verificado, porém; que o serviço se tor
na excessivo para um só profissional, concorre
rão'aõ mesmo serviço os medicos que forem de
signados por aquella auctoridade.

Paragráphó uni'eo. O medico auxiliar fic
isento do serviço a que se refere o presente artigóJ

Art. 371. O governo poderá mandar adinit-
tir no serviço do Hospital até quatro intrhos, alu-
rhõs ffiatriéiildos no curso medico da Faculda
de de Medicina de Belio Horizonte e que tenhani
completado pelo menos o terceiro nuno do curso

Ar. 372. Os internos do Hospital terão hon-
r d posto de segundo tenente e serio nomeadds
polo Secretario da Segurança e Assistencia Pu
blica.

Art. 373. Farão parte do Serviço de Saude a
praças constantes do quadro respectivo.

Art. 374. Os officiaes e praças doentes qu
não pu('re11L ou não deverem, ser tratados em
domicilio, baixarão ao Hospital, onde serão in
ternutdos.

Art. 375. Os officiaes e praças baixados aq
Hospital pagarão a diaria, que será descontad
em seus vencimentos, de accordo com a taheIl
approvada pelo Secretario da Segurança e Assis,
tencia Publica, e nunca excedentes da metade doS
respectivos vencimentos.

Paragrapho unico. As praças casadas pa
rão apenas ,a metade dm dia ra a que se refere est
artigo.
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Art. 37f. Os doentes de molestias epidemi-
cs serão tratados 1)0 Hospital de Isdiainento.

Art. 377. No Hospital haverá, em comparti-
inentos separados, unia enfermaria de officiaes,
UIHU de injeriorrs e Jus de praças, sendo que
destas tiltinias urna será clipica medica e ou-
tra de clinka cirurgica.

Art. 378. O doentes atacados de mnolestias con-
tagioss, quando pão for indicada a sua remoção
pira o Hospital de Isolamento, seríio recolhidos a
urna enfermaria especialmente preparada para
esse fim.

Art. 379. Para os doentes externos haverá ne
FLospital um ambulatorio onde os attenderã o me-
d.ico designado pelo director nas horas que este
eterrninar.

Paragrapho unico. Os officiaes e praças que
precisarem •de consultar deverão comparecerá
revista medica do batalhão, ou á do Hospital na
falta daqueila.

Art. 380. O serviço clinico do Hospital será
dividido em clinica medica e dlinica cirurgica, se-
gundo distribuição e designação do director.

Art. 381. O medico encarregado da enferma-
ria de clinica medica das praças terá tambem a
seu cargo os doentes das demais enfermarias,
accominettidos de molestias internas, prevalecen-
do, quanto ao medico, á enfermaria e aos doentes
de clinica cirurgica, eguaes disposições relativa-
mente ao serviço de cirurgia.

Art. 382. Sempre que o chefe do serviço jul-
gar conveniente, poderá encarregar do serviço de
Clínica cirurgica o medico auxiliar; em tal caso
terá esse as altribuições constantes do artigo 609
é seus numeros.

ArI. 383. Nas ausencias ou impedimentos de
M dos medicos encarregados dos serviços clini-
ps, as funcções do mesmo serão desempenhadas

o medico do Hospital que o director designar.
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devendo ser e.scriptas por extenso e trazer perfei-
tamente inteiligiveis a data, 'nome e graduação do
medico que as houver firmado e não só o nome e
morada da 'pessoa para quem forem prescriptas,
como o nome, gradução, corpo, fracção ,e numero
do militar a quem será o medicamento debitado,
devendo ficar assignalado o grau de parentesco,
quando a receita for destinada a pessoa da fami-
lia de official ou p'ÇL

Art. 390. O chefe do Serviço de Saude, o au-
xiliar e um dos inedicos pelo primeiro designado,
formarão a junta de Inspecção de Saude, que terá
por fim inspeccionar:

1 .0 os •officiaes que estiverem com parte de
doente por espaço de cinco dias;

2. 0 os officiaes e praças que pedirem licença
para tratamento (te saude, por mais de trinta dias;

3 0 os officiaes e praças que requererem re-
forma;

4. 0 os individuos que pretenderem assentar
praça;

5." as p raças que, terminado o tenl1)O de ser-
viço, quizerem reengaj arse;

6 . 0 os officiaes e praças não comprchendidos
DOS CSOS anteriores, for ordenado pelo
Commandante Geral.

Art. 391. Em circumstanclas especiaes e por
ordem do Commandante Geral, a Junta de Saude
poderá se compor de cinco meolicos.

TITULO II

I)L instrucção

CAPITULO UNIC()

Preceitos geraes

Art. 392, A instrucção dos officiaes e praças
da Força Publica tem por fim preparal-os para os
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Art. 384. Nas ausencias ou impedimentos do
medico auxiliar, substituil-o-á o medico que o
Commandante Geral designar, sob proposta do
chefe do Serviço de Saude.

Art. 385. Os medicamentos fornecidos pela
pharmacia aos officiaes e praças que não estive-
rem em tratamento no Hospital Militar, bem co-
rno (is suas familias, e os materiaes de odontolo-
gia e de radiologia serão indemnizados, mediante
descontos nos respectivos vencimentos, excepto
nos casos de ferimentos recebidos em campanha
ou em diligencia do serviço publico, nos quaes as
despesas correrão p01' conta do Estado.

Art. 386. Aos officiaes e praças reformados
residentes na Capital é concedida a vantagem de
tratamento no Hospital, mediante entendimento
prévio com o respectivo director e desde que te-
nharn vencimentos sufficientes para as despesas
do tratamento.

Art. 387. Os guardas civis, os inspectores de
veliiculos e os investigadores gosarão das vanta-
gens asseguradas neste capitulo és praças da For-
ça Publica e ficarão, quando internados no Hos-
pital, sujeitos é disciplina do estabelecimento.

§ 1.° A's familias dos guardas civis, dos inspe-
ctores de vehiculos C dos investigadores são exten-
sivas as vantagens que assistem és familias das
praças.

§ 2. 0 Consideram-se pessoas de familia, para
os fins deste artigo, a mulher, filhos menores, mãe
viuva, irmãs solteiras ou viuvas e irmãos meno-
res de dezoito annos, que viverem em companhia
do offi.cial ou praça.

Art. 388. Os medicos receitarão de preferen-
cia os medicamentos existentes na pharmacia,
quando forem succedaneos daqueiles que a obser-
vação clinica lhes indicar.

Art. 389. Todas as receitas destinadas aos do-
entes externos serão lançadas em folhas avulsas,



- 718 -	 Li
misteres da profissão; deve ser dada de modo con-
tinuo e progressivo, ten(li) por base a insftucção
individual.

Art. 393. Os comman(laues suo respolisa-
veis perante o governo e o Commandante Geral
pela instrucção regulamentar de seus comrnanda-
dos.

Art. 394. As regras a serem observadas no
serviço de instrucção serão as estabelecidas nos
respectivos regulamentos.

SECÇÃO PRIMEIRA

Das escolas iegimcntaes

Art. 395. As escolas regimentaes obedecerão,
tanto quanto possivel, ao programma estabelecido
para as escolas primarias nocturnas; o seu curso
comprehenderá:

1.0 leitura, escripta, lingua patria, quatro ope-
rações fundanientaes da 'arithmetica e as dcci-
maes, generalidades acerca do mundo e rudimen-
tos de chorographia do Brasil, historia summaria
de Minas Geraes, noções de educação moral e ci-
vica, noções de hygiene individual e de urbani-
dade;

2. 0 duas vezes por semana, prelecções sobre o
serviço policial, especialmente:

a) missão de policia em geral, acção preventi-
va e modo de exercel-a; policia de costumes;
acção repressiva cm casos isolados e collectiva-
mente, preceitos legaes 'a cumprir no caso de se-
dições e ajuntamentos iflicitos;

b) deveres regulamentares no posto de ron-
da; inspecção do posto; entrada cm casa alheia;
prisão preventiva, pronuncia e mandados judi-
ciaes;

e) crimes afiançaveis e inafiançaveis; modo
de prender; legitima defesa; encontro de cada-
ver; cuidados no local do crime;

1
ti) assistencia publica policial; primeiros cui-

dados nos casos de tmbriaguéz, loucura, hy(lro-
pliobia, ifl3õlaÇãO, enforcamento OH aSj)hyXia' e
nos accidentes .produzidos por correntes (-, lectri-
cas;

e) posturas niunicipaes; interdicções; prote-
cção aos arlimiles; dõfesa' das maltas, jardins, caça
e pesca; transito publico, comprcliendndo pe-
destres, •c.valIeiros, cyclistas, carregadores, ven-
dedores ambulantes e vehiculos de toda especi.e;

f) contravenção; hospedarias e casa de tavo-
lagem; achada de cousa alheia;

g) consulados, iinmunidades diplomaticas e
parlamentares; policiamento nos estabelecimen-
tos pubhcos e nos tribunaes, no Congresso e nas
mesas elcitoracs;

li) divisão policial civil; localização dos esta-
belecimentos publicos mais importantes; noções
praticas do seviçb de identificação;

i) manejo de caixa de soceorros j)oliciaes e de
avisadores de incendio; serviço de automoveis de
occorro; toques de apito; incendio, desabamen-

to e inundações.
Art. 396. Mensalmente, o medito e o veteri-

nario designados pelo Commandante Geral farão,
na escola, uma prelecção sobre hygiene individual
e coilectiva, e sobre os cuidados cotn os cavailos e
nivares, além de outras instrucções inherentes ás
suas especialidades. Avisado, o director da esco-
la providenciará para que os alumnos compare-
çam em maior numero ás prelecções.

Art. 397. O cargo de director da escola regi-
mental será exercido por um official do batalhão,
auxiliado por sargentos adjunctos,' conforme a
frequencia dos alumnos.

Art. 398. O director da escola não fará servi-
ço de escala.

Art. 399. Além dos deveres estabelecidos
neste regulamento, compete ao director da escola
regimental:
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a) propor os sargentos adjunctos e demais
praças necessarios no serviço de instrucção;

h) velar assiduamente pela uniformidade e
aproveitamento do ensino, propondo as medidas
que julgar necessarias ao seu aperfeiçoamento;

'c) instruir pessoalmente, com o auxilio do:
adjuncto, as praças matriculadas;

d) ter sempre em dia e em perfeita ordem a
escripturação a seu cargo;

e) organizar e submetter á approvação do
Commandante Geral o programma de ensino e o
horarios das aulas;

f) inspeccionar a escripturação e fiscalizar
o ensino, remettendo diariamente á auctorida.de
competente a relação das praças que faltarem ás
aulas;

g) apresentar ao Commandante Geral, em
maio de cada anno, um relatorio minucioso das
occorrencias havidas durante o anno;

h) conservar em ordem e devidamente rela-
ciona dos os moveis e outros artigos a seu cargo,
pelos quaes será responsavel.

Art. 400. Os recrutas frequentarão as aulas
durante o prazo necessario á execução do pro.
grarnma e só farão 'serviço interno e de guarni-
ção. Findo aquelie prazo, que será contado da
data de matricula, si forem reprovados nos exa-
mes prestados, continuarão matriculados.

Paragrapho unico Será trancada a matricula:
das praças que 'de novo forem reprovadas.

Art. 401. Logo que o director 'da escola jul-
gue conveniente, e dentro do prazo estabelecido
no artigo 'anterior, todas as praças matriculadas,
ou parte dellas, serão examinadas por uma com-
missão 'de tres officiaes, nomeada pelo Comman-
dante Geral, publicando-se em boletim o resulta-
do dos exames, que' serão feitos na escola regi-,
mental, com ponto sorteado no momento, sobre a

1

,mt''ria	 'Ida, irida--se	ipiI i'uçSo pelo ,-roces-
W que for estahcleCI(io 110	fl1flUl

,Art. 402. As praças a pprovadas nos exames
corít distineção e plenamente, terão, Como premio,
dispensa do serviço por oito e seis dias, respecti-
vamentc, e serão citadas em boletim aquelias qit

tiverem sido approva(ias com distincçao.
Art. 403. As ex-praças que se alis1a1Cl) nova-

mente e as que, por sua applicaçãO nas aulas, p11-

(lerem ser dispensadas de maior freqitencio, se
rão, 'a juizo do director da escola, inclui;Fas no
primeiro exame (tC se effectuar.

Art. 404. As praças prornptas, que, no servi-
ço de policiamento revelarem esquecimento (te
deveres, poderão frequentar as aulas da e 'cola,
pelo tempo que for fixado pelo Commandanit G1,'-
i,,il, 'ficando, entretanto, isca tas de novo exame.

Art. 405. As praças eXCl)I!(IOS que ele novo se
alistarem, embora obrigadas á frequencia rrou-
lamentar da escola, serão dispenSa(los de nov.
exame. quando no alistameI1tO anterior tenham
sido approvadas.

SECÇÃO SEGUNDA

Da escola de sargentos

Art. 406. O curso da escola de sargentos terá
a duração de dois annos e constará das seguijites
materias: lingua patria, francez, arithmetica, ge
mctria pratica, noções de historia elo Brasil e mi -
litar, geographia, choraraphia, elementos de l)l
sica e chirnica, noções (IC direito, noções de baus-
fica, noções de tactica e resolução de themas la-
cticos.

1. 1 A escola de sargentos funccionará na Ca-
pital sob a fiscalização immediata do Comman-
dante Geral, sendo o director e os professores civis
ou militares nomeados pelo Secretario da Segu-
rança e Assistencia Publica.
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§ 2. 0 Poderão ser matriculados na escola os
sargentos e cabos de boa conducta, com menos de
35 annos de eda(Ie e que forem ipprova(lo c, em
exame de admissão ou da escola regimental. ïain-
bem poderá ser concedida a matricula ás praças
que se alistarem com destino á escola, desde que
tenham seis mezes de serviço e 'preencham OS r-
quisitos acima referidos.

§ 3. 0 Cada anno lectivo será dividido co dois
periodos de seis mezes, sendo cinco de aulas e um
reservado para exames e ferias. As materias do
curso serão leccionadas na ordem seguinte:

PRIMEIRO ANNO

1 . 0 periodo
Lingua patria
Francez
Aritlimetica elementar
Geographia do Brasil
Geometria pratica

2.0 período
Lingua patria
Francez
Arithmetica elementar
Geographia
Geometria pratica
Esgrima e gymnastica.

SEGUNDO ANNO
1.0 periodo

Lingua patria
Francez
Elementos de physica e chimica
Noções de historia do Brasil e historia militar

tica.
rfheoria elementar de tiro e noções de balis-
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2.° periodo

Lingua patria
Francez
Elementos de physica e chiniica
Noções de tactica
Noções de direito usual
Pratica: esgrima e gyrnnas[ica. Resoluções

de themas tacticos.

Art. '407. A frequencia dos alumnos é obri-
gatoria e as faltas aos trabalhos escolares serão
annotadas pelos docentes em cadernetas espe-
ciaes, devendo os coinrnandantes de sub-unida-
des e chefes de repartições facilitar aos seus sub-
ordinados o comparecimento ás aulas.

Art. 408. Será excluido da escola e não po-
derá prestar exame nem realizar nova matricula
sinão passado um anuo do seu desligamento, o
alumno que não tiver assistido a dois terços das
aulas do anuo lectivo.

Art. 409. Findo o anuo lectivo serão os alu-
mnos submettidos a exame, obedecendo este As
normas que forem estabelecidas nas instrucções
expedidas pelo Commandante Geral.

Art. 410. Os alumnos reprovados em qual-
quer disciplina poderão repetil-a no anuo seguin-
te e si novamente forem reprovados, terão cassa-
das as respectivas matriculas.

Art. 411. Ao alumno que tiver obtido appro-
vação em todos os exames finaes será entregue o
diploma de crnclusão de curso, assignado pelo
Comrnandante Geral.

Art. 412. Os officiaes que o desejarem pode-
rão frequentar a escola corno ouvintes, prestan-
do exames nas épocas competentes.
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SECÇÃO TERCEIRA
Das bibliolhecas

Art. 413. Cada unidade da Força Publica te-
rá uma bibliotheca constituida principalmente da
livros e revistas militares e policiaes.

Art. 414. A bibliotheca terá como director
um dos officiaes do estado-maior do batalhão, de-
signado pelo respectivo comrnandante.

Art. 415. A bibliotheca estará aberta nos
dias uteis, durante as horas que o commandante
fixar.

Art. 416. Os responsaveis pelo extravio ou
damno de qualquer obra serão obrigados a inde-
mnizar o seu valor integral pelos preços correntes.

Art. 417. As despesas com a acquisição de
livros, jornaes e revistas e as de encadernação,
correrão por conta da verba destinada a esse ser-
viço.

Art. 418. O catalogo da bibliotheca será or-
ganizado pelo respectivo director.

Art. 419. Todos os livros que derem entrada
na bibliotheca receberão o respectivo carimbo,
annotando-se 'tambem o custo de cada um e, quan-
do se tratar de dadiva, o nome do offertante e o
preço real ou approximado da obra.

Art. 420. Os livros da bibliotheca serão in-
cluidos na carga do batalhão, designando-se nos
respectivos mappas o numero de volumes e não
os titulos das obras.

Art. 421. Só em casos especiaes, por prazo
breve e mediante recibo, será permittida a retira -
da de livros da bibliotheca.

SECÇÃO QUARTA

Da linha de tiro

Art. 422. Na séde de cada batalhão haverá
uma linha de tiro, destinada aos exercicios de in-
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strucção e aos concursos de tiro do pessoal da For-
ça Publica. A linha de tiro, na Capital, ficará sub-
ordinada ao cominando do corpo-escola.

Art. 423. O commandante do corpo-escola, na
Capital, e os dos batalhões, fóra delia, designarão
um graduado para servir como encarregado das
respectivas linhas de tiro.

A esse encarregado incumbe:
1 . 0 manter ordem e disciplina na linha, res-

pondendo por qualquer irregularidade que ahi
occorra;

2. 0 providencir para que a linha seja mantida
em boni estado de conservação e devidamente ap-
parelhada a preencher os fins a que se destina;

30 cumprir e fazer observar fielmentetodas
as disposições regulamentares referentes á linha
e bem assim as ordens espcciaes dos respectivos
commandantes;

40 organizar e assignar os pedidos dos artigos
necessarios á linha;

5.0 fornecer aos instructores (Ia Força Publi-
ca o material necessario aos exercidos;

6.0 providenciar para que sejam observadas
durante os exercicios as iprescripções relativas á
segurança do pessoal e dos moradores vizinhos;

7.0 ter em seu poder urna relação, fornecida
pela Intefl(leflcia Geral, dos artigos distribuidos á
linha, ficando por elies respoflsaVel.

Art. 424. Os exercicios, mesmo quando pre-
sente o encarregado da linha de tiro, correrão sob
o responsabilidade exclusiva dos instructores, res-
pondendo estes pela ordem e disciplina dos seus
atiradores.

Art. 425. Nenhum exercicio será inciado na
linha de tiro sem previo conhecimento do respe-
ctivo encarregado e sem que esteja presente um
instructor para dirigil-o.

D 46	 1927

1 tt

k
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Art. 426. A linha de tiro não f-unccionará aos
domingos para o pessoal da Força Publica, salvo
cm casos (,speciaes.

Art., 427. E expressamente prohibido na li-
nha de tiro e suas dependencias:

a) atravessar o respectivo leito ou transpor os
seus limites;

b) entrar em qualquer dcpendencia privati
va da linha sem a devida permissão;

e) conversar em voz alta, ou ter outro proce-
dimento que perturbe os exercicios;

d) utilizar-se de algum artigo, pertencente á
linha, sem auctorização do encarregado.

TITULO III
Dos serviços geraes

CAPITULO 1

Do serviço interno diario

Art. 428. O serviço interno diario não impedi-
ráo comparecimento aos exercicios praticos inter-
nos, ás instrucções theoricas e ás aulas da escola
regimental, sendo as praças dispensadas sóment-e
quando estiverem de sentinelia ou em serviços in-
adiaveis.

Art. 429. Todo o pessoal de serviço, excepto
o chefe de alojamento e ordenanças, permanecerá
armado e uniformizado, de conformidade com as
ordens dadas.

O chefe de alojamento e ordenanças de quar-
to conservarão apenas o cinturão.

Art. 430. Nos batalhões será escalado para o
serviço diario o seguinte pessoal:

um official subalterno para o serviço de dia
ao batalhão;
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um 2.0 ou 3.0 sargento para o serviço de ad-
juncto em cada batalhão;

um cabo de ordens em cada batalhão;
um cabo de saude para o serviço medico;
um cabo ou anspessada e tres soldados, em

cada companhia, para guarda dos alojamentos;
as praças necessarias para a guarda do quar-

tel;
os corneteiros necessarios ao serviço.

SECÇÃO PRIMEIRA

Do official de dia

Art. 431. Ao oíficial de dia compete:
1 .0 assegurar a perfeita execução do serviço,

o cumprimento exacto das disposições regulamen-
tares e a policia interna. Dependendo directa-
mente do fiscal da unidade, o official de dia é res-
ponsavel pela ordem, policia' limpeza do quar-
tel, salvo as dependencias que estão a cargo das
companhias, estados menores e repartições, nas
quaes só poderá intervir quando não estiver pre
sente um official das mesmas, ou quando por al-
gum delies solicitado;

2. 0 apresentar-se ao commandante e ao fiscal
do batalhão logo que estas auctoridades cheguem
ao quartel;

3. 0 visitar, com o seu antecessor, ou ao assu-
mir o serviço, todas as dependencias do quartel,
verificando si estão devidamente asseadas e em
ordem e certificando-se da existencia de todos os
presos;

4. 0 inspeccionar frequentemente a guarda.
providenciando immnediatamente sobre qualquer
irregularidade que encontrar;

50 fazer mencionar, pelo -adjuncto, em livro
especial de partes, rubricado pelo fiscal do bata-
lhão, as occorrencias que se derem nas suas 24
horas de serviço; visar o livro e assignal-o em se-
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mi(la ao a(ljuncto e rubricar os papeis regula .-
mentores;

6. o assistir á sahida dos generos da intenden-
cia para a cozinha, salvo si for o rancho contra-
ctado, e á distribuição das rações ás praças, fisca-
ljzando SUO qualidade e quantidade. e perinane-
cer no refeitorio durante as refeições;

7.° fiscalizar a distribuição das rações ás pra-
ças que estiverem presas e em tratamento na eu
fermaria regimental;

8.° examinar as refeições destinadas s pra-
ças que se acharem de serviço externo;

9.' fazer encostar a urna companhia as pra
ças mandadas apresentar depois de encerrado o
expediente, assinando um vale supplernentar de
ração;

10.ordenar os toques estrictamnente indispen-
saveis, depois de solicitar permissão de qualquer
superior que porventura se ache proxirno;

11. assignar as baixas exti'aordinaria; ao hos-
pital:

12, guardar cm seu poder durante a noite os
chaves das prisões;

13. responder pelos objectos existentes na
sala do official de dia;

14. tomar, na auseucia das auctoridadcs com-
petentes, qualquer medida urgente que se torne
necessaria, commnunicando immcdiatamente o fa-
cto ao fiscal;

15. dispensar de pernoite no quartel a praça
que, por necessidade urgente e na ausencia do seu
conimandante dc companhia, solicitar este favor.
uma vez que sejam justas as alieg mações e bo o
seu comportamento, ouvindo primeiramente o
sargenteante e mencionando seu acto no livro de
parte. Essa concessão será dada por escripto e.
assignada pelo official;

16. fazer mencionar em sua parte as horas de
sabida e 1-egresso de forças, animaes e viaturas,
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não eornprehendidas as que sahircrn para instru-
cção, sob cominando de official;

17. rondar e fazer rondar durante a noite as
sentineilas e as diversas dependencias do cdifi-
cio;

18.fazer recolher ás prisões as praças que fo-
rem apresentadas presas por ordem superior, as
punidas disciplinarmente e as presas preventiva-
mente, e soltar, mesmo que haja omissão no bo-
letim, as que tiverem concluido o castigo, man-
dando apresental-a ao seu commandante de com-
panhia;

19, não permittir que as praças recolhidas ás
prisões tenham comsigo armas ou instrumentos
com que possam damnifical-as, consentindo, po-
rém, que levem seu uniforme-de exercicio e as pe-
ças de agasalho apropriadas á estação;

20. enviar ao fiscal, logo que sahir de serviço,
uma parte das occorrencias, assim como nota dos
generos e forragens sahidos da intendencia, rotei-
ros da guarda, relação de presos, pernoites da
companhia e outros quaesqucr documentos que
houver recebido;

21. assistirá entrada da forragem e a entrega
da que for pedida, bem como fiscalizar sua dis-
tribuição;

22. inspeccionar as baias, providenciando so-
bre qualquer irregularidade que observar;

23, não se afastar do quartel, sob pretexto al-
gum, observar cuidadosamente tudo quanto oc-
correr, assistir aos diversos serviços ás horas de-
terminadas, fiscalizal-os e corrigir as faltas que
se derem em contravenção das ordens estabeleci-
das;

24, attender promptamente, na ausencia do
commandante, do fiscal e do ajudante, ás requisi -
ções de força feitas por auctoridades competen-
tes, e resolver sobre tudo quanto for a bem do ser-
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viço urgente, podendo abrir os officios que trou-
xerem essa nota;

25, insJ)crciomlr as prisões e mais dependen-
cias do quartel do batalhão, exigindo em tudo a
maior ordem e asseio;

26, assistirá entrega dos presos de uma ou-
tro commandante da guarda do quartel;

27, providenciar para que se realizem, ás ho-
ras fixadas, o ensaio de clarins, cometas e tambo-
res;

28, mandar, pelo corneteiro de dia e ás ho-
ras regulamentares, fazer os toques para os diver-
sos serviços diarios, precedendo permissão dos su-
p eriores que estiverem proximos;

29, assistir á revista medica, quando passada
no quartel;

30, responder por todos os objectos perten-
centes ao corpo, que estiverem na sala do officiai
de dia;

31, conservar em seu poder, durante a noite,
as chaves das prisões, as quaes serão entregues ás
eis horas da tarde e restituil-as ao commaudante

da guarda depois da alvorada;
32, acompanhar o commandante e fiscal do

batalhão, sempre que estes percorrerem o quartel;
33, não consentir que as praças recolhidas ás

ceilulas tenham. comsigo instrumento com que
possam damnificar a prisão, cigarros, phosphoros,
bem como capote ou qualquer peça de panuo per-
teticente ao uhilorme;

34, passar as revistas diarias determinadas
neste regulameilto;

35, conservar comsigo as chaves das celiulas
do batalhão;

36, entregar ao fiscal, uma hora depois de ren-
dido, uma parte do que houver occorrido durante
o serviço, devêndo nelia mencionar tambem as
horas em que marcharam ou se recolheram es
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guardas ou -patrulhas,patrulhas, destacamentos ou quaes-
quer outras forças;

37, mencionar ciii sua parte OS IIOCS tias
praças que estiverem faltando ao quartel e desde
quando;

38, entregar ao seu successor a segunda via
(Ia parte diaria;

39, assistirá distribuição das rações aos pre-
sos das ceilulas

40,apresentar ao fiscal e ao commandante do
batalhão, acompanhado do sargento do rancho, a
amostra das refeições das praças

41, percorrer frequentemente as cavailariças
e observar si os animaes estão limpos e bem tr-
tados e si a agua e as rações são dadas regular-
mente;

42, inspeccionar os vehicuios do batalhão,
quando regressarem de qualquer serviço e obri-
gar os conductores a limpai-os convenientemente,
registrando na sua parte as avarias que notar;

43, passar ou mandar passar revistas nos aio-
j amentos.

Art. 432. A escala do serviço do official de
dia será constituida por todos os officiaes subal-
ternos do batalhão que não commandarem compa-
nhia, bem como capitães addidos, sem commando;
quando a escala tiver menos de cinco officiaes, to-
riariío parte no serviço de officiai de dia todos os
:ommandantes de companhia.

SECÇÃO SEGUNDA

Do adjuncto

Art. 433. Incumbe-lhe:
1 .0 tomar parte na parada diaria e cm segui-

Ia apresentar-se ao official de dia;
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2. 11 visitar as dependencias do quartel e dar
parte verbal ao official de dia de tudo que obser-
var contrario ás ordens estabelecidas;

3.0 assistir ao rancho das praças;
4. 0 assistirá visita medica, quando esta for

passada no quartel, tomando nota dos nomes das
praças que baixarem ao hospital ou enfermarias
e das que ficarem em observação;

5.0 organizar os papeiS que lhe forem indica-
dos pelo official de dia, e lazer a parte no livro
respectivo;

6. 1 fiscalizai' o serviço das praças encarrega-
das da fachina do quartel;

7.0 assistir ou passar as revistas, conforme de-
terminar o official dc dia;

8.0 assistir á distribuição de forragem e de
magua aos aniacs e á limpeza e ferração dos mes-

mos;
9. 1 permanecer no quartel durante as 24 lio-

ras de serviço.

SECÇÃo TERCEIRA

Dos ')ln('h'Lros de (11(1 e (los toques
Art. 434. Serão escalados diariamente os cor-

neteiros nccessarios ao serviço.
Os toques devem ser realizados tio menor nu-

mero possivel.

SECÇÃO QUARTA

Dos chefes de aio janiento e ordenanças das
cornpanitius

Art. 435. O chefe de alojamento e ordenan-
ças de (lia ÚS companhias são guardas (10 aloja-
mento da unidade a que pertençam.

Art. 436. Ao chefe de alojamento incumbe:
1. 0 receber o serviço do seu antecessor e per..

correr com clie o alojamento da companhia, pro
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videnciando para que tudo esteja limpo e em per-
feita ordem e os detidos se achem presentes;

2.0 apresentar-se, logo depois de assumir o
serviço, ao ofíficial de dia e ao adjuncto de seu
batalhão, e tambem logo após a sua substituição;

3•0 manter em perfeito asseio o alojamento
das praças;

4.0 accordar as praças ao toque da alvorada,
inclusive as que se acharem detidas no aloj amen-
to sem prejuiio da instrucção, e providenciar para
que todas procedam ao arranjo das camas e aos
cuidados de asseio pessoal, de maneira que na
occasião do rancho estejam promptas para entrar
em fôrma;

5•0 fazer executar, pelas ordenanças, depois
do rancho da manhã, a limpeza do alojamento;

6.0 conservar-se no recinto da companhia para
attender promptamente a qualquer ordem •e cum-
prir as instrucções que lhe forem transmittidas
pelo respectivo sargenteante;

7•0 tomar nota das praças arranchadas que es-
tiverem ausentes em serviço e dar seus nomes ao
adjuncto do batalhão;

8. 0 formar a companhia, sempre que for ne-
cessario;

0 . 0 conduzir a companhia formada para o ran-
cho e daili trazei-a, exigindo que as praças este-
jam decentemente vestidas, embora sem o unifor-
me do dia;

10, não consentir jogo de azar, disputa ou al-
gazarra no alojamento;

11,velar por que as ordenanças se conservem
mttentas e cumpram fielmente todas as ordens;

12, apresentar ao adjuncto as praças doentes
que tiverem de comparecer á visita medica e tam-
bem as que ficarem presas, conservando no alo-
jamento as detidas por ordem superior, cuja re-
lação nominal ficará em seu poder;

1
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13, render as ordenanças ás mesmas horas
cm (file se renderem os quai4tos da guarda;

14, dar parte ao sargeuteante da companhia,
e, na ausencia deste, ao adjwicç do batalhão, de
qulqiWr irregularidade flUe se der ng con1pafliia;

15, não consentir no alojamento a presença
de civis, salvo visitas aucto rizadas;

6, apresentrai--se a qualquer official que, pela
orderp natural dos respectivos numeros de praças.
prifn.eira vez no dia, entre no alojamento; -
• 17, fechar o alojamento quando a companhia

sahir para o serviço ou instrucção, entregando s
cjiaves á ordenança de quarto;

18, não perrnittir que depois do toque de si-
lncio haja conversa alta no alojamento;

19, deixar no seu logar uma das ordenanças
quando obrigado a ausentar-se temporariamente
do alojamento;

20, designar as ordenanças para os quartos na
ordem natural dos respectivos numeros de praças.

Art. 437. A' ordenança de quarto compete:
1 . 0 manter-se no alojamento, de preferencia

l)eI't() da porta, e dar o signal de entrada de qual-
quer official. Este signal consistirá em um silvo
de apito, de Ires segundos de duração, pouco mais
ou menos, ou commando em voz alta: "Compa-
nhia, sentido!".

Si por motivo justificado não for a ordenan-
ça o primeiro a ver o official que entra, qualquer
outra praça, a primeira que o veja, dará esse si-
gnal ou comrnando;

2. 11 zelar pela ordem e policia do alojamento,
bem como pela sua hygiene e arejamento;

3. 0 revistar os objectos que qualquer praça
pretender retirar do nloj amento, quando tiver du-
vida sobre o verdadeiro dono;

4.0 exercer a necessaria vigilancia para que
não se utilizem de objectos l)erteflCCntCS a )raça
ausentes do alojamento;
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5. 0 impedir que, depois do toque de silencio e
sem previa licença do chefe do alojamento, en-
trem neste praças de outras companhias;

G.° avisar ao chefe do alojamento, quando vir
jogos de azar ou qualquer outra irregularidade;

7. 0 obstar o ingresso de praças de outras com-
panhias no alojamento da sua, sem conhecimento
do respectivo chefe;

8. 1 velar sobre o asseio e bom arranjo (Ia com-
panhia e cumprir fielmente todas as ordens que
xeccber por intérmedio do chefe do alojamento.

Art. 438. Os chefës de alojamento e ordenan-
ças comparecerão uniformizados á parada, trazen-
do apenas o cinturão e o sabre.

SECÇÃO QUINTA

Da alvorada
Art. 439 O official de dia, á hora regulamen-

tar, mandará fazer o toque de alvorada -pelo cor-
neteiro de dia. A esse toque todas as praças se le-
vantarão, procedendo aos cuidados de hygiene, e
asseio corporal, farão suas camas, preparando-s2
logo para o rancho e os exercicios. O cornman-
dante da guarda mandará •accordar os presos e,
providenciando sobre sua hygiene pessoid, fará sa-
hir escoltados os que tiverem serviço defachina,
ordenando aos demais que procedam á limpeza
das prisões. Nos dias de festa nacional, o toque
de alvorada será feito por toda a banda de cor-
neteiros.

SECÇÃO SEXTA

Da fac/una
Art. 440. Haverá em cada Corpo uni cabo en-

carregado (10 serviço de fachina, que todos OS (lias,
logo depois do café da manhã, requisitará (lo com-
mandaüte da guarda do quartel o niimerode pre-
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sos necessarios ao serviço e o de praças para es-
coltal-os - si o serviço se effectuar fóra do quar-
tel - devendo ser duas praças para cada preso;
em seguida fará executar a limpeza do quartel e
mais dependencias.

Paragrapho unico. As ordenanças varrerão
os alojamentos de suas companhias, e os empre-
gados do rancho, da:; intenticncias, das officinas
as respectivas dependencias.

Art. 441. Terminado o trabalho, o encarrega-
do da fachina mandará remover o lixo para o lo-
gar apropriado e apresentará os presos ao com-
mandante da guarda, afim de serem recolhidos ás
prisões.

Art. 442. Durante todo o dia o encarregado
da fachina velará por que os pateos e dependen-
cias do quartel permaneçam rigorosamente as-
seiados.

Art. 443. A fachina será feita pelos senten-
ciados •e presos correccionaes e, na falta destes,
por praças para tal fim escaladas.

SECÇÃO SETIMA

Das revistas diarias

Art. 444. Nas épocas normaes haverá uma
revista geral, que se effectuará apra todo o bata-
lhão, nos dias de expediente, ás 4 horas da tarde,
neila tomando parte todo o pessoal disponivel e o
empregado em serviço interno.

§ 1.° As companhias formarão com a necessa-
ria antecedencia e serão inspeccionadas pelos re-
spectivos commandantes, que farão corrigir as
faltas sanaveis e tornarão nota das que o não fo-
rem para communicar ao fiscal, irnmediatarnente,
por occasião da leitura do boletim aos officiaes.

§ 2.° Quando, por qualquer circumstancia, as
companhias tiverem reunido o seu effectivo, a re-
vista geral deixará de ser feita no batalhão para
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se realizarem cada companhi; .i que. neste caso,
mandará á praça de reunião do	liío apenas
O pessoal escalado va entrar de serviço, si a pa-
rada das guardas tiver de cffctuar-se a essa hora.

§ 3•o No caso de ser feita ias companhias a
revista geral, cabem ao respectivo commandante
e ao 1.0 sargento as obrigações comrnettidas pelo

.° do artigo 149 ao ajudante e sargento a . udan-
te, até a conducção de presos ao xadrez.

Art. 445. Além da revista geral, haverá dia-
riamente urna revista de recolher, na qual se oh-
servará o seguiutc:

1 . 0 o corneteiro de serviço executará o toqu&
de revista ás nove horas (ia noite, pi'ecisas;

2.° o adjuncto assistirá á chamada de revista,
feita pelos sargenteantes das companhias ou por
um sargento para isso escalado, e, logo depois, le-
vará ao conhecimento do official de dia as faltas
verificados, entregando-lhe os pernoites;

3.° cai seguida ás revistas o adjuncto apre-
sentará ao official de dia as praças que tiverem
permissao de pernoitar fóra do quartel;

4. 11 o comniandante da guarda passará revista
a esta, communicando ao official de dia as faltas
que encontrar;

5o responderão á revista de recolher os cabos,
anspessadas e soldados solteiros, e pernoitarão
obrigatoriamente no quartel os mesmos graduados
e soldados, si não tiverem familia a seu cargo,
sendo os cabos ,e anspessadas na proporção de um
terço, mediante escala.

Paragrapho unico. O official de dia poderá
passar durante o correr da noite revistas incertas,
sem exigir que as praças accordem ou se levan-
tem.

Art. 446. Estando o batalhão de promptidão,
os commandantes passarão revistas ás suas com-
panhias, cornmunicando as faltas ao fiscal e este

o ao commandante cio batalhão. Si uma das com
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panhias estiver de promptidão ou em fôrma
motivo de serviço determinado OII auctorjzado
por ordem superior, sua revista ficará fóra da fis-
calização do official de dia.

Art. 447. A's dez horas da noite o official de
dia mandará fazer o toque de silencio, depois do
qual as praças se recolherão a seus alojamentos.

SECÇÃO OITAVA

Da ,revista geral, parada e substituição dos
Serviços diurios

Art. 448. A parada se realizará, de preferen-
cia, logo após a revista geral quando não houver
outra hora designada pelo Commandante Geral e
nelia tornarão parte todos os officiaes e praças que
tiverem de entrar de Serviço.

Art. 449. Terminada a leitura do boletim aos
officiaes, feitas pelo fiscal ou pelo coinmandante
as observações sobre o trabalho do dia e dadas as
ordens especiaes por ventura cdstentes, mandará
c ajudante fazer o toque de "Avançar" e se diri-
girá para a praça de reunião do batalhão, acom-
panhado do sargento ajudante, ao mesmo tempo
que a officialidade irá formar naqueila praça ou
cm lagar conveniente para assistir ao desfile das
guardas.

1.0 Ao toque de "Avançar", as praças, que a
essa hora já estarão formadas em suaS compa-
nhias, avançarão, por ordem do respectivo com-
mandante e conduzidas pelo 1.0 snrgento ou outro
inferior que for designado, até a praça de reunião
do batalhão, onde o sargento ajudante receberá os
annuncios.

§ 2. 0 As guardas formarão da direita para a
esquerda,na ordëm hicrarchica de seus comman-
dantes; á esquerda da ultima guarda formarão o
adjuncto e os outros sargentos escalados para o
serviço diario; em seguida,os chefes de alojamen-

to e as ordenanças, e, por ultimo, o pessoal dos ser-
viços isolados.

O pessoal defolga, inclusive empregados in-
ternos, formará á rectaguarda ou no logar que for
designado pelo ajudante.

§ 3. 0 Presentes todas as companhias e recebi-
dos os annuncios pelo sargento ajudante,este os
tiansmittirá ao ajudante, cmmunicando-lhe as
faltas e irregularidades que tiverem sido encon-
tradas, indo, em seguida, se coliocar na fileira.

Por sua vez, os commandantes de guardas fa-
ião a inspecção das mesmas e irão annuncial-as
ao ajudante.

§ 4.° Recebidos os annuncios do sargento aju-
dante e dos commandantes de guardas, procederá
o ajudante á inspecção destas e, em seguida, com-
municará ao fiscal, si estiver presente, e este ao
commandante, si tambem o estiver, as faltas e ir-
regularidades encontradas, especialmente as que
não puderem ser sanadas. -

§ 5. 0 O ajudante fará sahir da fileira algum
official que estiver formado e determinará a leitu-
ra do boletim pelo sargento ajudante; mandará
escalar o serviço que não estiver detalhado no bo-
letim e providenciará para que os presos, formá-
(los, sejam conduzidos por um graduado até o xa-
drez, feito o que chamará os commandantes de
guardas.

§ 6. 0 Formados em sua frente os commandan-
tes de guardas, o ajudante lhes communicará a
rrlem de guarda, senha e contrasenha e os mau-

"Na fileira".fileira".
§ 7.° Os commandantes de guardas voltarão
uas subdivisões, lhes transmittirão as ordens,
r, senha e contrasenha, designarão seus sub-
itos e annunciarão ao ajudante as guardas
nptas para entrar de serviço. Mandará então
udante que as guardas sigam a seus destinos,
'ilando em continencia aos officiaes OU au-
idade mais graduada presente.

1
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§ 8. 0 O sargento ajudante annunciará o pes-
soal destinado ao serviço interno ao official de
dia, que lhe transrnjttjrá as ordens, ao mesmo tem-
po que os officiaes e a tropa sahirão da forma,
sendo, então, desimpedido o quartel.

§ 90 Os commandantes de corpos poderão
dispensar, aos domingos, estas formalidades de pa-
rada, assim como substituil-as nos dias de festa
nacional por paradas de toda a tropa, realizadas
na praça publica.

§ 10. Nos dias cm que forem dispensadas as
formalidades da parada, a substituição dos servi-
ços diarios terá logar ao toque de "Avançar", apre-
sentando-se o pessoal de serviço interno nos respe-
ctivos corpos de guardas e outros locaes de ser-
viço; a mesma hora reunir-se-ão no quartel, nas
proximidades do corpo cia guarda, as uardas ex-
ternas, sob a fiscalização do official de) dia ou do
officiai que tiver commando de guarda, quando
for este mais graduado, e partirão a destino; a
praças isoladas de serviço externo seguirão inde-
pendentes.

Art. 450. O sargento ajudante Poderá com-
mandar a parada na ausencia do ajudante, si na
mesma não houver alguma força de cominando
de official.

Neste caso o official mais antigo, (103 que te-
nham força na parada, substituirá o ajudante.

Art. 451. Quando urna guarda comrnandada
por official se recolher ao quartel, o official
mandará o sargento dar parte ao official de dia e
debandará.

Art. 452. As outras guardas que se recolhe-
rem a quarteis se metterão em linha, no logar lia-
bitual da parada, e só debandarão com licença do
official de dia ou do fiscal do corpo, si este esti-
ver mais proxirno. Neste caso, depois de posta a
guarda fóra de fórma, seu cornrnandante commu-
ficará a chegada ao official de dia.
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Art. 453. A' medida que se forem realizando
as substituições, os commandantcs das guardas
que sahirem, excepto os officiaes, se apresentarão
ao official de dia.

Paragrapho unico. As praças de serviço iso-
lado procederão da mesma forma.

SECÇÃO NONA

Da guarda do quartel
rArt. 454. Diariamente serão escaladas as pra-

ças necessarjas á guarda do quartel, que ficará di-
rectamente subordinada ao official de dia. Essa
guarda será composta do numero de praças estri.
ctamente necessario para serem distribuidas tres
em cada posto. Para os postos em que só houver
necessidade de sentinela .durante a noite, a gua'-
da receberá, ao anoitecer, um reforço que si reti-
rará pela manhã.

Art. 455. O commando cia guarda será exer-
cido normalmente por um 2.° ou 3. 0 sargento.

Ar. 456. Incumbe especialmente ao comman-dante da guarda:
1.0 velar constantemente sobre todas as pra-

ças da guarda e fazer que dias cumpram as suas
obrigações;

2.° tomar conhecimento (Te todas as ordens
existentes na guarda e dar aos seus commanda-
dos as explicações necessarias para a sua boa exe-
cução.

3•o verificar, ao entrar de serviço, a presença
das praças presas ou reclusas e a existencja e es-
tado (los utensilios a seu cargo;

4. 0 ler ás praças, logo depois de rendida a
guarda, as instrucções peculi a

res a esse serviço:
conservar-se sempre armado e uniformi-

zado;
D. 47	

1927

•0
-
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6. 1 prohibir ajuntamento nas proximidades
do corpo da guarda, das prisões C (103 postos das
entinel1as;

7.° velar por que as praças de guardas se co-
.,ervein uniformizadas, não permittindo que 3o-
suem, disputem, façam algazarra, profiram pa'-
vras obscenas ou pratiquem qualquer acto repro
vado;

8.° não perinitiir que, sem sua ordem, soldado
algum ou outro qualquer individuo toque nas ar-
mas da guarda;

9° impedir a entrada de bebidas alcoolicas e
de inflarnmaveis;

10. não consentir que praça alguma saia da
guarda sinão em objecto de serviço;

ii. vedar a sabida de praças que não estejam
cm uniforme do dia e asseiadas, ou não tenham
a competente licença;

12. fazer acompanhar á presença do official
de dia qualquer civil que pretenda entrar no
quartel;

13. formar o quarto para rendição das senti-
ne1la, mandando debandar o que tiver sahido;

14. formar a guarda e os presos ao toque de
revista diaría;

15. formar a guarda e mandar reconhecer, a
50 passos, pelo cabo acompanhado de duas praças,
toda força ou grupo que de noite se approximar
do quartel;

16. formar a guarda e mandar fechar o portão
quando se dér no quartel algum facto anormal;

17. formar a guarda e dar parte ao official de
dia, quando houver alguma desordem nas imme-
diações do quartel;

18. não abrir as prisões sem ordem do offi-
cial de dia, nem receber ou soltar presos sem de-
terminação desse oficial, revistando-os previa-
mente;
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19. entregar aos chefes dc alojamento ossus (JUC devam comparecer á instrucção e reco-
lhel-os depois de terminada;

20. entregar os presos ao encarregado da fa-
china, á hora marcada para o serviço;

21. receber de seu antecessor, em presença
do official de dia e á vista da relação respectiva.
todos os presos que estiverem no quartel;

22. não soltar nem entregar preso algum, sem
que para isso receba ordem do official de dia, ta
sendo depois a competente nota na sua relação;

23. satisfazer, com previa ordem c oiicia1
de dia, ás requisições de força da guarda que lhe
furem dirigidas pelas auctoridades civis, para ser-
viço urgente e de pouca duração, mencionando no
t'ntiro do serviço o nome das praças que compu-
ierem a força pedida, bem como as horas cm que
sabirein e se recolherem;

24. írmar a guarda em semicirculo, á porta
do xadrez ou das celiulas, todas as vezes que tiver
de abrir essas prisões;

25. fazer fechar o portão do quartel depois do
loque de recolher;

26. não consentir que praças ou pessoas ex-
tranNas falem aos presos sem licença do official
de dia;

27. mandar a presentar ao officinl de (lia todas
as pessoas que entrarem no quartel depois da re-
vista de recolher;

28. velar pelo rigoroso asseio das prisões e
conservação dos utensilios;

29. entregar a parte da guarda ao offiiaI de
dia logo depois da parada;

30. formar a guarda por occaslão das revs-
tas diarias, no somente páia verificar si falta al-
guma praça, como tambem para inspeccionar o es-
tudo do armamento e correame de cada uma;

31. rondar durante a noite as sentinelias, l-
terando esse serviço com o inferior da guardm, 81 o
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comnandante for officiai de patente, ou cora o
eai)O, Si nilerior;

i2. (lar iminediatainente parte au ficial (11v

um, quando adoecer algum preso ou paça da
gurJa;

33. não consentir que sejam retirados moveis
ou utensilios do corpo da guarda, nem de outras
(icpefldeflCiaS (10 quartel, salvo ordeni do offlcial
de dia;

34. arrecadar o arir1arnentn e quaesquer ou-
tros artigos deixados por praças que aban (lona reiii
a guarda, apresentando tudo ao official de dia,
para dar-lhes o conveniente destino;

35. dar entrada ás praças que se apresenta-
rem depois de fechado o portão, mencionando cai
sua parte os nomes e as horas da entrada;

36. averiguar cuidadosamente as faltas com-
mcttidas por praças da guarda, afim de sobre das
prestar as informações que forem necessarias;

37. escripturar, de accordo com os modelos
respectivos, os livros de registro do roteiro de ser-
viço e ode carga e descarga dos artigos perten-
centes á guarda;

38. organizar e entregar ao official de dia, an-
tes de ser substituido, a relação dos presos, éUjOS
castigos e penas serão extrahidos dos boletins em
que houverem sido publicados;

39. organizar tambem e entregar ao mesmo
official de dia, quando for substituido, o roteiro
do serviço com todas as occorrencias havidas e
bem assim o muppa dos moveis e utensilios da
guarda;

40. conservar em seu poder as chaves do
xadrez;

41. prestar com a guarda as continencias re-
gularnentares.

Art. 457. O conunandanie da guarda do quar-
tel será responsavel pelas faltas de qualquer na-

tureza (PLC OCCOrrerein na guarda, desde que, in-
formado donas, nenhuma providencia tenha to-
mado.

SECÇÃO DECIMA
Do cabo da guarda do quartel

Art. 458. Ao cabo da guarda incumbe:
1.0 coadjuvar em todos os serviços o com-

mandante da guarda e cumprir suas ordens;
2.° assistir, logo depois do toque de alvorada,

a limpeza do alojamento das praças e conserval-o
em perfeito estado de asseio, até o momento em

[que a guarda tenha de ser rendida;
3.° conduzir os quartos quando tiverem de ser

rendidas as sentineilas, verificando si as ordens
são bem transmittjdas;

4.° substitutir, ás horas proprias e com as de-
vidas formalidades, as sentineilas, dando parte de
qualquer occorrencia havida durante esse serviço
ou nos postos das sentineilas substituidas;

5•o conservar luz, durante a noite, no aloja--
mento das praças;

6.° accordar as praças durante a noite, quan-
do tiverem de entrar como sentinela;

7.° reconhecer as forças e os grupos que de
noite se approximem do quartel;

8.° velar por que as praças se conservem de-
vidamente uniformizadas, tanto de dia como de
noite;

9. 11 alternar com o commandante da guarda,
quando este for sargento, o serviço de ronda ás
sentineilas.

Art. 459. O commandante e as praças da
guarda não podem afastar-se do corpo da guarda,
salvo nas pequenas ausencias imprescindiveis;
manter-se-ão uniformizados e armados durante to-
do o serviço e as sentinelias exercerão toda vigi-
lancia para que não haja a menor infracção das
ordens em vigor.

1
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ficar no corpo da guarda o commandante e o cabo
e além deiles mais urna praça.

Art. 460. As sentinelias scríio substituidas de
duas em duas horas, ou de hora em hora, quando1
se tornar necessario. Neste caso serão esCaia(laS
quatro praças por posto de sentinelta.

Art. 461. No corpo (Ia guarda haverá tLihole 1

Ias com a relação dos utensilios ahi existentes; nas
prisões com as instrucções para o serviço da guar-'
da, e em poder do com nandante, relações com os
nomes das praças presas e detidas.

Art. 462. Estas ultimas relações serão refor-i
mudas pelo commandante da guarda, quando s
tornar necessariO; as outras o serão pelo inten-
dente do batalhão.

SECÇÃO UNDECIMA

Do rancho

Art. 4G3. O rancho só será estabelecido r
batalhões por deliberação do Coinmandante Ger

Art. 464. Em regra todas as praças deveni
arranchadas. O cornmandante do corpo só pod
conceder desarrauchamentO:

1 . 0 ás praças casadas que comprovem o
estado;

2. 0 ás ordenanças e praças ernpregada
serviço externo de caracter permanente;

3o aos sargentos, cabos e anspessadts;
4o aos musicos, corneteiros', tambores e a

fices.
Paragrapho unico. E' condição indispensa

para a concessão de desarranchamento que
graduados e soldados, além de boa conducta, r
rem na vizinhança do quartel, excepto as pra
cohiprehendidas no n. 2 deste artigo.

Art. 465. As praças (lesariancha(las 'rece
rão no fim do mez a respectiva etapa em dinhe

r
Art. £166. As refeições serão (iisttihflidas á

hora marcadà na tabela
Art. 467. Os generos cxtraordinatias para

melhorar o rancho serão fornecidos nos dias de
festa naeionl, á custa da economias do cofre.

Art. 4. O.ronclrn p:-a os sargentos será
(lisftibltidõ TÓ iTiesnio tem l)O (l'e o (lOS praçLts, em
sala separad.

Art. 469. Os offkjaes de serviço interno, quan-
do (levam ernianeccr durante a 24 horas no
quartel ou de romptidão, tcríiô direito gratuita-
niente a urna ração de praça, correndo por Cõntà
do cofre do batalhão somente as despesas com
melhoria de seu rancho.

Art. 470. Em campanha e manobras, todos os
officiaes terão direito, gratuitamente, a urna ração
de praça.

Art. 471. Quando receber comrnunicação de
estar prompta a refeição e tiver examinado a
amostra, o official de dia fará apresentai-a ao fis-
cal e ao commanda'nte. Em seguida, mandará to-
car "Rancho, avançar!".

Art. 472. Compete ao officiai de dia a fisca-
lização da quantidade e qualidade das rações dis-
tríljuidas aos homens. O preparo das refeições
será fiscalizada pelo officiai intendente, mesmo
quando seja contractado o fornecimento de rações
preparadas.

Art. 473. O intendente terá como auxiliar um
sargento e como empregados no rancho as praças
que o commandante julgar neccssarias.

SECÇÃO DUODECIMA
Do boletim do batalhão

Art. 474. Será publicado diariamente um bo-
letim, assignado pelo commandante, contendo,
além das determinações desta auctoi'idadc, o deta-
lhe do serviço e resumo das ordens superiores,
cujo conhecimento interesse ao batalhão.
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§ i. - Os commandantes de corpos mandarão
diariamente uma copia do seu boletim ao Com-
mandante Geral.

§ 2. 0 Recebido o boletim pelo fiscal e reuni-
dos os officiacs, o ajudante fará a leitura e distri-
buirá pelas companhias as copia authenticadas.

§ 3.0 O commandante da companhia dará, em
seguida ao boletim do batalhão suas ordens para
o dia seguinte: determinará o pessoal para os di-
versos serviços e indicará as partes do boletim
que devam ser lidas á tropa; essa leitura bem
como a do serviço escalado, será feita ou assisti-
da, á tarde, pelo 1.0 sargento, por occasião da re-
vista geral.

§ 4. 0 Nenhuma falta será (lesculpavel sob o
fundamento de desconhecer o infractor as ordens
contidas no boletim.

§ 5. 0 Em cada companhia serão affixados, em
um quadro, a escala de servi ço e o prograrnma dos
trabalhos a executar no (lia seguinte.

§ 6. 0 Caso o coinmandante de companhia não
se ache no quartel á hora do boletim, riem algum
de seus officiaes, cabe ao 1.0 sargento tomar as
providencias inadiaveis; as demais podem ser le-
vadas ao conhecimento dos officiaes e das praças
da unidade no dia seguiiite.

Art. 475. Quando no boletim do batalhão hou-
ver alguma disposição de que convenha (lar co-
nhecimento com solennidade, o respectivo com-
mandante poderá ordenar a reunião dos officiaes
na secretaria ou a formatura do corpo.

Art. 476. Os commandantcs de batalhão e os
de companhia poderão ordenar que seus officiaes
compareçam, reunidos, á sua presença, em dia e
horas marcados, quando quizerem fazer-lhes pes-
soalmente qualquer observação relativa ao ser-
viço e á disciplina.

SECÇÃO DECIMA TERCEIRA

Das formaturas
Art. 477. O batalhão formará de accordo com

as disposições estabelecidas no regulamento de in-
strucção, marcando o coininandante, por interme-
dio do ajudante, o logar e hora para assumir o
comm ando.

§ 1. 0 Os corneteiros e tambores formarão nas
companhias, e quando o batalhão se reunir, irão
constituir a banda.

§ 2. 0 Na marcha dos alojamentos ao ponto de
reunião, só tocarão os tambores.

§ 3. 0 Para formar o batalhão, o respectivo
fiscal communicará aos cornmandantes de compa-
nhias a hora e logar da formatura.

§ 4. 1, Os comnandantcs de companhias con-
duzirão suas unidades, cinco minutos antes da
hora marcada, ao Jogar (1C reunião, onde já (leve
estar o fiscal, formando como lhes for prescripto,
pelo comman(laflte do batalhão, na ordem de sua
numeração salvo dis posições em contrario.

§ 5° Em caso de formatura urgente, esta se
fará ao toque de "Formar"; as companhias entra-
rão em forma nos uniformes em que estiverem e,
depois que receber ordens, serão conduzidas ao
logar de reunião do batalhão.

§ 6 . 0 As formaturas das companhias para seus
trabalhos diarios serão feitas sem toque algum.

CAPITULO II

Do serviço intPrIlO na eavallcLria
SECÇÃO PRIMEIRA

Do of(icial de dia
Art. 478. O official de (lia tem attribuiçõcs

analogas ás cio official de (lia ao batalhão nos
serviços cominuns, e mais as seguintes:

r
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vailariças, prestando-lhes as inf rmações que pe-
d r o;

(L° inspeccionar. tanto de dia como de noi-
te, as cavaliariças, verificando si as sentineilas es-
tio vigilantes;

•	7•o receber na intendencia a forragem desti-
nada á cavalhada e assistir á serrotagem (Ia alfafa
e do Capim;

8 . 0 assistir, ás horas fixadas, á distribui ção da
forragem e água' á cavailiada, de accordo comas
ordens do commandante;

• 9.° tomar nota dos cavalios que se desferra-
rem escrevendo seus numros ou nomes no quadro
negro existente nas cavailariças;

10. não permittir que os animaes sejam sol-
tos sinão ás horas para isso estabelecidas;

11. acompanhar o veterinario na visita aos
anirnaes, escrever no quadro negro os nomes ou
numeros dos que forem encontrados doentes;

12. prestar ao veterinario informações sobre
o que houver notado nos animacs, bem como so-
bre as occorrencias de seu serviço na parte refe-
rente á saude dos mesmos;

13. velar por que as determinações do vete-
rinario sejam fielmente cumpridas.

Art. 480. O sargento escalado para o serviço
de adjuncto comparecerá é parada e em seguida
se apresentará ao official de dia e, depois de re-
ceber o serviço de seu antecessor, passando com
este uma revista geral á cavalhada, para verifi-
car a limpeza das cavaliariças, a existencia e o
estado dos utensilios.

Art. 481. Nenhum cavalio isolado poderá ser
tirado das cavaliariças sem conhecimento do ad-
juncto, salvo quando estiver presente um official
do esquadrão, que assim ordene. O adjuncto in-
speccionará o estado de limpeza de qualquer ca-
vailo que sahir isola dam	bem comoente, be CO	de seu

jjjiito.
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1. 0.  mandar fazer, ás horas detcriiinadas, os
toques dc distrihwçuo de forragem, agita para a
cavalhada, revista, velerinaria, e outras que fo-
rem necessarias; na ausencia de officiaes das uni-
dades velar pela execução destes serviços;

2.° assistir ás entradas de forragem e á cii-
trega da que for pedida, verificando a qualidade
e quantidade pelos vales respectivos;

3•o fazer registrar no livro competente das
partes diárias as occorrencias que se derem nos
serviços relativos á cavalhada;

4.o percorrer as cavaliariças depois da limpeza
geral, afini de providenciar sobre qualquer irrè-
gularidade, salvo si estiver presente algum offi-
cial do esquadrão;

5•0 não pernittir que saiam do quartel, por
emprestimo, animacs da unidade, sem ordem ex-
pressa do commandante.

SECÇÃO SEGUNDA

Do adjuneto

Art. 479. O adjuricto tem attribuições analo-
gas ás do adjuncto nos batalhões e mais as se-
guintes, que exercerá com os inferiores de pelo-
tões:

1. o formar o pessoal, com elie marchar ao
toque de limpeza e verificar si todas as praçts
comparecem trazendo os apparelhos necessarios e
as cabeçadas de prisão com as arreatas;

2.° distribuir pelas praças presentes os caval
los das que se acharem no hospital ou de serviço;

3•o não consentir que os animaes sejam lim
pados sinão a raspadeira e escova, excepto as per-
nas e cascos que serão lavados;

4•0 só permittir o banho dos animacs quando
houver ordem para isso;

5° acompanhar o commandante ou outra
qualquer auctoridade nas visitas que fizer ás
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Paragrapho unico. Regressando um cavailo
isolado, o adjuncto tem por obrigação inspeccio-
nal-o para ver o estado em que se acha, dando
parte de qualquer novidade que encontrar.

Art. 482. Diariamente será escalado um cabo
veterinario para o serviço de dia á enfermaria dos
animaes, tendo ahi funcções analogas ás do ad-
juncto.

SECÇÃO TERCEIRA

Da guarda das cavailariças

Art. 483. Será designada diariamente a guar-
da da cavaliariça, composta de um cabo ou ans-
pessada e tres soldados, podendo o numero de sol-
dados ser augmentado quando o effectivo da cava-
lhada tornar necessario.

Art. 484. A guarda da cavaliariça será sub-
stituida todos es dias, por occasião da parada in-
terna, mas não formará na mesma. O serviço nas
cavallaiiças será feito em uniforme apropriado.

Art. 485. Ao commandante da guarda in-
cumbe:

1 . 0 distribuir as guardas por grupos de baias,
dar-lhes as instrucções para o serviço, escrever seu
nome e os dos guardas no quadro negro, fazendo
designação dos quartos para o serviço nocturno,
obedecendo á ordem natural de seus numeros de
praça, tudo fiscalizado pelo adjuncto;

2.° receber do seu antecessor a forragem des-
tinada á alimentação da cavalhada e os objectos
necessarios ao serviço, os quaes conferirá pela re-
lação que lhe fôr apresentada;

3.° examinar a cavalhada, verificar si está
limpa, si lia algum animal em serviço fóra do
quartel e desde miando, e si os que estão nas baias
têm ferimentos ou contusões que o veterinario não
tenha notado;	 1

LI
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1.0 communjcar ao ad uncto qualquer occor-
rcnria que se der no serviço

O reunI e o pessoal (ia guarda quando tocar
disftibuiço de forragem e a.eua para a cavalhada,
e dividir, por elie o serviço;

6.0 fazer render á noite as sentinelias, depois
de (listribUida a iiltirna ração de forragem, ás mes-
mas horas que as da guarda do quartel, e exigir
(I1C cada SO!did(, recch:i de seu antecessor o ser-
viço, verificando si tudo está em ordem:

7.° não peimittir que a guarda se afaste para
longe da cavaliariça sem motivo justificado. Du-
rante as horas de instrucção, deve ficar nas caval-
lanças um dos homens de servira, salvo si toda
a cavalhada estiver fóra;

8 . 0 impedir que as praças maltratem os uni-
inues, (lan(10 parte das (jIIC assim procederem.

Art. 486. O commandnnte das guardas das
cavailariças flO poderá afastar-se das baias, Salvo
nas pequenas auSenCias indispeiisavcis e nas lio-
ras de instruccãn. A' noite, depois de coilocado o
1 quarto de sentinelia ás cavaila riças, poderá
ir, repousar nas immediações das baias.

Art. 487. Aos guardas das cavailaniças in-
cumbe:

.0 desde o toque de alvorada até o de silen-
cio, fazer a limpeza das cavailariças e conservai-as
asseiadas;

2.0 distribuir forragem e agua;
3.° não permittir que um cavailo seja con-

duzido para fóra (ias cavalianiças pela coileira e
sim l)e10 huçal ou bridão;

4.° não consentir que sejam retirados da eu-
vailariça os objectos que fazem parte da carga;

5. 11 não consentir que os animaes sejam mal-
tratados e permaneçam fóra das baias;

6.° dar parte ao commandante da guarda
quando conhecer que algum animal apresenta in-
dicios de molestia;

I .
4	 1
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7.° não permittir que o animal chegado de ser-

viço seja logo desarcen(lo. dcycn(10 ser conduzi-
do á baia que lhe é destinada, sem o freio e com
a cilha afrouxada;

8.° 11ã0 consentir, salvo ordem de auctoridade
competente, que qualquer praça se utilize de ou-
Iro cavalio que não o de sua montada.

SECÇÃO QUARTA

Do chefe de alojamento	 •1

Art. 488. O chefe de alojamento terá attri-
buições analogas ás do chefe de alojamento da
infantaria.

SECÇÃO QUINTA

Do ferrador de dia
Ari. 489. Serão escalados diariamente um

ferrador e um apprendiz para OS serviços extraor-
dinarios da ferraria, cabendo-lhes tomar conta do
serviço em seguida á parada, na qual não forma-
rão e apresentar-se ao adjuncto não podendo afas-
tar-se do quartel.

SECÇÃO SEXTA

Da limpeza da cavalhada

Art. 40. A' hora determinada, proceder-se-á
limpeza da cavalhada, observando-se as eguin-
tes regras:

a) todas as praças disponiveis formarão com
qualquer uniforme e com os artigos de limpeza; o
adjuncto fará a chamada e ao toque de avançar
conduzirá o pessoal para a cavaliariça;

b) sempre que o tempo permittir a limpeza
se fará fóra das baias;

e) iniciada pelo corpo do cavalio, passará de-
pois á crina e u cauda e em seguidaseguida aos cascos, ve-

rificando si existe algum corpo extranho na rani-
lha ou na palma. Depois, com agua bem limpa,
lavam-se e enxugam-se os olhos e finalmente as
ventas e quartelas;

(1) (leve haver todo o cuidado cm que o ca-
'aIlo fique bem enxuto, principalmente no in-' erno;

e) os cascos devem ser untados, nos talões e
em torno da corôa, uma vez por semana;

f) além dessa limpeza geral, o cavalio deve
ser limpado de modo miiais summnario antes de ser
arreado e quando se recolher ao quartel;

g) no tempo de inverno é prohibido dar ba-
nho aos cavailos antes das dez horas da manhã
e depois das duas da tarde.

Art. 491. Terminada a limpeza geral, o ad-
juncto fará o ferrador revistar a cavalhada para
verificar o estado (Ias ferraduras, tomando nota
dos animaes que necessitarem ser ferrados; em se-
guida dará parte ao official de dia, no caso de
não estar no quartel um officjal do esquadrão, que
irá verificar corno o serviço se faz, corrigindo as
faltas que encontrar. Concluida essa inspecção, o
esquadrão entrará cm forma e se retirará.

SECÇÃO SETIMA

Das formaturas

Art. 492. Recebida a ordem de arrear, o sar-
gento de cada esquadrão formará o pessoal, no uni-
forme em que se achar, e o conduzirá, ás cavalia-
riças, onde cada praça arreará seu cavailo, sem
enfrear; as praças voltarão em seguida, ao aloja-
mento para se apromptarem. Ao toque ou ordem
de montar, o esquadrão entrará em forma, sendo
conduzido á cavaliariça pelo sargento.

Alii as praças, retirados os cavalios das baias,
e enfreados, entrarão novamente em fôrma, a pé,
com os cavalios pelas redeas; os subalternos toma-

(
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rão conta de seus pelotões, e o mais antigo ou o
mais graduado apresentará o esquadrão ao respe-
ctivo commandante, que mandará montar e aguar-
dará a ordem de avançar, para conduzil-o ao lo-
gar de reunião.

Os clarins devem entrar em fôrma com o es-
quadrão

Art. 493. Quando se tratar de formatura ur-
gente a pé, o toque será o de "Formar", como na
infantaria; si a formatura urgente for a cavalio
será ordenada pelos toques de "Formar" e "Mon-
tar"; neste caso as praças deverão apromptar-se
rapidamente no alojamento, e, levando os arreios,
dirigir-se á cavailariça, arrear os cavailos e, mon-
tando, entrar em fôrma. Logo que o esquadrão
esteja formado, o respectivo cornmandante o con-
duzirá a trote para o logar de reunião.

Paragrapho unico. A formatura de esquadrão
para seus trabalhos diarios será feita sem toque
algum.

CAPITULO III

Do serviço interno de sapadores-bombeiros e de
metralhadoras

Art. 494. O serviço de sapadores-bombeiros e
de metralhadoras será feito de accordo com as re-
gras estabelecidas para a infantaria.

CAPITULO IV

Do serviço externo da guarnição

Art. 495. O serviço de guarnição obedece ás
mesmas normas nas cidades, acampamento, e pra-
ças de guerra e as suas regras são applicaveis ao
tempo de guerra como ao de paz.

iu't. 'io. os serviços ue guarnição sao os se-
guintes:
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a) guardas, rondas, patrulhas, reforço e or-
denanças, que se rendem diariamente;

b) guarda de honra e paradas;
e) escoltas e fachinas.
Art. 497. As ordens relativas ao serviço de

guarnição serão dadas diariamente nos boletins
do cominando; nos casos de urgencia, porém, po-
derão ser transrnittidas verbalmente ou por es-
cripto.

Art. 498. O cornmandante de guarnição ac-
cumula essa funcção com a do comrnando de sua
unidade, publicando em seu proprio boletim as
ordens de serviço externo, que serão distribuidas
por toda a força da guarnição.

Art. 499. A força de cada guarda (leve ser
fixada, tomando-se por base tres soldados, por sen-
tineila, sendo de duas horas o tempo de cada sen-
tinelia.

Paragrapho unico. Nas estações rigorosas e
segundo as localidades os commandantes de cor-

OS poderão elevar esta base a quatro soldados, re-
duzindo o tempo de cada sentinelia de (luas para
uma hora.

SECÇÃO PRIMEIRA

Do official de ronda

Art. 500. Cada unidade designará diariamen-
te um official subalterno para fazer o serviço de
ronda. Na falta absoluta de officiacs subalternos,
serão escalados inferiores.

Paragrapho unico. Na guarnição em que ti-
ver séde mais de urna unidade, a designação será
feita entre dias revezadamente.

Art. 501. Ao official de ronda incumbe:
1 . 0 superintender o serviço das guardas e das

patrulhas;
D. 48	 1927
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2.° receber das auctoridades que tiverem de-
signado esses serviços a senha e as instrucções es-
pcciaes a respeito;

3.° annunciar-se aos commandantes de guarda
e justificar o direito de as inspeccionar pela com-
municação da senha;

4.° examinar a organização, a marcha do ser-
viço e o estado de promplidão da guarda, a instru-
cção das sentineilas e dos homens da guarda, õ nu-
mero de presos, as medidas tomadas contra incen-
dio, e a iluminação; inspeccionar as armas, os lo-
caes da guarda e as prisões;

5.° fazer-se acompanhar, quando julgar pre-
ciso, do commandante da guarda ou de uma pa-
trulha;

6. 1 alterar a organização da guarda quando a
que tiver encontrado seja insufficiente ou mal dis-
tribuida e corrigir o que lhe parecer defeituoso;

7•o assistir á partida das guardas, no quartel
da unidade a que pertencer;

8.° apresentar-se, quando na Capital, ao Com-
mandante Geral;

9.° inspeccionar os serviços tantas vezes quan-
tas julgar necessario;

10. comparecer aos incendios, afim de tomar,
na ausencia da auctoridade competente, as provi-
dencias necessarias, ou auxilial-a, si a encon-
trar lá;

11. tomar conhecimento de qualquer occor-
rencia que possa alterar a ordem, tranquillidade
ou segurança publicas, informando ao Comman-
dante Geral e ao de sua unidade ou, na ausencia
destes, providenciando como for mais conveniente;

12. remettcr ao Comrnandante Geral e aos
commandantes de unidades, até duas horas de-
pois da substituição do serviço, informação minu-
ciosa da forma por que se tenha feito o mesmo,
com as horas das inspecções, do resultado destas,
de tudo emfim que tiver occorrido;
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13. permanecer no quartel de sua unidade du-

rante o teroi)a em que não estiver trabalhando.

SECÇÃO SEGUNDA

Das guardas
Art. 502. Na substituição das guardas serão

observadas as seguintes regras:
1.0 ao chegar a guarda que entrar de serviço,

á distancia de 50 passos, a sentineila da que vae
rendida bradará - "A's armas!".

A guarda de serviço, de arma descançada, for-
mará em linha e esperará a outra que, marchando
em passo ordinario, irá coliocar-se tambem em li-
nha á esquerda daquelia. O commandante da no-
va guarda mandará então "Apresentar armas!",
no que será correspondido com egual continencia
pelo outro; este mandará em seguida - "Descan-
çar armas" - no que será acompanhado por
aqueile;

2.° concluida tal formalidade, dirigir-se-ão
um para o outro de espada perfilada, si forem of-
ficiacs; de honmbro armas, si forem praças; o da
nova guarde, informado do numero de sentineilas
que dia deverá fornecer, mandará dividil-a pelo
sargento ou cabo, em quartos de sentincilas, fa-
zendo sahir o primeiro destes para o serviço com
o respectivo cabo da guarda e o da antiga á di-
reita.

Durante o tempo em que se renderem as sen-
tincilas, o commandante da nova guarda receberá
(lo outro as instruccões e tomará conta de tudo que
ficar a seu cargo, verificando, á vista de uma re-
h'-o assignada pelo seu antecessor, o bom ou
nau estado dos objectos recebidos.

Depois de rendidas as sentinelias, o quarto se
reunirá á sua guarda, devendo os cabos dar par-
te das novidades que occorrerem. Rendido o servi-
ço, os commandantes das duas guardas repetirão

4,
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5 cnnhnencias (la chega d, Coineçamio pela que
se retirar; a guarda substituida se etirrá e O
commandante da nova guarda, tornando a posição
daauella, lerá as instrucções existentes no corpo
(Ia guarda e cm seguida fará col!ocar as armas nos
cabides, debandando depois a força.

Art. 503. Em todos os corpos de guarda, além
dos quadros explicativos das ordens attinentcs ao
serviço, existirá um indicativo das guardas, quar-
teis, estação de bombeiros, caixa de aviso de ia-
cendio, delegacia de policia, assistencia publica,
e residencia (lo medico militar, que se acharem
mais proximos.

SECÇÃO TERCEIRA

Do commandante, sargentos e cabos das guardas

Art. 504. O primeiro dever do commandante
de urna guarda é ter conhecimento das ordens so-
bre o serviço da mesma, das indicações contidas
nos quadros de que trata o artigo anterior, e dar
aos sargentos e cabos as necessarias instrucções.

§ 1.° Ao entrar de serviço revistará as senti-
nellas, fará repetir por dias as ordens que tiverem
recebido, rectificando-as, si for preciso.

§ 2.° Si o comniandante for official, irá acorn-
panhado do cabo encarregado de render os quar-
tos, si for sargento ou cabo, irá só. De volta ao
corpo da guarda, verificará si a distribuição do
serviço foi feita de accordo com as ordens, esfor-
çando-se por que a cada praça caiba uma parte
egual de trabalho.

Art. 505. O comrnandante da guarda não po-
(lerá afastar-se deila sob qualquer pretexto, sen-
do-lhe expressamente prohibido jogar, consentir
que as praças joguem e permittir no corpo da
guarda reuniões de pessoas extranhas ao serviço.

Paragrapho uni co. O cornrnandante conser-
var-se-á uniformizado e armado, exigindo o mes-
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) de seus conimandados, e fará suas refeições no
oprio corpo da guarda.

Art. 506. Ao commandante da guarda in-
mbe:

1 0 velar constantemente sobre todas as praças
seu commando, fazendo que cumpram suas

rigações;
2.° marcar a distancia e os logares além dos

aes nenhum soldado poderá ir sem sua previa
ctorização;

3.° formar o quarto todas as vezes que as sen-
elias tiverem de ser rendidas;

4.° fazer formar a guarda aos toques de alvo-
ia e recolher, e passar-lhe revista para verifi-
r si todas as praças estão presentes;

5•o proteger, nas proximidades da guarda, não
achando presente a auctoridade policial, qual-
er pessoa cuja segurança esteja ameaçada;

6.° enviar o sargento ou o cabo com alguns
dados para restabelecer a ordem, todas as ve-
que houver desordens nas imrnediações de sua

arda.
Essa força deverá regressar immediatamente

de que no local já se ache uma auctoridade p0-
[ai, salvo pedido cm contrario dessa auctori-
dc.

Procederá de modo analogo em caso de pedi-
de soccorros ou incendios;
7.° fazer recolher ao corpo da guarda, na au-

cia da auctoridade policial que possa provi-
rlciar, qualquer pessoa que nas proximidades
corpo da guarda for victima de accidente ou
essite do soccorros medicos, participando im-
diatarnente o facto ao official de dia e á aucto-
ade policial mais proximo, a quem entregará
ilquer joia ou objecto de valor que tenha eu-
Ltrado no local;

8. 0 procurar recursos no Jogai' mais proxinio
apre que alguma praça da guarda necessitar de
mediatos soccorros mnedicos, e depois remetter
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õ enfermo para a enfermaria ou hospital; (lafldø
parte desse facto ao olticial (te ronda e pedindo a
substituição da praça;

9. conservar a guarda formada seiiipic que
,haja algum ajuntamento tumultuoso lia sua pi'-
ximidade, até que reconheça não resultar dali pe-
rigo algum;

10. municiar as praças sempre que, pelo mes-
ino motivo, julgar que possa perigar a scguraAça
do posto, estação ou edificio sob sua guarda, só fa-
zendõ, porém, uso das armas, quando verificar que
não é possivel conservar de outro modo o seu posto
e desde que 0 circumstancias não perniittam en-
tender-se com o oíficia1 de ronda, antes de lançar
mão desse recurso extremo;

11. formar a guarda em caso de incendio e
avisar imrriédiatamente ao quartel de bombeiros,
á policia e ao official de ronda, prestando o auxi-
lio que lhe for possivel;

12. effectuar a prisão dos culpados em qual-
quer crime ou desordem que se verificar nas im-
mediações do corpo cia guarda, dando irnmedia-
tamente parte circumstanciada á auctoridade mi-
fitar e á civil;

13. prender os individuos perseguidos pelo
clamor publico ou apanhados em flagrante dcli-
cto proximo da guarda, fazendo-os entregar á au-
ctoridade competente e cornrnunicando inimedia-
tamente o facto ao official de ronda;

14. prender qqalquer praça da guarda que
cornmetter falta grave ou crime, conlmunican(Io
o facto ao official de dia e pedindo-lhe a substitui-
ção do homem preso;

15. não consenlir no corpo da guarda pessoas
cxtranhas ao serviços (Ia mesma;

16. conservar o corpo da guarda e suas depen-
dencias sempre asseados;

17. entregar ao commandant.e que o render
urna relação asiguada dos uIensilios e muuição

(I1C houver na guarda, com declaração do estado
;i GW , se aCIL !('Ih, (ICI)O1S de tudo confeïido P°"
_1c

18. rcinctter ao official de ronda, até meia
hora depois de rcn(lida a guarda, a parte das oc-
correncias que se tiverem dado;

Art. 507. Ao sargento da guarda, comrnan-
(lada por official, compete:

1. o auxiliar o comnmandantc no serviço, de 'dc-
cordo com as ordens cine deile receber;

2.° fazer a escripturação que for necessaria;
3•0 formar a guarda para a revista, inspeccio-

nando os uniformes, armamentos e equipamentos,
e dar parte ao commandante de qualquer irregu-
laridade que encontrar;

4.° transmittir ao commaiidante as partes ver-
baes que receber do cabo da guarda;

5•o rondar de dia e de noite as sentinelias, al-
ternando neste serviço com o cabo.

Art. 508. Ao cabo da guarda compete:
1. o manter a disciplina entre os soldados, não

consentindo que se travem de razões, ou que fa-
çam qualquer estrago dentro do corpo da guarda
e em redor do mesmo, bem como nos utensilios
que nelle houver;

2.° mandar proceder á limpeza do corpo da
guarda depois do toque da alvorada, e conserval-o
cm perfeito estado de asseio;

3.° participar ao sargento da guarda todas as
occorrencias que as sentinelias trouxerem ao seu
conhecimento;

4•o reconhecer qualquer pessoa que se appro-
ximar e a quem a sentinelia tiver mandado fazer
alto e, depois de entender-se com dia; levar o fi-
cio ao conhecimento do sargento;

5•o providenciar para que o corpo da guarda
se conserve illuminado durante a noite;

6 . 0 avisar o sargento logo que seja dada a ho-
ra de render as scntinellas;
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7.° accordar Li noite as praças que tiverem de
entrar de sentinalia;

8.° não consentir que, por qualquer motivo,
sentinelia alguma seja rendida sem a sua pre-
sença e sem as forma'idades regulamentares;

9.° determinar a frente da sentinelia que for
coliocada pela primeira vez em um logar;

10. participar ao COmrlandRflte da guarda,
depois de render as seu Iludi as. uiutlqUc' novida-
de que se der ou tenha observado.

Art. 509. O acto de render a sentineila se exe-
cutará do modo seguinte:

1. o o quarto formará cru uma só fileira, quan-
do constar de tres praças, e cm duas quando de
mais de tres;

2.° assim formado, o cabo. colocando-se á
esquerda, mandara "Ordnario - marche", e
marchará com elle, Cm sil(liCiO, até á distincui
de dez passos da senteclia a quem vae render, e
mandará fazer alto;

3•o em seguida mandará avançar o soldado
IlOrneR(lO para este posto, observando, quanto ao
mais, o que for presceipto pela instrucção;

40 terminada essa formalidade do numero
anterior, o cabo dará a voz - "Ordinario - mar-
che"; o que soe segue a reunir-se ao quarto, e o
que entra occupa o seu posto.

SECÇ .() QUA]XT'A

Dos soldados de gl((ir(1(1

Art. 510. Ao soldado de guarda cumpre:
1.° Não se afastar do corno da guarda sem

permissão do commandantc;
2.° comparecer a todas as formaturas da

guarda;
3.° conservar-se uniformizado e asseado;
4.° não se sentar no !o,..- ,ir que o commandaflte

da guarda costuma occupar;

5.° não se demorar deante da sentinela das
anuas;

6.° não fazer barulho na guarda, nem questio-
nar com as pessoas que por lá passem;

7.° seguir pelo caminho mais curto quando
mandado em serviço.

SECÇÃO QUINTA

Das senline/las
Art. 511. E dever da sentinela:
1 0 estar sempre alerta, a pé firme ou em mar-

cha, até dez passos para um e outro lado, em po-
sição de ver tudo quanto se passar a grande dis-
tancia em roda do posto;

2.° ter sempre a arma como manda a instru-
cção, sem nunca abandonal-a, nem permittir que
pessoa alguma lhe toque;

3.° abster-se de comer, fumar, ler, cantar, ou
conversar com qualquer pessoa, ainda mesmo que
esta pertença á guarda;

4.° só entrar na guarita para se abrigar do
sol, da chuva ou do vento, ou A noite, conservan-
do sempre abertas as solteiras e sahndo para
prestar as continencias, excepto em COSO (lo chuva;50 não discutir com pessoa alguma e prender
aqueila que queira provocar questões;

6 . 0 bradar - "cabo da guarda", para que esta
advertencja, passando de sentinelia cm sentinelia,
possa chegar ao conhecimento do com ir,
quando atacada, quando vir incendio nas irnme-
diações do seu posto ou lhe constar que ha algu-
ma desordem;

7° proceder do mesmo modo quando, sentin-
do qualquer incouunodo, se torne preciso rondel-a
antes do tempo, ou quando tiver necessidade de
communicar algum acontecimento extraordinarjo;

8.° resistir áquelie que quizer atacar ou for-
çar o seu posto, podendo até fazer uso da arma, Si
de outro modo não lhe for possivel defender-se;

pi
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9. o nO consentir que j .roimo (10 Sefl posto
haja a1gzarra ou motim, ou que alii se pratiquem
acções contrarias ao decoro;

10. deixar passar livrmcnte as patrulhas, não
perrnittindo que se demotcni juito ao seu o;to;

11. ter perfeito conl1ecilneflto das obrigações
cspeciaes relativas ÁO posto UC OCC1)t

12. só cominUflicur a obrigçõcs de seu posto
á sentineila (pie tiver de render, e em presença
do cabo (Ia guarda.

Art. 512. Durante a noite, á approximaãÕ de
qualquer vulto e quando este se achar á distancia
de trinta passos, a sentineila perguntará: "Queni
vem lá?" Si responder: "Amigo, camarada ou de
paz", deverá dizer: 'Passe de largo".

Não obtendo resposta repetirá a pergunta
mais duas vezes. Si apesar disto o individuo se
mantiver calado, lirigindo-se para •o posto, corre-
rã sobre rue, afim de afastal-o ou prendel-o, si
l he parecer suspeito. Si a resposta for: "Official
ou ronda", a sentinelia deixará approximar-Se e,
cahindo cm guarda, responderá nesta posição ás
perguntas que lhe fizer, depois que lhe for dada
a senha

Quando o posto for em logar de muito transi-
to, corno nas ruas, só fará a pergunta depois da
hora do silencio, e si o cornmandante da guarda ti-
ver ordenado.

Não deixará, comtudo, pessoa alguma se ap-
proxirnar a menos dc seis passos, para o que dirá
simplesmente, a tempo: "Passe de largo".

Art. 513. A' sentineila do corpo da guarda ou
das armas compete mais

1 . 0 participar ao cabo da guarda todas as no-
vidades transmittidas pelas outras sentinelias;

2 . 0 1)tW deixar entrar no C0P() da guarJa (Jilal-
(fUCI' I)C5S01 Sem auctorjzacao (10 comnrtdante;

3. 0 estar Seilipre CORI toda a a ttençio, i"
chamar 'A's armas ' . nos casos (ietckininados pela
tabelia de continencias e quando se approxirnar
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da guarda alguma força, aj untamen lo ttmuuÍtuo-
so, ou quando lhe for ordenado;

4. 11 mandar fazer alto a qualquer pessoa qu
pretender entrar ou falar a alguem da guarda,
dcpoi chamar o cabo da guarda, l)a1'a atteiidel-a
e çffl partu ao sargento.

Art. 514. A sentinelia das armas, salvo a doS
ecffficios existentes nas ruas centracs, depois (Ia
hora de silencio até á de alvorada, quando pala
isso receber ordens, bradará: - "Sentiiiella, aler-
ta!", de quarto ein quarto de hora, para a senti-
uclia do posto que ficar mais proximo; esta, depois
de lhe responder "Alerta estou", repetirá o brado
para a do posto irnmecliato, e assim succcssiva-
mente, até á ultima, que o reproduzirá para a do
penultirno posto, esta para a do antepenultimo e
assim por deante, até que o brado chegue de novo
á sentineila das armas.

SECÇÃO SEXTA
Dos (lestacalnentos

Art. 515. Aos comniandantes de destacanïcn-
tos incumbe:

1 . 0 auxiliar a auctoridade no policiamento
da circumscripção em que servirem, não inter-
vindo, porém, de modo algum, nas altribuições
dessa atictoridade ou de qualquer outra, e limi-
tando-se a prestar-lhe a coadjuvação que for mis-
ter ao serviço, quando requisitada;

2.° instruir frequentemente as praças de seu
commando nos differentes ramos do serviço, para
o que organizarão mensalmente uru programrna;

30 inspeccionar uma vez por semana o ar-
mamento, fardamento e mais artigos de unifor-
me das praças, participando imnediatarnente ao
fiscal do batalhão as faltas e irrgularidades que
encontrarem;
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4•0 designar as praças que tiverem de rondar

os logares indicados pela auctoridade policial, en-
tregando-lhes urna relação assignada dos Iocaes
que constituirem os postos de cada patrulha;

5. 0 rondar e fazer rondar durante o dia e á
noite, cm horas indeterminadas, as patrulhas de
sua circurnscripção;

6. 0 inspecciona:' as praças que tiverem de
sahir a serviço;

7. 0 velar pela limpeza do recinto do quartel,
assim corno pelo asseio da tropa e material a seu
cargo;

8. 0 conservar a tropa de prornptidão, de ac-
cordo com as exigencias do serviço publico;

9. 0 evitar a reunião de pessoas extranhas ao
serviço no quartel;

10. fazer recolher imrnediatamente á prisão
quando houver ordem da auctoridade competen-
te, os individuos presos, com excepção daquelies
que gosarem de regalias Iegaes, os quacs ficarão
numa sala do quartel, até que a auctoridade re-
solva sobre o destino que devam ter;

11. recolher, nos casos de prisão em flagran-
te, e na ausencia da auctoridade local, todos os
objectos do delicto praticado, taes corno armas, e
instrumentos proprios para roubar, não consen-
tindo tambem que as testemunhas se retirem an-
tes de inquiridas pela auctoridade competente;

12. guardar, sempre que for requisitado pela
auctoridade civil, tO(IOS os objectos apprehendidos
a individuos presos, exigindo recibo, quando os
restitUirem;

13. prender as praças de seu comniando que
cornmetterem faltas graves, relatando estas mi-
nuciosamente na parte que dirigirem ao fiscal
de seu batalhão;

14. observar e fazer observar a mais rigoro-
sa disciplina entre os seus commandados;

15. guardar toda a reserva sobre o serviço
publico;

-----	-w- wr'
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16. Providenciar de modo que nunca se re-
tarde o auxiflo da força de ando, quan-
do requisitada P01' auCLori(!a(ic c01111)ctcnte;

17. providenciar iininetiiatamente para que
seja SuhStitui(IO o rondante que effectuar qual-
quer l)riSiio em flagrante, afim de (1110 possa ir á
delegacia prestar depoimento;

18. ministrar prornptainente ás auctoridati'
policiaes da circumscripção todas as inforinaç5e';
que requisitarem com relação ao serviço (le qu'
estiver incumbida a força de seu cornrnando:

19. evitar o desperdicio de luz no quartel;
20. ter sempre em (lia 0 convenientemente

escriplurados, os livros e talões pertencentes ao
quartel, inspeccionando-os cuidadosamente ao
assumirem o cornmando, afim de darem parte das
irregularidades que encontrarem;

21. organizar, de accordo com o formnulario
adoptado, a parte de ausencia e o inventario dos
artigos extraviados pelas praças que se ausenta-
i'ern sem licença, guardando, convenientemente re-
lacionados, o armamento, fardamento e todos os
demais artigos deixados pelas mesmaspraças;

22. ler e mandar ler ás praças (lo seu com-
mando os boletins do batalhão.

23. passar as revistas diarias estabelecidas
neste regulamento.

Art. 516. Os comrnandantcs de destacamen-
tos serão responsaveis por todas as faltas cornmet-
tidas 1)010 pessoal de seu commando, desde que
deilas tenham conhecimento e não tomem as de-
vidas providencias.

Art. 517. A força destacada ficará, quanto ao
serviço policial, irnmediatamcnte sujeita á aucto-
i'idade que pelo Secretario da Segurança Publica
foi' designada; não havendo designação especial
ficará ás ordens do delegado de policia local.

Art. 518. Os commandantes dos destacamen-
tos policiaes e os de diligencias permanentes, re-
ceberão na esLação fiscal do logar a quantia de

'1'-
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1 5(O() mensalmente, sendo 10$1 000 para a com-
pra de artigos de expediente e selios da corres-
pondencia official, e 5000 para illuminação dos
respectivos quarteis, ficando dispensados da apre-
sentação de contas do emprego dessas quantias.

Paragrapho unico. Quando o quartel for iliumi-
nado por conta do Estado, em virtude de contra-
cto com as municipalidades ou com empresas par-
ticulares, os commandantes de destacamentos e de
diligencias permanentes não terão direito á im-
portancia de 5000 de que trata este artigo.

Art. 519. Os comrnandantes de destacamentos
e as respectivas praças não poderão permanecer
mais de um anuo na mesma localidade, devendo
ser substituidos semestralmente, a juizo do Com-
mandante Geral.

Art. 520. Os cornmandantes dos destacamen-
tos, quando tiverem de ausentar-se em objecto
de serviço ou com licença de auctoridade compe-
tente, serão substituidos pelo immedialo em gra-
duação da força de seu commando.

Art. 521. Compete aos commandantes de cor-
pos providenciar sobre a substituição das praças
destacadas, sempre que for conveniente á disci-
plina ou ao serviço publico.

SECÇÃO SETIMA

Da inspecção dos destacamentos

Art. 522. Os destacamentos devem ser inspe-
ccionados, sernpe que for julgado necesario, por
uni ou mais officiaes designados pelo Con in-
dante Geral.

Art. 523. Ao official encarregado da inspe-
cção incumbe:

.° annunciar-se ao comman(la1te do destaca-
mento e lhe marcar hora para o inicio da in-
specção;

o fazer declaração, em frente do destaca-
para o que estará elle formado em ordem

ircha, de que foi nomeado para inspcccio-
e que desde logo está aberta a inspecção;
.0 examinar com cuidado todo o armamento,
amento, fardamento e outros objectos, tudo
smo dia em que declarar aberta a inspecção
untar até quando estão pagas as praças e si
lguma cousa a representar sobre venci-

o inspeccionar detidamente a escripturação;
o ouvir praça por praça em logar reservado,
lo as perguntas que entender para poder
r chegar ao conhecimento da.vcrdadc do que
ha passado no destacamento;
° tomar nota de tudo quanto vir e ouvir para
onar em relatorio;
o mandar que o commandante do destaca-
faça exercicios com as praças, para ver o

le instrucção pratica;
° instruir todas as praças em formatura so-
direito que lhes assiste;
° providenciar sobre tudo que entender pre-
)odendo em casos especiaes e de gravidade
recolher ao batalhão o cornmandante do des-
ento e qualquer praça do mesmo, fundamen-
o seu acto perante o commandante do ba-

). ouvir não só as auctoridades locaes cnio
is de responsabilidade sobre o modo de pro-
do destacamento.
rt. 524. Finda a inspecção, official fará che-
em perda de tempo, ás mãos do cornman-
o relatorio, do qual constará tudo o que se
r passado durante a inspecção, juntando Õ

do armamento, equipamento, e munição,
nento e outros objectos existentes no desta-
ilo, com declaração do estado cm que se
m, assim como quaesquer outros doeu-

s.
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Paragrapho unico. O cornrnandante do bata-
lhão submetterá á consideração do Commandan-
te Geral copia authentica do relatorio apresentado
pelo official.

SECÇÃO OITAVA
Das patrulhas

Art. 525. A's praças rondantes e ás patrulhas.
quando encarregadas da policia civil, incumbe:

1.0 prender ou deter e conduzir imrnediata-
mente Li presenca da auctorielade policial da cir-
cumscripção:

a) as pessoas que encontrarem na pratica de
qualquer crime, ou em fuga, perseguidas pelo cla-
mor publico, e para esse fim as seguirão, mesmo
fóra do posto ou da circumscripção em que esti-
verem de serviço;

b) as pessoas que encontrarem com appare-
lhos ou instrumentos proprios para roubar;

e) os pronunciados por crimes não afiança-
dos e contra os quaes conste haver mandado de
prisão, expedido por juiz competente, e bem as-
sim os evadidos da prisão e os desertores de cor-
porações militares, que conheçam, ou quando for
solicitado seu auxilio;

d) os que, a cavalio ou com veliiculos de que
sejam conductores, derem causa a algum sinistro
nas ruas ou praças publicas;

e) os que trouxerem comsigo armas prohibi-
das, sem licença da auctoridade policial;

f) os que, em logares publicos, forem encon-
trados na pratica de jogos prohibidos;

g) •os que, perturbando o socego publico com
Jterações, rixas. voserias, ou gritos, não attende-
rem ás admoestações que lhes forem feitas;

h) os que, depois das dez horas da noite, con-
duzirem volumes suspeitos, como trouxas de rou-
pa, bahu's, malas e moveis, e no explicarem a
procedencia de tacs volumes;

a.
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i) os vadios, turbulentos, hebados por habito
e prostitutas, que offenderem o decoro e perturba-
rem o socego publico;

j) os mendigos e menores que andarem vagan-
do, proferirem palavras indecentes, interceptarem
o transito em grupo ou atirarem pedras;

k) os que forem encontrados com as vestes
ensanguentadas ou com qualquer outro indicio de
haverem perpetrado crime;

1) os que estiverem a damnificar arvores, cdi-
ficios e obras publicas e particulares;

m) os qne, pela sua maneira de proceder, de-
monstrem alienação mental, bem corno os que fo-
rem encontrados a dormir pelas ruas, praças,
adros de templos, ou logares semelhantes;

n) as creanças perdidas e os individuos que
transitarem pelas ruas ou praças, vestidos de modc
offensivo á moral;

o) os que forem encontrados, á noite, em atti-
tude suspeita, parados junto a alguma porta, ja-
neila ou muro, e que, interrogados, não derem ex-
plicação satisfactoria;

2. 0 coiligir todos os vestigios dos factos crimi-
nosos, tendo cuidado em evitar que os delinquen-
tes façam desapparecer os objectos e instrumen-
tos que possam esclarecer o crime, e verificar, na
presença de testemunhas, quando for I)OsSivel, a
achada e identidade dos mesmos objectos e in-
strumentos, si apesar da vigilancia forem lançados
fóra;

3_1 participar á auctoridade Policial
a) si nas praças e ruas lia animaes mortos ou

immnundicies;
b) si no seu posto de vigilancia algum predio

está com as portas ou janelias do pavimento ter-
reo, em horas avançadas da noite, abertas e sem
luz, não se achando em casa os respectivos mora-
dores;

'9:
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c) si tiverem conhecimento de algum caso de
moiestia suspeita ou contagiosa, occorrido em sua
zona;

d) si houver motivo ,;, quacs sejam, para re-
ccarein que na mesma zona alguma desordem ou
tumulto \rCflha a realizar-se;

e) si no seu posto de ronda transitam CSSOS
suspeitas, devendo, desde logo, acompanhal-as até
o posto irnmediato, a cujos rondantes informarão
da occorrencia;

4.° acudir ao logar onde se houver commetti-
do algum crime e prestar auxilio a qualquer au-
etoridade, bem como ao official de justiça que ., no
exercicio de suas funcções, encontrar resistencia;

5•o acudir com presteza aos apitos de soccor-
ro ou incendio, embora partam de outro posto;

6.° usar da maior delicadeza e attenção para
com as pessoas com quem tratarem, ainda que es-
tas procedam de modo diverso.

7•o evitar que, em botequins, tavernas e outras
casas de negocio haja ajuntamento que perturbe
o socego publico;

8.° avisar a auctoriadde policial, quando en-
contrarem alguma pessoa morta, não consentindo
que se mude a posição do cadáver, até que a re-
ferida auctoridade se apresente no local;

9° tomar nota do numero do vehiculo ou do
nome do seu proprietário, cocheiro ou conductor,
que infringir as posturas municipaes ou regula-
mentos policiaes;

10. prestar prompto auxilio, sempre que ou-.
virem gritos de soccorro no interior de alguma
casa e effectuar a prisão do malfeitor, que será
levado á presença (Ia auctoridade policial;

11. prestar do mesmo modo auxilio que lhe3
for pedido pelo dono ou inquilino de alguma casa..
para evitar qualquer desordem, ou deter algum.,
criminoso, podendo, nesse caso, penetrar na casa
e devendo conduzir o delinquente á presença da
nuctoridade policial;
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r	12. avisar a auctoridade competente quando,
e"' posto, alguma Pessoa for coniinettidn de
enfermidade repentina, ou quando encontrarem
algum doente em abandono, nas ruas ou largos,
necessitando de 'soccorroS medicos;

13. proceder de egual modo, quando no pos-
to apparecer alguma pessoa ferida ou espancada;

14. envidar todos os esforços nos dois casos
acima indicados para que, sem perda de tempo, se-
jain soccorridos os pacientes, recorrendo á phar-
macia, si houver no posto, até que a auctoridade
Competente providencie;

15. encaminhar as pessoas que lhes pedirem
informações, por se terem transviado ou ignora-
rem o caminho de suas habitações;

18. não permittir que os carregadores transi-
tem com volumes pelos passeios das ruas ou pra-
ças e que os vehiculos parem ou estacionem sobre
as linhas proprias de outros, ou sejam conduzi-
dos de modo que einharacem o transito;

17. arrecadar, arrolando-os em presença de
testemunhas, si as houver, todos os objectos, (li-
nheiro ou papeis de credito que encontrarem nas
ruas e pracas, ou que sejam tidos como roubados
ou furtados, dntre;ando-os á respectiva auctori-
dade policial, ainda que seja conhecido o preten -(lido dono;

18. apitar seguidamente, quando precisarem
de soccorro;

19. rondar os postos que lhes forem designa-
(]os, a passo vagaroso, e sempre pelo meio da rua,
parando somente quando for necessario observar
algum facto, e só então, ou em occasião de grande
chuva, poderão tomai' o passeio;

20.permanecer atientos, não podendo conver-
sar, fumar, sentar-se Ou tomar bebidas alcoolicas
durante as horas de serviço;

21. não maltratar de modo algum as pessoas
cuja prisão effectuai'em, nem consentir que ou-
trem o faça;
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22. avisar, no caso (le incriulio riu 1ga ia

(! k), OS inovadores vizinhos, (iiI'iili(lO-SC, sem per-
da (te tempo, ao registro de signaes mais proxinio,
para dar aviso aos bombeiros, policia militar e
á aucl ori da dc policial;

2:L udo tocar em qualquer objecto, moveis ou
roupas existentes em local onde se houver perpe-
trado algum crime, nem permittir que outrem o
faça, e resguardar todos os vestigios visiveis (pie
a Iii encon tracem tars corno: manchas de sangue,
pegadas humanas ou de animaes e sulcos de ve-
luculos.

TITULO IV
Das attribuições

CAPITULO 1
Do J)epai'larneiüo A drninislrativo

SECÇÃO PRIMEIRA
Do Commwulaulc Geral

Art. 526. O Coniniandaitc Geral da Força
Publica, Como sua primeira auctoridade, é o prin-
Ci1)Ul responsavel perante o governo pela adminis-
tração, disciplina e instrucção da corporação.

Art. 527. Ao Commandante Geral compete,
além de outros deveres e attrihuições, de que tra-
ta este rciilamento:

1 observar a conducta de todos os seus com-
mandados, examinando si cumprem exactamente
seus deveres;

2 . 0 inspeccionar os quarteis dos batalhões,
hospitaes ou enfermaria, e, por si, ou 1)e10 chefe
(10 Departamento Administrativo, as estações, pos-
tos, guardas e destacamentos;

3•o punir e fazer punir os officiaes e praças
p' faltas disciplinares, que forem suhincttidas á
sua auctoridade, ou de que tenha conhecimento;
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4•o julgar cm grau de recurso as decisões do
conselho de disciplina a que forem submettidos os
inferiores por mau procedimento ou falta de habi-
litação para o cumprimento de seus deveres;

5. 0 providenciar para que os officiaes e pra-
ças da corporação recebam instrucção militar e
policial;

6. 0 propor ao governo a adopção das provi-
dencias que julgar necessarias, no sentido de mo-
dificar, simplificar, uniformizar e regularizar o
systema de administração, disciplina e instrucção
pratica dos batalhões;

7. 0 velar por que se mantenha em toda a in-
tegridade o systema de uniformes e o de instrucção
pratica das unidades;

8. 0 mandar inspeccionar os batalhões quando
julgar conveniente e sempre que for nomeado no-
vo commandante, responsabilizando o substituto
por quaesquer faltas que se tenham dado no tem-
po da sua administração;

9. 11 propor ao governo todas as medidas que
entender acertadas e que não estejam expressa-
mente previstas, para que o exercicio de suas attri-
buições possa ter a efficiencia necessaria á admi-
nistração da Força Publica;

10. mandar syndicar, sempre que necessario,
por um ou mais officiaes, de faltas que lhe conste
tenham sido praticadas por official ou praça da
corporação;

11. mandar baixar ao hospital ou submetter
á inspecção de saude o official que aliegar moles-
tia, depois de escalado para o serviço;

12. formular annualmente o pedido geral de
fardamento, armamento, expediente e mais artigos
necessarios aos batalhões e repartições da Força
Publica;

13. apresentar, até 31 de março de cada anno,
um relatorio, no qual exporá, circurnstanciada-
mente, os negocios da corporação e a necessidade

—tç.,
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,óü ïitiffdu1e de (lIül'qu' níé'djda	 e he	eça
àiii1t	's iút'er	es o	vo ': 

qU	p ar
Se

1. iS i?ulir r'e'fúc1uir ids Corpos a
cereni ô	 "d6'	e 'liíc
aprrsentaMs;

15. ordTnnr desmtos nos ve'i2cimnitOsóf-
ficiaes e praças cia importancia dos damnós nc;
s'em. justá motivo, causarem á Fazenda do Edu;

1 . kiar as fés de officio oú certidões qn
mandar etrahir do livros da Frça Pública;

17. rnandai sbbirictter á insiecçõo de saude;
pela junta medica, os officiaes 'e prça (111 'e,re-
qUereern reforrn, ou licença maior (le trinta mas,
para tratamento de saude;

18. informar e encaminhar ao Presidente '40
Estado petições, partes ou ,qucixas feitas i° of-
íiciaes ou piaçts, quando dirigidas équeiia aucto
ridaçie;	 .

19. iomnear cm jaúõiro e cm juilïo de. a'àa
anno uma éommissão, da 1úal fará pa'te ) iate-
(1CUEC erul, para balancear a re artição a
(lesse õfficial;

20. rubrica' ás livros do Depirtamcnto
iistmtivo e os de carga e descarga do material C

'fa'rdamento, sob a respoúsabilidade do eicsrre-
do do deposito, assignando os termos rcspeciios;

. mandar descarregar ás artigos cados em
cÓisiino, 13cm como os vendidos por imprestaveis;

22. nomear os officiaes que, com o intendente
geral e o profissional nomeado pelo governo, de-
vam examinar os artigos fornecidos á Força Pu-
blica, e mandar Incluir na carga os que í'oi'cni
acceitos;

23. transferir officiaés'de umas para m:tras
'companhias ou rcprtfções, dentro da mcsra uni-
dade, e praçás de pret de ün para outrós earpÓS
ou repartições;

24. prover os postos de in1eHbres e demais
uados, mediante p'rbiosta dós conmandantead 

'de unidades;
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• 25. convocar o conselho de justiça, para veri-
ficação de delictos militares.

SECÇÃO SEGUNDA

Do chefe do Deparlamento Administrativo

Art. 528. Ao chefe do Departamento Adrni-
nisi cativo cumpre:

1 . 0 dirigir lodos os serviços da repartição;
2.° conhecer perfeitamente todas as ordens e

disposições concernentes ao serviço da Força Pu -
blica;

3•o renetter aos commandantes de corpos e
chefes de serviço copia do boletim do Conkman-
dante Gerai, que assignará;

4.° escalar os serviços que devam ser presta-
dos pelo pessoal dos corpos e repartições;

5•o expedir aos commandantes de unidades e
chefes de repartições as ordens do Commandan-
te Geral relativas aos serviços ordinarios e extra-
ordinarios que tenham de prestar e não houve"cin
rido consignados em boletim;

G.° apresentar a despacho d.o Comrnabflaut
Geral, devidamente resumidos e informa dos, as
partes e demais papeis concernentes a seu cargo,
que transitem uida repartição ou (leila procedam;

7.° participar ao Cornmandante Geral qual-
quer occorrencia de caracter urgente que necessi-
W da intervenção daqueila auctoridade;

8.° rondar, sempre que for possivel, os desta-
camentos, postos, guardas e patrulhas, bem como
todo o serviço externo, providenciando sobre as
irregularidades que verificar e levando-as depois
ao conhecimento do Comniandante Geral;

9.° inspeccionar a escripturação de livros,
mappas, relações e quaesquer outros papeis que
tenham de ser fornecidos pela repartição;

10. propor ao Commandante Geral as praças
necessarias ao serviço da repartição;

1
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ii. velar pelo asseio e conservação das de-
pendencias a seu cargo e dos respectivos moveis
e utensilios;

12. assignar e remetter as relações de alte-
rações occorridas com officiaes e praças que sir-
vam addidas ao Departamento;

13. fornecer, em occasiões de formatura da
corporação, o mappa geral da Força e achar-se
com a necessaria antecedencia no logar designado
para reunião dos corpos, afim de indicar a cada
um a sua coilocação, conforme as instrucções que
receber;

14. assignar officios, "memoranda", fés de of-
licio e certidões organzadas nas secções, e bem
assim os pedidos dirigidos á intendencia geral dos
artigos necessarios á repartição;

15. guardar sigilio sobre as ordens reserva-
(Ias que receber do Commanclante Geral;

16. observar a conducta (los officiaes e pra-
ças que servirem ás suas ordens, velando por que
todos cumpram escrupulosam ente os seus deveres;

17. recompensar ou punir, de accordo com
este regulamento, qualquer official ou praça, que
servir na repartição a seu cargo, consultando pre-
viamente quando se tratar de punição, o livro de
registro de castigos;

18. fornecer os mappaS relativos ao pessoal e
material necessarios á organização do relatorio
annual;

19. rernettcr tambem ao Commandante Geral,
até 30 de junho de cada anuo, as relações de con-
ducta dos officiaes do l)epartarncnto;

20. não l)ermittir (Jile sejam conservados fóra.
da carga os artigos distribuidos á sua repartição;

21. providenciar para que se conserve affi-
xada na repartição urna relação das residencias de
todo o pessoal da repartição, e bem a ssim dos me-
dicos do Serviço de Saude;

22. visitar, por si ou por intermedio de seus
auxiliares, as enfermarias onde estiverem em tra-
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tamento officiaes ou praças do Departamento, pro-
videnciando sobre as reclamações que lhe forem
feitas;

23. visar as folhas de vencimentos dos offi-
ciaes e praças do Departamento e do Serviço de
Saude da Força Publica;

24. encaminhar, devidamente informadas, as
petições, queixas ou representações dirigidas á au-
ctoridade superior;

25. proferir os despachos interlociitorios.
Art. 529. Em sua falta ou impc(lirnen to, será

o chefe (10 1)e l) artai11e1 tO SiL1)Stitu j d() interinamen-
te POI ilfil üffieial designado pelo Cominandante
Geral.

SECÇÃO TERCEIRA

Do intendente qerol

Ari. 530. Ao intendente geral, subordinado di-
rectamente ao Departamento Administrativo da
Força Publica compete:

1 . organizar com o maximo cuidado o mappa
de carga geral de armamento, equipamento, muni-
ção, artigos de fardamento e material de toda a es-
peeje, pertencentes á Força Publica do Estado e
existentes nos corpos e repartições;

2 . 0 guardar e conservar o material de qual-
quer especie e natureza, recebido dos fornecedores
ou dos corpos e repartições, e que será escriptura-
do de accordo com os modelos que vigorarem;

3.° inspeccionar cuidadosamente os mappas
de carga e descarga do material procedentes (los
corpos e repartições, bem como OS do fardamento
recebido e distribuitio, informando o chefe do De-
partaniento dos erros e irregularidades que en-
contrai';

4•o organizar os mapl)as de carga e descarga,
da repartição, que assignará depois dc registrados
no livro respectivo;

1

•	.

a
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í. respondei' pela giiai'da e conservação (M
material cio i)epartainento Administrativo, orga-
nizando, para isso, o respectivo mappa;

6.° adquirir os objectos de que a corporação
necessitar;

7•o fornecer os artigos pedidos pelos corpos
e repartições;

8.° formular os pedidos, em tres vias, de tud
quanto fôr preciso á corporação, para serem sub
inettidos a despacho do Commandante Geral;

90 adquirir no commercio, quando lhe fôr de-
terminado pelo Commandante Geral, os artigos
para os quaes não haja fornecedor contractado,
tendo o cuidado de dirigir-se a diversos negocian-
tes, afim de fazer a compra áqueile que mais van-
tagem offerecer;

10. providenciar sobre a venda dos objectos
sem utilidade que derem entrada na intendencia e
possam ser vendidos, bem como dos metaes reti-
rados dos artigos dados em consumo, recolhende
a importancia ao cotre da Secretaria da Seguran-
ça Publica, mediante guia, e apresentando o talíío,
para ser o recolhimento publicado em boletim;

11. resumir e informar os documento distri-
buidos á intendencia e que tenham de se despa-
chados pelo Commandante Geral;

12. fiscalizar assiduamente os serviços da in-
tendencia, levando ao conhecimento do chefe do
Departamento Administrativo qualquer fatia ou
irregularidade que encontrar;

13. fazer parte cia commissão nomeada pelo
Comrnandante Geral para examinar a qualidade e
verificar o peso, medida, e quantidade de todos
os artigos recebidos na intendencia e destinados á
Força Publica;

14. velar por que sejam somente recebidos
fa rdtnnen t() 1' outros artigos que estej OÏII preita-
mente (te accordo com o plano de uniforme, tvpos
e modelos adoptados;
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i;. agir de modo a k' 1j)UC em deposito
Peças dc fardamento necessarias pard aUcndr aos
1)cdi(ios dos corpos, bem como o artigos previstos
nas tabeilas de distribuição que vigorarem;

lo c1iiiir o serviço de alfai taria da Força

Peblica;
17. providenciar para que somente com as

Competcfltes guias de recolhimento despachadas
pelo Cor mandante Geral,'eral sejani recebidos na i-
tcndencm os artigos rernettidos pelos corpos e re-

itiç?íes;
18. assianar as guias dos artigos que tenham

de ser i'emettidps aos corpos e repartições, depois
dc verificar a exactidão das mesmas;

19. balancear, semestralmente, com a con-
nissãó nomeada pelo Commandante Geral, todos
os artigos que o maJ)a-Carga indicar, como tendo
p'.ss, do do semestre anterior, afim de verificar si
ciles se acham na repartição, devendo constar do
termo da comniissão as faltas, sobras u (lanm)s
que forem notados, bm como os responsaveis por
essas faltas ou damnos;

20. organizar as folhas de vencimentos dos of-
ficises e praças do Departamento Administrativo
da Força, procedendo ao pagamento, logo após o
recebimento das importancias no Thesouro do Es-
15(10.

21. communicar ao Commandante Geral as
multas em que tenha incorrido, qualquer fome-
cedor;

22. solicitar do Commandante Geral, quando
u1ga11 conveniente, a noineaçíio cia commissão que

(luva dar cru consumo os artigos em mau estado
esisentes na intendencia geral;

23. providenciar para que seja feita uma lim-
peza gui'al nas intendeucias, pelo menos quatro
vezes nor anuo, mandando proceder a novas arru-
maçõus, afim de bem se conservarem os artigos
neilas existentes;
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24. propor ao Commandante Geral os amanu-
enses e demais praças que forem necessarios ao
serviço da repartição;

25. prestar á secção de contabilidade todas as
informações e esclarecimentos sobre despesas ef-
fectuadas e vencimentos sacados e pagos.

Art. 531. Ao intendente geral é vedado:
1. o fornecer qualquer artigo que não conste

de pedido legalizado ou de ordem do Comman-
(lante Geral, devendo exigir, logo que tenha feito
o fornecimento, recibo no proprio documento;

2. 0 carregar nos mappas, sem ordem do Com-
mandante Geral, qualquer objecto, devendo, po-
rém, fazei-o á vista de guia de recolhimento, quan-
do se tratar de artigos recolhidos á intendencia
geral pelos corpos ou repartições.

Art. 532. O intendente geral será substituido,
em sua falta 011 impedimento,pelo official que o
Cominandante Geral designar.

SECÇÃO QUARTA	 1
Do encarregado da contabilidade

Art. 533. Ao encarregado da contabilidade
compete:

1.0 dirigir e inspeccionar os trabalhos, inan-
tendo a ordem e a regularidade do serviço;

2.° resumir e informar todo o expediente da
contabilidade que tiver de ser despachado ou assi-
gnado pelo Conlmandante Geral;

3.° dirigir o serviço de escripturação da Caixa
Beneficente e fazer parte do seu conselho admi-
nistrativo, como simples orgão de informação;

4o providenciar para que seja feito o empe-
nho de todas as despesas de accordo com as in-
strucções que vigorarem a respeito;

5.° resumir e informar todos os documentos 1
que tiverem de ser julgados pelo conselho adnii-
n isi rativo da Caixa Beneficente;

ti inSpeccionar frequentemente os serviços
a cargo dos aunLmuenses, fazendo corIijr os dcfcj-
195 ()I! e 1i'OS (jtIC notar;

7. (lar aos amaIllmen5s a IIeCessar j a instra-
('O) J)Ï ri ju e possam 1w] , 1 desci: pe alia ' se os (li-

o	ao (:nandante Geral as mcd ido :
( 11w lulgai' Conveniente ao boto andamento do ser-

O .° assigna as certic15es que forem extraltitias
dos livros da contahulj(iadc

10. representar ao Comi nau dante Gera! con-
tra. US irreeularjda(l('s que 1011.10 notados iio; do-
contentos de despesa das uni(Indcs da Força Pu-
blica;

11 . providenciar, por mtermedio do chefe do
Departamento Administrativo, para que sejam de-
volvidos aos l)atalhies os documentos (Te despesa
que tiverem de ser corrigidos, ou os que necessi-
tarem de maiores esclarecimentos;

12. prestar aos commandantes de unidades e
chefes de serviço, por intermedio do chefe (10 De-
parlamento Administrativo, as informações que
lhe forem solicitadas;

13. propor ao Conimandante Geral as praças
necessarias ao serviço da contabilidade.

SECÇÃO QUINTA

Do encarregado da primeira Secção de expediente

Art. 534. Ao encarregado da primeira Secção
de expediente compete

1 . 0 dirigir e fiscalizar todo o serviço da secção.
especialmente o archivo e a escripturação dos li-
vros, levando ao conhecimento do chefe do l)c-
pa rtainento Administrativo as irregularidades que
Imolar;
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2. 0 organizar toda a correspondencia que tiver
de ser assignada pelo Comrnandantc Geral e pelo
chefe do Departamento Administrativo;

3o resumir e informar os documentos que fo-
rem distribuidos á secção e tenham de ser despa-
chados pelo Commandante Geral;

4•o mandar cscripurar, sob suas vistas, os li-
vros de registro (1 2 assentamentos dos officiacs do
Departamento Administrativo e das praças que
nelie trabalham;

5o subscrever as fés de officios e certidões de 1
assentamentos extrahidas dos livros respectivos e
rubricar todas as folhas desses documentos;

6.° organizar os editacs que tenham de ser
publicados pela imprensa, de ordem do Comman-
dante Geral;

7.° escripturar o livro de registro de contra-
ctos para fornecimentos e fazer extrahir copias
dos contractos, depois de assignados pelo Com-
mandante Geral, contractanfes e testemunhas,
afim de serem rcmettidas aos corpos e repartições;

8.° guardar rigoroso sigilo sobre a correspon-
dencia ou ordens de natureza reservada de que ti-
er conhecimento.

Paragrapho unico. O encarregado da 1 . a se-
cção será substituido, na sua falta ou impedimen-
to, pelo ojTicial que for designado l)e10 Comi man-
dante Geral.

SECÇÃO SEXTA

Do encarregado da S('fJuflda secção de expediente

Art. 535. Ao encarregado da segunda secção
compete:

1.0 verificar as alterações occorridas com o
pessoal no serviço diario ou permanente, apresen-
tando-as ao chefe do Departamento Administrati-
vo com os rimappas diarios dos corpos, devidamen-
te apurados, afim de serem feitas as necessarimis
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SIIL1() [ações, estando SCIflp re bal)ilita(1() a Prestar
proinptamnemitc qualquer informação :1 CSSC res-
peito;

2.° organizar cuidadosamente o boletim do
Commando Geral, de accordo com as instrucções
que receber, submeticndo-o ao exame e assigna-
tura do chefe do Departamento Administrativo;

3•0 organizar o almanak da corporação;
4.° resumir e informar todo o expediente que

for distribuido á secção e que tenha de ser despa-.
chado pelo Commandante Geral.

Paragrapho unico. O encarregado da 2.a se-
cção será substituido, em suas faltas ou impedi-
mentos pelo official que o Comniandante Geral
designar.

SECÇÃO SETIMA

Do arcliivista

Art. 536. Ao sargento arcimivista, cujo serviço
fica subordinado á 1.a secção, compete:

1 . 0 zelar pela guarda e conservação dos do-
cumentos, livros e objectos existentes no archivo,
fazendo-os relacionar e escripturar de accordo com
o methodo que for adoptado;

2.° entregar promptamente os papeis, livros e
processos requisitados pelos encarregados das se-
cções, mediante "inemorandum" que ficará no lo-
gar do papel, livro ou processo fornecido, até sua
restituição;

3.° solicitar do encarregado da 1.a secção as
providencias que julgar convenientes para a regu-
laridade do serviço a seu cargo;

4.° não permittir que saiam do archivo livros
ou documentos sem requisição, devendo verificar,
ao serem restituidos, si se acham no estado em que
foram entregues, e, no caso contrario, participar
ao encarregado da 1.a secção;
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5.° verificar, com muita attenção, antes de
mandar archivar os documentos que para esse fim
lhe forem entregues, si trazem a nota deterem
sido cumpridas todas as providencias constantes
dos respectivos despachos;

6.0 auxiliar os serviços da 1 a secção, quando
for determinado pelo chefe do Departamento Ad-
Ininistrafjyo

CAPITULO II

Do Corpo Escola

SECÇÃO PRIMEIRA

Do coznmandante
Art. 537. Ao commandante do Corpo Escola,

que será lambem o instructor geral e terá o posto
de tenente coronel, além das attribuições defini-
das no presente regulamento para os commandan-
les de corpos de tropa e que lhe sejam applicaveis,
inclusive cornpe tencias disciplinares, cumpre
mais:

1. o distribuir pelos officiaes instructores o re-
spectivo serviço, cabendo ao major a instrucção
dos officiaes inferiores e dos demais graduados;

2.° dirigir a instrucção no Corpo Escola e mi-
nistral-a aos officiaes alumnos;

3.° organizar as bases e os programmas de
instrucção a ser ministrada aos officiaes e á tropa,
com a distribuição de horas, submettendo-os á ap
rovação do Conselho Tcchnico, por intermedio

do Commandan[e Geral;
4o observar e fazer cumprir rigorosamente o

progranima de instrucção e bem assim todas as
ordens do Coinmandante Geral;

5° cornrnunicar ao Commandante Geral as
occorrencias graves que se verificarem durante os
exercicios ou que forem trazidas ao seu conheci-
mento pelos officiaes instructores;
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6.° dar emissão 'de ordens aos officiaes in-
structores e aos da administração;

7•0 resolver as partes dos instruceores refe-
rentes ao ensino ou que com elie se relacionem,
submettendoos á deliberação do Conselho Tech-
nico, por intermedio do Cornmandante Geral,
quando o caso escapar á sua competencia;

8.° não permittir que a instrucção se dê sem
o preparo previo dos graduados auxiliares;

9. 0 inspeccionar pessoalmente ou por interme-
(110 de seus officiaes o serviço de instrucção nos
corpos, quando esta estiver sendo ministrada por
elementos do Corpo Escola, corrigindo ou fazen-
do corrigir os erros ou defeitos notados. Para isso,
solicitará permissão previa do Commandante Ge-
ral, afim de que este lhe mande facultar os meios
de exercer suas funcções;

10. suggerir ao Commandante Geral medidas
que julgar necessarias ao bom andamento do ser-
viço de instrucção no Corpo.

SECÇÃO SEGUNDA
Dos of[icíaes instructores

Art. 538. Incumbe aos officiaes instructores:
L - executar fielmente o programma approva-

do, distribuindo o ensino da parte de que estive-
rem encarregados, de modo que toda a instrucção
possa ser ministrada, com proveito, dentro do pra-
zo determinado;

2.° ministrar o ensino sem se afastarem dos
preceitos regulamentares;

3•0 fazer chegar ao conhecimento do comman-
dante do Corpo Escola, por occasião da emissão
de ordens, as irregularidades e faltas notadas nos
trabalhos do dia;

40 preparar de vespera os graduados auxi-
liares para o ensino do dia seguinte, observado o
prograluma da semana;

D. 50	 1927
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5. 0 ministrar com cuidado especial a instru-
cção do tiro;

6. 0 exigir dos alumnos a mais rigorosa disci -
plina e attenção no ensino.

SECÇÃO TERCEIRA

Dos graduados auxiliares de instructores

Art. 539. Cumpre aos graduados auxiliares de
instructores:

1.0 executar fielmente todas as ordens e mi-
nistrar o ensino á tropa de accordo com o pro-
gramma e com o preparo recebido;

2. 0 informar aos officiaes instructores, a cujas
ordens estiverem servindo, os nomes dos alumnos
que, por qualquer circumstancia, não puderem
acompanhar o progresso dos outros, afim de rece-
berem instrucção em horas especiaes.

CAPITULO III

Dos corpos de tropa

SECÇÃO PRIMEIRA

Do cornmandanfe
Art. 540. O commandante do batalhão é o

principal responsavel pela instrucção, administra-
ção, disciplina do corpo e pela exacta observancia
das ordens geraes da Força Publica e das espe-
ciaes, relativas á unidade de seu commando.

Art. 541. Além das obrigações especiaes es-
tabelecidas neste regulamento, cumpre-lhe:

1.0 corresponder directamente com o Com-
mandante Geral sobre tudo quanto interesse ao
movimento, á disciplina e á administração da
unidade;

2.° dar instrucções, na parte disciplinar e eco-
nomica, aos commandantes de destacamentos,

guardas e patrulhas, instrucções que sero conimu-
nicadas ao Commandante Geral, quando da sua
execução possam originar factos de que caiba á
dita auctoridade tomar conhecimento;

3•0 não consentir que officiaes e praças usem
uniformes que não estejam de accordo com o pia-
no adoptado;

4. 0 observar a conducta dos officiaes, esfor-
çando-se por que estes adquiram o indispensavel
conhecimento de seus deveres e os cumpram exa-
ctaniente;

5•0 superintender todo o serviço, deixando
camtudo aos seus subordinados o livre exercicio
de suas funcções, para que estes sintam a respon-
sabilidade delias e desenvolvam naturalmente o
espirito de iniciativa indispeusavel na paz e na
guerra;

6 . 0 velar pela instrucção da unidade que com-
mandar, comparecendo frequentemente aos exer-
cicios, e tomar as medidas que possa corrigir qual-
quer irregularidade na instrucção, quando esta
não for ministrada por elementos do Corpo Es-
cola;

7. 1> ter sempre em vista a eventualidade de
urna mobilização, esforçando-se por que a sua uni-
dade esteja devidamente apparelhada;

30 dar em todos os seus actos exemplos de
maxima correcção, pontualidade e justiça;

9.° exigir de seus subordinados que se fardem
correctamente e pautem seu procedimento civil
e militar pelas normas da mais severa moral. Ze-
lar especialmente por que não contrahiam debites
superiores a suas posses e procurar competil-os a
solver os compromissos;

10. esforçar-se por que seus officiaes sirvam
de exemplo ás praças, quer na instrucção quer na
disciplina;

ii. visitar frequentemente em occasiões ines-
peradas os alojamentos das praças, as guardas do
balalhio, prisões, intendencias, e mais dependen-



- 792-

cias, verificando si são mantidas com ordem., e;-
seio e hygiene;

12. examinar os livros da secretaria, da casa
da ordem, das companhias e todos os ouftos do ba-
talhão, verificando pessoalmente O que. OCCO'I'( 1'

IH qualquer (lOS ramos do Serviço, de 11)0(10 a as-
Segurar a observancia das ordens geines e as suas
1 rprlaS;

13. Observar cuidadosamente tanto a capaci-
dade corno os defeitos de cada uni dos officiacs e
praças do batalhão, não só para seu coniiecineiito
e acção mas tarnl)ern para que possa prestar IS
informações annuaes, com Seguro crilerio, justiça
e exactidão;

14. fazer 1)01' que seus subordinados o tenham
por amigo e protector, sendo inflexivel cm manter
a disciplina, castigando os trangressores, e vigi-
lante e cuidadoso em premiar os de bom procedi-
mento para, deste modo, estabelecer systema ge-
ral e uniforme de justiça, nunca se eximindo de
attender ás reclamações, quando razoaveis;

15. louvar em boletim os officiaes e praças sol)
seu commando, sempre que, por seus serviços e
modo de proceder se tornarem merecedores de elo-
gios e de rccomrnendação ás auctoridades superio-
res, o que além de ser justa recompensa, servirá
de estimulo aos demais;

16. ter o maior empenho eni que os officiacs
inferiores sejam tratados com estima e delicadeza
Por todos os officiaes, como meio efficaz de con-
servarem o respeito (jUC lhes devem seus subor-
dinados;

17. conceder ás praças de seu batalhão licen-
ça para se casarem, desde que sejam de boa con-
(Inc [a

18. passar titulos de engajamento aos volun-
tarios que por ordem do Commandante Geral, ve-
rificarem praça no batalhão, e de execusa de sei--
viço ás ex-praças. Na falta dos assentamentos ne-

---	.
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cessarios, a excusa será substituida provisoriamen-
te por um attestado;

19. mandar eliminar da carga geral do bata-
Mo os objectos levados pelos desertores, fazendo-
lhes carga da importancia, quando reincluidos,
bem como os objectos extraviados, em serviço, ou
por negligencia, mandando neste caso proceder ao
desconto legal nos vencimentos dos responsaveis,
nos termos deste regulamento;

20 mandar incluir na carga todo o material
([I1C for recebido das repartições competentes, ex-
cepto objectos de expediente, que, por sua natu-
reza, tiverem de ser consumidos dentro do prazo
Iara o qual forem recebidos;

21. fazer observar o maior respeito e subor-
dinação entre os officiaes, inferiores e demais
praças;

22. punir officiaes e praças por faltas disci-
plinares previstas neste regulamento;

23. transferir qualquer praça de uma para
outra companhia, a pedido ou a bem do serviço,
ouvindo nesta hypothese os respectivos comman-
dantes;

24. mandar publicar em boletim o dia em que
se deverá fazer o pagamento dos officiaes e pra-
ças e qualquer outro facto que, não tendo caracter
reservado, possa concorrer para a regularidade e
boa ordem do serviço;

25., providenciar para que as praças tenham
instrucção e exercicio da arma a que pertence-
rem, e para que se façam exercicios geraes, sob
direcção sua ou do fiscal do batalhão;

26. publicarem boletim os engajamentos, pro-
moções, transferencias baixas do posto e do ser-
viço, faliecimentos, inclusões e exclusões e quaes-
quer outros actos que julgar convenientes ao bom
andamento dos serviços do batalhão;

27. mandar ler, na occasião em que se cffe-
chiar o pagamento, ás praças, as instrucções poli-

L:..
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ChieS, bem como a parte penal e a disciplinar il&'s-
tõ regulamento;

2. organizar os modelos dos papeis que não
estiverem estabelecidos por orern superior, de-
VCfl(lO taes modelos ser rubricados pelo fiscal e
publicados em boletim;

29. não se afastar da séde do batalhuo seni
licença da aucloridade competente; e, neste caso,
delegar a quem competir as attribiições que lhe
são cQnferidas;

30. dar suas ordens tanto quanto possivel por
intcrmc Uio do fiscal; quano, porém, directas, os
que as recelierein informarão deilas ao mesmo
fiscal;

31. fazer, nas épocas determinadas, e de ae-
cordo com as labcllas respectivas, todos os pedidos
de armamento, equipamento, munição, fardamen-
to, que necessitar o corpo e que tenha de ser for-
hecido pelas repartições competentes;

32. participar ao Commandante Geral qual-
quer facto grave que porventura occorrer no ba-
i11hão, informando sobre as providencias tomaias,

ómisolicitndo sua intervenção, caso seja necessa-
ri.a;

33. informar a mesma auctoridade sobre o as-
sumpto de qualquer, publicação que pela imprcrl-
sa for feita com relação ao serviço ou pessoal do
corpo sob seu commando;

34. informar os requerimentos dos officiaes e
praças antes de os encaminhar ás auctoridades su-
periores, instruindo-os devidamente;

35. dar sciencia ao Commandante Geral das
nomeações interinas que fizer para proviiiento
dos diversos cargos no batalhão, servidos por o1-
ficiaes;.

33. enviar até o (lia 30 de ji111110 de cada
no aoao tomninandante Geral a relação de coudu-
cta dos officiaes e inferiores, e segundo o moL'lo
adoptadQ, devendo ser muito cp1icito ns info.-

19 -

TUÇÕCS (fila der sobre o CofliOrfarnento, hahili-
tações e aptidão de seus subordinados;

37. (lar sernestrahnente unia parte (lO esta-
do do material a cargo da unidhde e de sua tlis-
trihuição, relacionando os objectos que na occa-
sião forem julgados imprestaveis e necessitarem
de substituição, afim de que a auctoridade supe-
rior nomeie a cornmissão que os tiver de julgar;

38. reinetter, até 15 de março de cada aitao
ao Cornmandante Geral, um relatorio em qt'c se
mencionem todas as alterações occorridas no lia-
talhão, suas necessidades e medidas que julgar
convenientes para o melhor desempenho de s'us
deveres;

39. nomear, quando julgar necessario, um ou
mais officiaes para syndicar de faltas attribuidas
a officiaes e praças do batalhão;

40. convocar e presidir as sessões do conselho
administrativo;

41. rubricar os livros da secretaria e assignar
os termos respectivos;

42. fazer baixar ao hospital, afim de ser in-
speccionado de saude, o official que der parte de
doente depois de nomeado para qualquer serviço;

43. mandar proceder a inquerito policial-mi-
litar e convocar o conselho de justiça e conselho
de disciplina;

44. não ordenar despesas sem auctorização do
Commandante Ge;-al, salvo as de natureza urgen-
te, em beneficio do serviço e da conservação do
predio que servir de quartel;

45. ordenar o desconto no soldo dos officiaes
ou praças do batalhão da importancia dos artigos
que, sem motivo justificado, inutilizarem ou ex-
traviarem;

4(L ordenar a descarga dos artigos pertencen-
tes ao ha 1 allião, que forem extraviados, e fazer re-
colher i respectiva iritendencia os que estiverem
imprestaveis, depois de verificar as causas do es-

-
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trago, para serem opportunamcnte apresentados á
commissão de exame;

47. propor ao Cornmandantc Geral as praças
que estejam em condições de ser promovidas, na
occorrencia de vagas;

48. pôr semestralmente em concorreucia pu-
blica, com a necessaria antecedencia. OS serviços
de fornecimento e outros, aucioriza dos pelo Com-
mandante Geral:

49. lavrar OS contractos referentes a esses ser-
viços, Suh)mct tendo-se á app ravaçii() Io Comman-
dante Gei'al

Art.)12 . () co mandante do batalhão será
SU1)Stit(lido, nas suas altas 011 iml)e(lilflCIltOS, l)e10
respectivo fiscal, OU por OUtrO official, a jUiZ() do
governo.

SECÇÃO SEGUNDA

Do fiscal

Ar!.. 543. O fiscal é o auxiliar e substituto (10
conimandante ; serve-lhe de inlermediario na
E i'ansmissão de ordens, provendo 1)01' que sejam
executadas e dando-as sempre em nome daqueile,
afim de tornar patente a unidade de direcção.

Art. 544. Ao fiscal compete:
1. o secundar o commandante na inspecção do

serviço de instrucção;
2. 1 comparecer frequenteuente aos exercicios

providenciarrovideflCiar para que sejam os HCSUOS minis-
trados de accordo com o regulamento em vigor e
horario estabelecido

3•o ter a seu cargo a escala de serviço dos
officiaes;

40 na ausencia ou impedimento do comman-
dante, assignar documentos e tomar providencias
de caracter urgente, privativas das attrihwçoes (la-
quelie;
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5. 0 scientificar o coinrnandante do que houver
occorrido em sua ausencia e das providencias to-
madas;

6.° inspeccionar todos os serviços e obras do
batalhão;

7.° examinar a escripta da unidade, verifican-
do si está exacta;

8. 0 providenciar para que o batalhão tenha os
elementos materiaes indispensaveis ao cumpri-
mento dos programmas de instrucção e secundar
o commandante no apparelhamento do corpo para
a mobilização;

9.° velar assiduamente pela conducta civil e
militar dos officiaes e praças, no intuito de ajudar
o commandante a manter a disciplina e o bom no-
me da corporação;

10. permittir que os offieiaes de sua escala
troquem de serviço, publicando a alteração em bo-
letim e dando sciencia previa ao conirnandante;

li. assignar qualquer documento referente ao
commandante;

12. mandar affixai' na casa (Ia ordem e na
sala do official de dia, uma relação da residericia
de cada um dos officiacs do batalhão;

13. observar e fazer cuniprir todas as ordens
geraes e instrucções relativas ao serviço do bata-
lhão e corrigir as faltas que encontrar, participan-
do imrnediatainente ao comrnandari te quando for
mister a intervenção deste;

14. inspeccionar assiduamente todas as depen-
deuicias do quartel, postos e guardas;

15. conhecei' perfeitamente too1s as disposi-
ções concernentes ao serviço e fazei-as cumprir
com exactidão e Pontualidade;

16. fazer, com auctorização do commaridantc,
as alterações que forem convenientes ao serviço do
batalhão, quando não contrariarem as prcScripções
(leste regulamento ou as ordens das auctoridaes
Superiores;

.1'

1P
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•	'6. i''eijer o conimandante cliai'ianientc e
paiLiciiae4I:e es coa (liies ge enes do scviço, as
ocçot'rencias i)Orvefltllma havidas e as prO\i(1C1iC1S

t6ás a respeito;
27. não pei'miUir (jIR' eiiLic.ú iva as jitcn-

dencias, genelos alimenticios OU forragem e ferra-
gem que não sej uni de boa qualidade, para o que
os examinará previamente cm companhia dos of-
ficiaes que par, tal fim forem nomeados, e, de-
pois de verificar a sua quantidade, fará lavrar no
respectivo talão o competente termo, que será as-

v	sigiado 1)01' todos;
28. verificar nas inteiidencias, j untaniente

com os mesmos officiacs, a quantidade e estado
dos genei-os, forragem e ferragem, que tenham
!)asdo de urna para outra quinzena;

20. ter a seu cargo duas grades, uma desti-
nada ao ahono de etapas vencidas pelas praças, e
outra ao de forrágem necesaria aos anirnaes, afim
de fiscalizar diariamente as g'ades e os vales que
lhe forem apresentados pelas sub-unidades;

30. informar-se cuidadosamente de todas «s
faltas comme [tidas por officiaes ou praças do ba-
talhão, para prestar ao cornmandante os esclarô-
cimentos que este exigir;

31. verificar o motivo do est'ago ou etiavio
de artigos pertencentes ao batalhão e do farda-
mento distri.buido ás praças, afim de ministrar ao
commandante as necessarias informações;

•	 32. assistir á entrega do cornmando das cOm-
jnhias e á conferencia do material;

33. ouvir todas as praças que hajam comrne-
lido faltas ou sejam disso accusadas, informando
as partes respectivas;

34. providenciar para que o pagamento ás
iraçAs seja feito com regularidade e assistencia

•	 (lOS cfficiaes de folga;
35, auxiliar o comia andante de modo que não

haja Omissão ou irregularidade no serviço.

1	••••	 »•

-7'8-

17. conferir todos os papeis, livros, pedidos,
mappas e relaç.õcs adoptadas no batalhão, salvo
aqueilas cuja rubrica for de cOlfll)C[eiICia privati-
va do couiniaudantc;

18. percorrer, SCII)pl'C (jUC lui' j)OSSiVcl, (IS SCI'-
viços de estaçZes, postos, guardas externas, rondas
e patnillias, e providenciar para que sejam feitos
de accordo com as ordens geraes e particulares do
batalhão;

19. inspeccionar toda a força antes de mar-
char a seus destinos; nas formaturas geraes, tornar
o commando do corpo quando este se achar reuni-
do, ,passando-lhc revista antes de entregai-o ao
cornrnafl(laflte

20. visitar frequentemente as prisões e mais
deperidencias do quartel, afim de verificar si é
mantido completo asseio e si todas as ordens exis-
tentes são esirictamente cumpridas;

21. mandar fazer os toques para as formatu-
ras gemes do batalhão e os que devam partir da.
casa da ordem, para o que terá á sua disposição
um corneteiro;

22. responder pela pontualidade na hora mar-
cada para as formaturas geraes do batalhão, bem
assim pela boa execução dos exercicios e forma-
luras parciacs, que serão feitos sob sua inspecção
irnmediata;

23. não dispensar, sem nudiencia do comman-
dante, os officiaes de comparecer á'leitura do bo-
letim;

24. cuidar de que os inferiores e soldados se-
jam perfeitamente instruidos no modo de fazer
as continencias determinadas, conforme as cir-
curnstancias diversas em que se acharem, de servi-
ço ou fóra defle;

25. ouvir cs co:roandan [es de companhia
sobre as faltas de seus oficiaes e pi'açiu;uites de
(lar andamento a qualquer parte que lhe seja di-
rigida;
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Art. 545. Todas as participações por CSCI'ipEt)
sobre qualquer serviço, bem como as partes de do-
ente, serão dirigidas ao fiscal.

Art. 546. O fiscal será substituido cm sua fal-
ta ou impedimento pelo capitão mais antigo, ou
por outro official, a juizo do governo.

SEÇÃO TERCEIRA

Do ajudante
Art. 547. Ao ajudante compete:
1 . O coadjuvar o fiscal, de que é assistente mi-

mediatto, em todos os serviços sujeitos á fiscali-
zação, providenciando promptamente sobre o que
for necessario ou recorrendo á auctoridade com-
petente;

2.° fiscalizar e responder pelo asseio e uni-
formidade das praças que entrarem de serviço e
velar por que os inferiores e cabos de esquadra
que ficam sob seu immediato cuidado, se condu-
zam bem e cumpram fielmente os deveres que
lhes são inherentes;

30 participar irnmediatamente ao comman-
dante, na ausencia do fiscal, qualquer occorren-
cia concernente ao batalhão, sobre a qual seja ur-
gente providenciar;

4.° reunir todas as partes, relações e mais pa-
peis que tenham de ser presentes ao fiscal, notan-
do as alterações que se derem e particularmente
aquellas que forem objecto de boletim, conferir
diariamente os mappas das companhias, indican-
do aos sargentos as omissões ou enganos que exis-
tirem, afim de serem convenientemente corri-
gidos;

5. 11 ter sob sua guarda todos os utensilios da
sala das ordens e velar pela conservação dos mes-
mos;

6. 0 escalar o serviço dos inferiores e cabos
de esquadra e ter urna escala dos officiaes, afim

li no caso de não estai' prcse1e o oficial desi-
aqueile a quem competir tivahluer scr\'iço

i tie se torne necessario de momento, p i'ticipiindo
tU(Io ao fiscal, logo que este chegue;

7.	 de, iICCO1'd() CO1)1 O oficial
de dia e na ausencia do comninandante e do fis-
cal, sobre as requisições de força e tudo quanto
fer urLente; fiscalizar o serviço externo, rondar
diriamaente e em horas (lilferentes as estações,
puSIOS, ua idas e patrulhas e l)a rlIC i pal' (1ULlqUel'
imeegula cidade que encontre nos, serviços;

8. 11 reunir com antecedencia os inferiores e
exigir delies, sempre (uC O batalhão tiver de for-
mar para sabir do quartel, o numero de praças de
cada companhia, dando parte ao fiscal;

9•o providenciar para que com a necessaria
pontualidade se apresente no lor da parada a
força que o batalhão tiver de dar para o serviço
interno e para o de guarnição, mandando fazer,
ii hora conveniente, os devidos toques;

lO. conunandar a parada interna;
11 revista a todas as guardas, pique-

tes e destacamentos, antes de serem apresentados
á inspecção do fiscal; egualmente, a todas as or-
denanças antes de serem mandadas a seus des-
tinos;

12. delegar ao sargento ajudante o que lhe in-
cumbe Pelo numero anterior, somente quando se
tratar de pequenas forças, e com previa auctori-
zação do fiscal;

13. prender qualquer inferior ou soldado,
sempre que necessario, a bem da disciplina, dan-
do logo parte por escripto ao fiscal;

14. apresentar proposta para o provimento da
vaga de sargento ajudante e das que se abrirem
nas bandas de musica e cometas, tambores ou
clarins;

15. propor aprendizes de corneteiros ou cla-
rins em condições de preencher os claros da respe-
ctiva banda

- .................
-	•.	:..-.

?	 4	 •I iI
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16. ter sob a sua inspecção a banda de come-
teii'os e cla:ins, assistindo, sempre que possa, aos
ensaios, de modo que se façam com ordem e re-
gularidade, não consentindo que se alterem os to-
ques da ordenança;

17. organizar, coadjuvado pelo sargento aju-
dante, e auxiliares de escripta, toda a escriptura-
ção cia casa da ordem, ficando responsavel peiai-
te o fiscal pela sua exactidão;

18. indicar os inferiores ou praças para ama-
nuense e auxiliares de escril)ta da casa da ordem;

19. permitíir que os inferiores, cabos, come-
teiros e clarins sujeitos á sua escala, troquem de
serviço, dando disso sciencia ao fiscal;

20. deferir compromissos aos recrutas e ex-
praças no acto do alistamento;

21. instruir, por occasião da parada diaria,
as praças de pret no manejo das armas e no modo
de fazer as continencis militares;

22. organizar o mappa (Ia força sempre que
houver ordem dc formatura gei no batalhão;

Art. 5/13. O ajudante será auxiliado no servi-
ço pelo sargento-ajudante, tiuc fiscalizará a
ducta dos inferiores e dos cabos de esquadro

Art. 549. O ajudante será substituido nas
falias ou impedimentos pelo official desigj
pelo coinmandante do batalhão.

SECÇÃO QUARTA

Do secretario

Art. 550. O secretario é inmediatamenti
bordinado ao commandante, de quem receh
ordens relativas ao serviço da secretaria.

Art. 551. Incumbe-lhe:
I. - fazer a correspondencia ordinaria e r

vada que lhe for determinada, guardando c
cessario sigilio;
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2.° ter sempre em dia a escripturação e bem
rui:ado o archivo, sendo auxiliado neste tra-

Ixilho pelos sargentos amanuenses e auxiliares de
escripta;

3.° ter Sol) sua guarda e conservação todos os
livros e documentos existentes no archivo, não os
confiando a pessoa alguma extranha ao batalhão,
e mesmo ás que não forem extranhas só o fará
cautelosamente, e quando os documentos não fo-
rem reservados;

4.° subscrever, depois de conferidas, todas as
certidões que tenham de ser assignadas pelo com-
mandante ou fiscal, bem como as copias que forem
mandadas extrahir de documentos archivados;

5.° responder para com o commandante por
todos os utensilios, documentos e mais artigos da
secretaria e do gabinete;

6 . 0 facultar aos commandantes de companhia
• a leitura dos assentamentos de seus officiaes e
praças;

70 propor ao commandante, por intermedio
do fiscal, as praças que tenham de ser empregadas
como ordenanças da secretaria, ouvindo previa-
mente os commandantes de companhias;

8 . 0 apresentar ao cornmnandante do batalhão,
logo que este chegar ao quartel, toda a correspon-
dencia que em sua ausencia houver recebido;

9•0• escripturar do proprio punho o livro da
receita e despesa do conselho administrativo do
batalhão;

10. organizar de accordo com o formulario e
apresentar ao conimandante para o assignar, o ter-
mo de deserção das praças que por este motivo,
forem excluidas do batalhão, annexando-lhe os de-
mais documentos que, com o mesmo termo, serão
archiva dos;

11. redigir o boletim que deverá ser assigna-
(lo pelo COmman(lante, apresentando-o depois ao
fiscal, juntamente com as copias devidamente au-
thenticadas.

1
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Art. 552. No caso de falta ou impedimento,
secretario será substituido pelo official subalter

no que o commandante do batalhão designar.

3ECÇÃO QUINTA

Do intendente

Art. 553. Ao intendente incumbe:
1 . 0 ter a seu cargo as intendencias do arma-

mento, equipamento, arreamentos, fardamento,
utensilios, ferragens, forragem e generos alimenti-
cios, velando por que todos os artigos estejam bem
acondicionados e solicitando providencias para
?sse fim;

2. 0 não receber objecto ou genero algum sem
que o mesmo seja previamente examinado; assis-
tir á pesagem, contagem e medida dos generos ac-
ceitos pela respectiva comniissão, sendo responso.
vel pela exactidão de tal pratica. Quando se arrui.
nar qualquer genero ou artigo, depois de arrecada-
do, participai-o-á ao fiscal immcdiatamente, afim
de que, verificada a causa do estrago, se resolva
conforme as circumstancias;

3.° examinar cuidadosamente, todos os (lias,
as intendencias a seu cargo, mandando fazer as
Ànudanças necessarias á conservação dos obcctu
uellas existentes;

4.° organizar, sob a inspecção do fiscal, os pa-
peis necessarios ao recebimento de dinheiro e apre-
sentai-os ao commandante para serem assignados,
devendo previamente conferir a contabilidade dos
papeis das companhias; receber das repartições
competentes o (linheiro destinado ao custeio do
batalhão, e, depois de o conferir, recolhei-o im-
mediatamente ao cofre, acompanhado de urna
nota explicativa dos fins a que é destinado;

5.° receber egualmente, no decurso do mez,
qs pequenas quantias que, por differentes motivos,
tiverem de entrar para o cofre, as quaes consta.

r
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rão de guias mensaes em duplicata, que servirão
de documentos de receita, e discriminar a proce-
dencia de taes quantias e especialmente a que se
referirem;

6.° não fornecer objecto algum sinão á vista
de pedidos rubricados pelo fiscal e despachados
pelo cornmandante, exigindo recibo no proprio
pedido;

7.° responder pela exactidão do mappa carga
que semestralmente deverá organizar, para o que
irá tomando notas do movimento de entradas e sa-
hidas, que serão publicadas em boletim; ter escri-
pturados sempre em dia e com o maior asseio os
livros a seu cargo, de modo que possam ser inspe-
ccionados a qualquer hora;

8.° fornecer, em presença do official de (lia,
os viveres necessarios ao rancho, á vista dos va1's
organizados conforme a tabeila vigente e rubrica-
dos pelo fiscal;

9. 0 fazer entrega ás repartições competentes
dos valores que, por qualquer motivo, fi, , ;fliam de
ser recolhidos;

10. receber das repartições comf)teutes todo
o material destinado ao batalhão, passando o re-
cibo e dando parte escripta para se fazer a neces-
sana carga;

11. receber tambein das repartições do bata-
Ilio todos os artigos que lhe forem apresentados,
mediante documento, com o visto do fiscal e com
o recolha-se do commandante;

12. apresentar no dia 1.0 de cada mez um
mappa demonstrativo dos generos entrados duran-
te o mez anterior para o rancho das praças e for-
ragem dos animaes, com especificação das datas
do recebimento e consumo havido e dos generos
que porventura tiverem passado do mez anterior
áqueile a que se referir o mappa.

1227
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13. 4er a sti cargo todas as officinas que se
estal)eIeCCrem no batalhão, relacionando o pessoal
neilas empregado e apresentando mensalmenb' ao
fiscal urna nota explicativa da materia prima
cebida e consunhi(la cm cada urna delias;

44. indicar ao fiscal as praças que forem pre-
lst1s.1)ara o serviço (Ia intendencia;

15. apresentar propostas para o preenchmwn-
lo olas vagas de sargento intendente;

U. velar pelo bom funccionarnento dos medi-
(lOres de electricidade.

Art. 554. Em 111(10) (l11a1t0 fica prescripto 110

artigo anterior e seus numeros, será O ifltefldCflte
auxiliado pelo sargento intendente.

Art. 555. O intendente não deve sahir da sdc
do batalhão; e quando a repartição pagadora for
situada em localidade afastada, os ajustes dc Con-
tas mensaes serão feitos por um official subalter-
no, designado pelo commandante.

Art. 556. Em suas faltas ou impedimen1o;, o
intendente será 'substituido por um subalterno de-
signado pelo commandante do batalhão.

SECÇÃO SEXTA

Do encarregado do serviço auxiliar

Art. 557. Ao encarregado do serviço auxiliar,
além das attrihuiçcs definidas neste regulamento
para os commandantes de corpos de tropa e que
lhe sejam applicaveis, cumpre mais:

1 . 0 fazer a distribuição do pessoal de accordo
com as Or(leflS que receber do Commandantc
Geral;

2.° proporao Comniandante Geral as praças
necessarias ao I)reenchiIne1t0 de vagas;

3.° providenciar para que as praças prontas
recebam instrucção militar, fazendo lambem o ar-
cessario para que OS empregados, ao menos duas
vezes por semana, compareçam ao quartel para os

1
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O !'CZn do serviço o ao a
izapoça ;

4.' propor tambern ao Com mandante Geral
as praças de outras unidades de que o serviço au-
xiliar possa precisar, ouvindo, antes, e sempre que
for J)OSSivel, os respectivos comrnandan tes;

50 providenciar para que os motoristas e con-
ductorcs se habilitem cm exames prestados na Iii
spectoria de Vehiculos e recebam as respectivas
carteiras. Essas carteiras serão fornecidas ex-of-
ficio e apprehendidas no acto (Ia exclusão das pra -
ças, para effeito de pagamento de emolumentos, si
os interessados quizerem exercer a profissão na
vida civil.

Art. 558. O encarregado (lo serviço auxiliar
ser substituido em suas faltas ou impediniento
L'l() olTicial que o Comrnandantc Geral designar.

SECÇÃO SET1MA

Do adjuneto do serviço auxiliar
ArI 359. Incumbe ao adjuncto:
1 . 0 dirigir os trabalhos administrativos do ser-

viço auxiliar;
2." receber do assistente militar do Secretario

(la Seirariça Publ ica todas as ordens quanto ao
serviço e distribuição do respectivo pessoal, fazen-
do cumpril-as immediatamente;

3." fazer o necessario para que a escripta seja
bem oi'anizada e se mantenha em dia;

1.0 providenciar para que as ordens Superio-
res sejam prompta e fielmente executadas;

5.' encaminhar ao encarregado do serviço au-
xiliar, devidamente informado, lodo o cxpe(Jielltc;

3,0 assignar officios e outros papeis relativo
ao serviço, iia ausencia do encarregado;

7;' propor medidas que julgar convenienles
ao bom andamento do serviço;

:-; ':
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receberrecebei' (lO ' lierou ro do Estado os venci-
1flCii1O dos otic1aCs e rL1 s do serviÇo RUX 011'
e effect ar o respectivo j)l9amen10

Art. GO .0 ad.juncto será substitrido co suas
[ah a; ou nu pedimentos por um 0ÇÇjcj ai sul o1 i'nc
(SR(I) pelo Coo imandante Geral

SECÇO OITAVA

Do conrnandante ((e com pauliia OU de ('squoJl[W

Art . 561 . O coilul!lJanle de com panhia OU
dc e quad'ao cXCi'CC. COlO OS resti'icçôes necessa-
rias, fmcções aialogas ás do COfllflmfl(laflt(' e fis-
cal do i)atllliÏOO.

ArL 5G2. Ao commandante do companhia ou
de esquadruo incumbe

1 responder perante o conirnandaute do cor-
po pela boa ordem e disciplina de sua companhia,
ou csqlla(lrLlO e pontual observancia das disposi-
ções regulamentares;

2 . 0 ter perfeito conhecimento (ias leis, reu-
lamentos, forniularios e ordens geraes cm vigor,
1)eiïI COfll() (lainsftucçao pratica da sua arma;

o conhecer pe1'eit1im nte a cscriptiiraçiío de
um hatailmo e, cai particular, a de uma compa-
nliia ou esquadrão;

4.° instruir as praças de seu comrnarido no
modo j)Oi' (lHe (IeVRifl proceder em todas as condi-
ções do serviço, observar si desempenham suas
funcçôes com exactidão, e a isso compeilil-as ilo
caso contrario

5,0 conhecer a aptidão, habilitações e os de-
feitos dc cada IiITi (1(1 seus commandados, de mo-
do a poder presta  promptarnente qualquer infor-
Inação com criterio e exactidão;

C. , attcnder, sempre que estiver na sua alça-
da, As reclamações justas de seus commanda dos,
recorrendo á auctoridade immediatamente supe-
rior quando for necessa ria a intervenção (festa;
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7.° manter em dia e em boa ordem a escriptu-
ração da companhia ou esquadrão, de accordo com
os modelos em uso na Força Publica;

8 . 0 inspeccionar frequentemente o armamen-
to, fardamento, correame e todos os demais ar-
tigos que estiverem na intendencia, da companhia
ou esquadrão, ou em poder das respectivas praças,
dando parte, em tempo, dos extravios ou estragos
que occorrerem, afim de serem tomadas as devi-
das providencias;

9.° assistir ao inventario dos objectos deixa-
dos pelas praças que faliecerem ou desertarem, e
dos que forem extraviados por aquelies que, não
estando destacados, se ausentarem illegalmente,
procedendo, nos diversos casos, de accordo com as
prescripções deste regulamento;

10. apresentar nas épocas competentes as par-
tes relativas ás praças que se ausentarem iliegal-
mente ou desertarem, e, bem assim, a parte de re-
conducção dos desertores que se apresentarem, de
conformidade com o formulario em uso na Força
Publica;

11. apresentar opportunarnente ao cornman-
dante do batalhão o mappa da força prompta, to-
das as vezes que houver ordem de formatura ge-
ral para companhia ou esquadrão de seu com-
01511110;

12. visitar, sempre que possa, as praças de sua
companhia ou esquadrão que estiverem na enfer-
maria ou hospital e attender, quando puder, ou
.transmittir ao comrnandante as reclamações justas
que fizerem;

13, providenciar para que se conserve affixa-
da no alojamento uma relação das moradias dos
officiaes da companhia, bem como das praças que
não tiverem residencia no quartel;

14. fazer relacionar convenientemente, todo o
armamento distribuido ás praças, com a designa-
çau do UUfflCFO de cada arma;

wI_I^
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ir, apresentai' até O (lia 10 de ja iriro (Ir ra(la,
au no o ei apja nua no! aias co .as e descargas (I(
armamento, equipamento, alreamen lo e mais a
tigos, feitas durante o anuo lindo na com)nnhiia.
('.0 esquadrão, e bem iissiiii a iClaÇiTi() do OJ uste (1C.
contas do fardamento receI)idO, e distribuido á'
Praças durante o mesmo anuo;

16. conservar cm ordem, conveIiieiitcaieiilc
emmaçados e rotulados, os documentos 1)CI'tCUCCll

tes ao archivo da conpanhia;
17. inspeccionar com a niaximu attenção o1

papeis qse tiver de assignar ou rubricar, afim de
evitar erros ou omissos pelos quaes SeIá respun.
savel;

iS. organizar e assignar as relações meusoc,.
das vencimentos das praças da' companhia 011

u	

r-
aç1rão, receber do intendente a inipOrancia re

spectia e fazer o pagamento em presença dos of,
fielàes. subalternos que estiverem de folga;

19. dar parte lor escrl)to ao fiscal do bata-
Ihao das occorrencias que houver dirante o pagu
inento dos vencimentos das praças, 1nencio11u11do

o iioiiw das que não forem pagas e OS motivos (llC,

a iSSO tenham dadó logar;
20. recolher, ao cofre, dentro de Ires dias d-j

pois (lo feito o pa° de veilcinientos	pr
cas, as quantias pertcnceIitc.s ás que não forem i-
gus por se achareni licenciadas, doentes no 11051)1-

taL em diligencia ou ausentes do quartel:
21. abonar ás praças da companhia ou i:qua-

(lrao, com toda pontualidade, o fardamento O que
tiverem direito, para o que apresentará cm tempo
os respectivos pedidos;

22. velar, pela fiel execução, por prte de seus
comrnandados, de todas, as ordena e instrucções vi-
gentes no batalhão;

23. assignar e mandar entregar, todas as ma-
nhãs, ao ajudante, afim de ser :i1)rcsellta(lO ao fis-
cal, o iiiappa diario da companhia ou esquadrão;

2-1. ufio fazer 'dscoiilõs . nos vcmfflinienlos (bis
prnçs, Sl11i() 1)0 1' oi'den'i (ia atiotõridade COrnpe-
lente;

25. verificar si são guardados na intikscin
jpectiva e marcados convenicn tem ente pelo sor-

gentu intendente os objecias pertencentes ás P1°-
çis que se ausentarem ilegalmente, baixarem ao
hospital, obtiverem licença ou seguirem em dili-
gencia;

26. entregar ao commandante do batlhão, até
o dia 6 de cada mez, por iflterliledi() do fiscal, o
escala de alterações do pessoal e o mappa (bis car-
gas e descargas feitas á sua companhia no mez
anterior;

27. rubricar os pernoites e vales da sua com-
panhia ou esquadrão;

28. apresentar em tempo o ajuste de contas
das praças excluidas com baixa do serviço e das
que tiverem (10 ser expulsas; as guias das (filO
forem destacadas ou transferidas, bern como todos
os (lemais papeis que tiverem de ser preparados
na conn)anhia ou esquadrão de seu commando;

2. averiguar cuidadosamente, antes de tomar
qualquer deliberarão, as faltas praticados l)e1o5
eus commaiudados, trazidas ao seu conhecimento;

30. informar e passar ás mãos do comman-
dante os requerimentos, parte, queixas ou repre-
sentações que lhe forem apresentadas pelas praças
da companhia ou esquadrão;

31. exigir dos offieiaes subalternos a coadj ii-
Vção que (101105 necessitar, em bem da ordem, iii-
strucçâo e disciplina, da companhia ou esquadrão;

1)2. ter uni cabo ou praça simples corno quar-
teleiro, para auxiliar o sargento intendente no ar-
ranjo, cuimervação e guarda dos artigos de carga
ifa companhia ou esquadrão, ficando essa praça
lispeusada de todo o serviço de escala;

33. fazer que sejam marcadas pela parte in-
lema Iodas as peças de correarne e fardamento
øistribuidas ás praças.
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Art. 563. O capitão ou o official subalt
que o substituir, poderá commandar mais de
companhia do respectivo batalhão, na falta r
luta de officiaes.

Art. 564. Quando por qualquer motivo v
o commando da companhia ou esquadrão,
designado para clle um dos subalternos da
panhia, si os houver promptos na séde, e, no
contrario, do batalhão, desde que não haja na
dade capitão a(i(hdo.

SECÇÃO NONA

Dos of[íeiaes subalternos

Art. 565. O subalterno, quando estiver pi
PIO flO quartel, será auxiliar responsavel pera
o i'esl)ectivo comnlLuldaIlte (Ia COflhI)aflulia a
pertencer, pela disciplina, instrucção, ordem e
ranjo e pelo material da mesma companhia,
para esse fim, o capitão considerará dividida
pelotões.

Art. 566. Ao official subalterno incumbe:
1 •° estar a par da legislação cm vigor, (10

systelfla de eSCri)tIl1'aÇa0, coni especialidade
parte referente ás companhias, do serviço de
liciamento e bem assim de todas as ordens gei
e particulares do batalhão;

2 . 0 conhecer bem a instrucção pratica de
arma, para ensinar e dirigir qualquer força, c
corninando lhe for confiado;

3•0 procurar conhecei' os inferiores e as (len
praças do batalhão, principalmente os de sua e
panhia;

4. 1 assistir ao pagamento (Ias praças da e
panhia a que pertencer.

Art. 567. Ao subalterno mais graduado 011
ligo que estiver prompto no quartel cabe resi
(ler poc 10(10 o serviço da companhia na ousei
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do respectivo commandantc e substituil-o interi-
namente quando for designado para isso.

SECÇÃO DECIMA

Dos sargentos amanuenses
Art. 568. Os l)rinleiros e segundos sargentos

amanuenses servirão nos trabalhos de escripta do
Departamento Administrativo da Força Publica,
bem como nas secretarias dos corpos, casas de or-
dem e Serviço de Saude.

Art. 569. Cumpre ao primeiro sargento ama-
nuense empregado na secretaria:

1 . 0 auxiliar o secretario em tudo que lhe for
ordenado;

2. não retirar, nem permittir, sol) pretexto
algum, que os (leinais empregados retirem docu-
mentos ou livros (Ia secretaria, sem ordem do se-
cretario;

3. 0 velar 1)01' que OS (iocuiincntos retirados dos
maços, 1)0 1 11 (jI1UI(JLLe 1 verificação, sejam depois
collocuulos nos seus respectivos logares;

guardar as chaves da secretaria depois de
encerrado o expediente, si não residirem no quar-
tel, o coiiunandante ou secretario, e, quando obti-
ver licença para saliir (10 quartel, não as entregar
SinS() ao empregado previamente designado l)e10
secretario;

5° mandar lazer todas as inaiilias em Sua pre-
sença a limpeza da secretaria;

6.° zelar pela conservação e boa ordem (itT
nichivo, moveis e iitensillos (Ia secretaria;

7." informar o secretario das faltas que forem
coinniettidas pelos empregados (111 secretaria.

Art. 570. Ao primeiro sargento amanuense
empregado da casa da ordem cumpre auxiliar o
sargento ajudante em todos os trabalhos de escri-
pia e na fiscalização dos serviços dos demais em-
prega dos.

i i.,
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SECÇÃO UNDECIMA

Dos sargentos iflÍ(ndefllcs
Ari. 571. Ao ptiuieii'o sargento da inteiideu

eia geral incumbe:
1. o fazer o trabalho que lhe for confiado pelo

intendente geral;
2.' velar pelo asseio, boa ordem e conScIvaÇhib

dos artigos existentes na intendencia;
3. 0 responder perante o inten(leflte gei'd I)e!b

disciplina, pontualidade e correcção dos (k riaíS
empregados.

Art. 572. Q primeiro sargento intendente de
cada batalhão será o auxiliar do intendente 'espe.
clivo, devendo ter os mesmos requisitos' que OS do
primeiro sargento intendente geral.

Art. 573. Cabe-lhe:
1 . 0 fazer o trabalho que lhe for confiado peIb

intendente do batalhão;
2. 0 velar pelo asseio, boa ordem e conservação

dos artigos existentes na intendencia;
3•o responder perante o intendente do bata-

1Iiio pela disciplina, pontualidade e correcção dos
demais empregados;

4. 0 responder pelo seu chefe na aw;encia
deste.

Art. 574. Aos segundos sargentos intendentes
compete:

1 . 0 guardar os objectos da companhia que se
acharem na respectiva intendencia, conse rvan-
do-os limpos, bem arrumados,' tendo um mappa de
carga de tudo quanto existir não só na inteiiden-
cia como distribuido ás praças;

2. 0 ter muito cuidado, logo que qualquer pra-
ça baixar á enfermaria ou hospital, de arrecadar
tudo quanto lhe pertencer; e quando algo -,).i se
ausentar do quartel, e for publicada a occoricucia,
fazer logo o inventario de todos os objectas que
encontrar, pertencentes ao ausente, dia

;tcmunhas tres praças que saibam escrever
jgnarein esse inventario;
fazer que as praças que se recolherem
do h'atcIU imniediatainente da 11iIlj)CZa de
tiamento e equipamento, tirrecadando os
vos objectos e não consentindo que ne-
rmamcnto esteja fóra da intendencia, prin-
nte á noite;
marcar com 6 numero da companhia e o
a a que pertencer, não só o fardamento
armamento e todas as peças do equipa-

para que possa conhecer a praça que es-
posse tacs artigos, e não consentir que
de objecto algum sem ter a competente
numeração;

ter a seu cargo o livro dos objectos rece-
distribuidos, os pedidos da carga, o titulo
arga da companhia, e todos os demais pa-
ativos á intenclencia;
responder pela conservação dos utensilios
panliia, os quaes revistará com assidui-

velar pelo asseio da companhia e das ça-
soldados, conservando tudo na melhor or-

ssivel, prevenindo o commandante da re-
esquadra de qualquer falta que en-

requisitar do commandante ila companhia,
ie sejam fornecidos pela repartição com-
não só apparelhos de limpeza, como tudo

seja necessario áboa conservação, regular
iamcnto e asseio das armas, como dos
mentos;
participar ao pi'iifleiro sargento, para que
mo conhecimento 'do commnandantc da com-
quaesquer irregularidades que se 'derem
oiiiento e no material pertencente á mes-
Lpanlna

:"
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Art. 575. O segundo sa ege aí o ia te ia leu 1 e não
pode ser afastado do quartel, podendo, não ob-
stante, ser escalado para o serviço interno.

Art. 576. Será substituido nas suas faltas ou
impedimentos por um cabo de esquadra, á esco-
lha do cornmandantc da companhia ou do es-
quadrão.

SECÇÃO DUODECIMA
Do sargento ajudante

Art. 577. O sargento ajudante é o auxiliar
iininediato do capitão ajudante. Incumbe-lhe:

1. o ter perfeito conhecimento de todas as or-
dens relativas ao serviço do batalhão, e bem assim
da instrucção pratica da sua arma, principalmen-
te na parte que for necessaria ao bom desempe-
nho das suas funcções;

2.° auxiliar o ajudante em todos os serviços
que este designar, inclusive a instrucção tios offi-
ciaes inferiores;

3.° exigir de todos os officiaes inferiores do
batalhão a maxima correcção no desempenho dos
seus deveres;

4.° vigiar com actividade e perseverança a
conducta individual, habilitação e defeitos de to
(Ias as praças, de pret do batalhão, com especia-
lidade dos officiaes inferiores;

5.° conservar em seu poder a escala dos offi-
ciacs inferiores, cabos, anspessadas, clarins e cor-
neteiros para indicar, na ausencia do ajudaue, OS

que devam ser designados para qualquer serviço
extraordinario;

9•0 fazer chegar á fórma e passar revista a
todos os destacamentos, guardas, piquetes e patru-
lhas, antes de entregai-os na parada ao ajudante;

7.° organizar com o ajudante, e de accordo
com os modelos respectivos, os mappas, relações e
todos os demais pa p eis que houverem de ser for-
necidos pela casa da ordem;

817

° \elaI' peloasseio, aehtt e	iTeCçiío dc mo--
e htzer as conitncness;

rei der cuaIquer do 1)atulhaa, (lc
utre em falta, dando logo parte ao aj udanle,
ausencia des te, ao olficiel de dia;
li. iniorinar ao ajudante e, ausente este, o of-

1 de dia, qualquer irregularidade que lhe con-
ter Sido 1)rLliiCiI(la J)Oi' praças (10 batalhão,
ro ou fóra do ivartcl;
11. velar cuidadosamente pelo asseio e con-
uçíio do archivo, moveis e utensilios da casa
rdem

578. () sargcn lo a udante, nas suas faltas
ixdinientos, será substituido pelo primneieo
I1k) mais habilitado.

SECÇÃO DECIMA TER CEiflA

Dos priinciios swqciüos

Arl. 579. A sargenteação das companhias ou
(i(mdlmlO COnipete aos primei rOS sargentos. que
U (Icixa rZío (fuando algum sargento finja obtido
permissão para sargentear.

Art. 580. Ao sargenteante cumpre:
•° fazer cuidadosamente toda a escril)tu

da companhia ou esquadrão, sendo nesse tenha-
lua coadjuvado pelos demais sargentos;

2." passar ás praças, pela forma estabelecida
neste regulamento, as revistas diarias;

o formar, ao toque do rancho, e apresentar
au officiai no refeitorio todas as praças arrancha-
(Lis (fue estiverem presentes, entregando ao mnes-
00) official uma relação assignada das que, I)01
inativo justificado, não comparecerem á forma-
tura;

4. 0 revistar e conduzir ao logar da parada as
pi'açils exigidas para os diversos serviços ordina-
rios e extraordinarios, providenciando sobre a sub-
stituição (Ias que faltarein ou não estiverem em
condições de entrar de serviço, e, quando não pos-
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sa fazer essa substituição por falta de praças, dar
conhecimento disso, cm tempo, ao aj udanc;

5.° fazer apresentar ao instructoi' as praçus
que tiverem de comparecer á instrucção, acompa-
nhadas de um mappa, que assignará, COfltclIdO os
seus nuineros;

G.° receber o boletim do corpo e lei-o ás pra-
ças (Ia respectiva companhia por occaSiã() da re-
vista geral, quando não for esta uma só para todo
o batalhão;

7.° escalar, com o devidó cuidado e rigorosa
justiça, o serviço que tiver de ser prestado pela
companhia ou esquadrão, affixando no alojamen-
to a respectiva lista;

8.° assignar os pernoites e vales de rancho ou
forragem, bem como o inventario das baixas pas-
sadas ás praças da companhia ou esquadrão, que
forem recolhidas ao hospital;

9•o velar pelo asseio e boa ordem dos aloja-
mentos e mais dependencias da companhia ou es-
quadrão;

lO. não se afastar do quartel sem licença, de-
vendo, quando tiver de sahir, deixar, como seu
substituto, outro sargento;

11. prevenir immediatamente, si adoecer al-
guma praça, ao official de (lia, e tambem ao com-
mandante da companhia ou esquadrão, si estiver
no quartél;

12. participar ao official de dia, na ausencia
do capitão ou de qualquer outro official da com-
panhia ou esquadrão, as occorrencias de que te-
nha conhecimento e que exijam providencia iro-
mediata;

13. exercer a devida vigilancia no intuito de
impedir que as praças joguem, disputem ou façam
algazarra nos alojamentos;

14. informar ao comrnandante da comfnhia
ou esquadrão de todas as occorrencias havidas du-
rante a sua ausemicia.
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SECÇÃO DECIMA QUARTA

Dos seqizndõs e terceiros sarjcn los
Art. 581. Aos segundos e terceiros sargentos

incumbe:
1 . 0 informar os seus superiores de qualquer

falta que verificarem ou souberem ter sido prati-
cada por algum dos seus subordinados;

e2.° não saliir á rua, quando promptos no ser-
viço, sem licença do commandante da companhia

1 ou esquadrão, si estiver no quartel, e do ajudante
r do corpo ou de quem as suas vezes fizer;
• 3•o auxiliar a escripturação da companhia ou

esquadrão, de accordo com as ordens do respectivo
commandantc;

4.° velar pelo asseio e boa ordem dos uloa-
mentos e mais dependencias da companhia 011 das
repartições de que forem empregados;

5.° observar cuidadosamente o procedimento
das praças novas e advertil-as, quando comme (te-
rem faltas;

6 . 0 prevenir o commnandante ou officialsubal-
terno da companhia e, na ausencia delies, o offi-
cml de dia, quando lhes constar que algum solda-
do, estando enfermo, procura occultar a molestia;

7.° notar quaesquer irregularidades, sob pefla
de serem considerados co-responsaveis.

k,
Art. 582. Aos cabos de esquadra incumbe:
1 cuidar dos soldados pertencentes á s i es-

quadra, ensinando-lhes praticamente como são
feitos OS diffcrentes serviços, cumprindo e fuzemido
cumprir por elies as ordens recebidas do sagen-
to do pelotão a que pertencer a esquadra;

•	 ..

SECÇÃO DECIMA QUINTA

Dos cabos, anspessadas e soldados
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2.° comrnunicar ao sargento tudo que occorrei
na ausencia delie.

Art. 583. Aos anspessadas cabe auxiliar os
cabos e substituil-os em seus impedimentos.

Art. 584. Ao soldado cumpre:
1.° estar sempre á hora e no logar que lhe for

determinado;
2.° zelar o armamento, equipamento e farda-

mento;
3•0 não vender ou empenhar peças dos seus

uniformes;
4.° não sahir á rua clesuniformizado;
5.° conhecer tudo o que constitue a instrucção

geral;
6.° conirnunicar imrnediatamente ao seu cabo

de esquadra e ao sargento commandante da fra-
cção a que pertencer, qualquer extravio ou estra-
go, cm serviço, de peças de seu fardamento, ar-
mamento e equipamento, afim de que tal occor-
rencia chegue ao conhecimento do comrnandante
da companhia;

7.° apresentar-se ao chefe do alojamento
quando se sentir doente afim de que o medico o
examine.

SECÇÃO DECIMA SEXTA

Do mestre de musica
Art. 585. O cargo de mestre de musica será

preenchido por promoção do respectivo contra-
mestre ou de musico de classe distiiicta ou de pri-
meira classe mais habilitado e de melhor compor-
tamento. Incumbe-lhe:

1 . 0 dirigir e reger a musica cm todas as occa-
siões que tenha de tocar dentro ou fóra do quartel;

2.° velar pelo asseio individual dos musicos.
assim como pela boa conservação e limpeza do
instrumental, armamento e correame que lhes fo-

.	 ..:

.	'•	....
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rem distribuídos, e de todos os artigos que perten-
cerem á carga da banda de musica;

3.° ter em seu poder uma relação das peças
musicaes existentes no archivo, providenciando
para que estejam todas convenientemente arru-
madas e não emprestar a pessoa alguma, sinão por
ordem de auctoridade competente;

4•o examinar em presença do ajudante do ba-
talhão os musicos que estiverem em condições de
obter accesso de classe;

50 ensaiar a banda uma vez por dia;
G.° indicaras praças necessarias em condições

de serem apprendizes;
7.° communicar diariamente ao fiscal todas

as occorrencias que se derem, não só relativamen-
te ao serviço que a banda tiver de executar, como
sobre qualquer falta que se tenha dado;

8.° fazer a reducção das partituras e cxtrahir-
lhes as partes;

9.° leccionar no quartel todos os dias uteis, em
hora que lhe for designada, os apprendizes de
musica que nos ensaios revelarem l)OlCO adeanta-
mento, sobre os seguintes pontos: theoria elemen-
tar de musica, solfejo primario e secundario,
transposição, tonalidade e bem assim a technica
dos instrumentos, de accordo com a escala de cada
apprendiz;

10, escripturar e trazer em dia não só o map-
pa de carga do instrumental, armamento e farda-
inento de gala que receber da 1. companhia, co-
mo o mappa das peças musicaes existentes no ar-
chivo.

SECÇÃO DECIMA SETIMA

Do contra-mestre
Art. 586. O contra-mestre será tirado dentre

os musicos de classe distincta ou de primeira elas-
D. 52	 1027
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se pelo commandante do batalhão, observadas,
porém, as mesmas regras estabelecidas para a
promoção do mestre, competindo-lhe:

LI-substituir o mestre, nos impedimentos;
2. 0 fazer a chamada dós musiCos pela escala

de serviço, todas as vezes que a banda tiver de
formar, dando ao mestre parte dos que faltarem;

3.0 auxiliar o mestre em tudo que estiver ai-
fecto a este, concernente á boa ordem e disciplina
da banda;

4.0 escalar o serviço de dia e fachina da sala
de musica, entregando a respectiva nota ao aju-
dante do batalhão, com a precisa antecedencia,
para ser publicada no boletim.

Art. 587. O contra-mestre será substituido nos
seus impedimentos pelo musico de chsse distincta
que for designado pelo commandante do batalhão.

SECÇÃO DECIMA OITAVA

Dos musicos em geral

Art. 588. Os musicos serão classificados pelo
commandante do batalhão, de accordo com as ha-
bilitações que revelarem em exame a que serão
submettidos, observando-se, em egualdade de cir-
cumstancias, a ordem de antiguidade de praça
dos examinados.

Art. 589. São deveres de cada musico: trazer
o armamento, instrumento e todo o fardamento a
seu cargo em perfeito estado de conservação e as-
seio, ficando responsaveis pelos estragos resultan-
tes de negligencia, e tomar parte na instrucção de
padioleiros, dada pela companhia.

Art. 590. Além dos inusicos determinados
por lei, poderão as bandas ter o numero de ap-
prendizes que for conveniente, até o maximo de
dez, ficando sujeitos ás mesmas disposições rela-
tivas aos musicos de classe.

r

SECÇÃO DECIMA NONA

Dos corneteiros, tambores e clarins
Art. 591. O corneteiro mór ou o clarim mór

é o chefe immediato dos corneteiros e tambores,
OU dos clarins.

Art. 592. Ao clarim ou corneteiro mór cuni-
pre:

1 . 0 ensinar os toques de clarim ou cometa ás
praças da banda, ás horas fixadas para isso;

2. 0 examinar diariamente, antes de começar o
ensino, todos os instrumentos, dando parte ao aju-
dante, quando encontrar algum delles estragado,
afim de se verificar o responsavel;

3. 0 reunir, com a necessaria antecedencia, to-
dos os clarins ou corneteiros e tambores sempre

• que houver formatura geral no corpo, afim de
executarem juntos os toques respectivos;

4. 0 não alterar nem permittir que os seus sub-
or(lullmdos alterem, sob pretexto algum, Os toques
da ordenança, que são OS mesmos adoptados no
Exercito;

5.0 indicar os soldados que tiverem aptidão
para tocar clarim ou cometa, •ensinar-lhs os dif-
ferentes toques, de modo que haja sempre no cor-
1)0 tres praças no caso de supprir as faltas que se
derem nas respectivas bandas;

6. 0 responder, perante o ajudante, pelo asseio
e uniformidade dos clarins ou cometas e tambo-
res, em todas as occasiões de formatura.

• Art. 5)3. O corneteiro mór fiscalizará tam-
1)em o ensino dos lamborcs, do qual será encarre-
gado o respectivo cabo.

Art. 594. O clarim ou corneteiro mór, em suas
faltas ou impedimentos, será substituido pelo cabo
clarim. corneteiro ou tambor mais habilitado.

Art. 595. Os clarins, cornetéiros e tambores
estarão sujeitos á disciplina dos esquadrões ou
.ompanhias a que pertencerem.
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Art . 596. As Pra( :1s que COI)I1JLIZC1L!1 1 a; b:n
das de clarins, cora oleiros 'e tani bares auxiliar,
o serviço de escala, quando for ncceSSui'iO

SECÇÃO \lGESIMA
Dos cozinheiros e seus ajudcmles

Art. 597. O cozinheiro do corpo e seu ajudan-
te, quando não forem civis, serão escolhidos enft:
as praças de bom comportamento, com as flocos-
sanas habilitações.

Ant. 598. Ao cozinheiro incumbe:
1 . 0 recebei' diariamente do intendente tiid'

quanto for preciso para as refeições dos ofíiciaes
de serviço e das praças arranchadas;

2. 1 preparar a comida com perfeição, asseio e
pontualidade;

3• 1) velar por que não sejam (lese iicanunhado-;
os generos ou comedorias que estiverem sol) sua
guarda;

4° conservar bem resguardados os alimentos
daS praças que deixarem cio comparecer ao ran-'
cho por motivo justo;

50 auxiliar o official cio dia e o intendcn te no
exame (los generos a que se refere o art. 544, 1111-

mero 27;
6.° manter em rigoroso asseio não só a cozi-

alia como todos os utensilios a seu cargo.
Art. 599. Ao ajudante, incumbe auxiliar o

cozinheiro em todos os seus deveres e substitmi-a
uuando tenha, por qualquer motivo, de afastar-se -
da cozinha.

SECÇÃO VIGESIMA PRIMEiRA
Dos seileiros

Art. 600. Haverá na cavaliania uma
de sellciro para o concerto do rnaerin1,
por um graduado e com tantos homens
forem precisos.
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Art. 601. Ao chefe cumpre:
1.0 manter a disciplina na officina;
2.° 'executar por si e por seus auxiliares todo

o serviço concernente ao officio e que lhe for de-
terminado;

3.° apresentar com a precisa :antecedencja os
pedidos de material;

40 fazer diariamente o restabelecimento da
officina;

5.° responder por todo o material 'e 'ferramen-
ta existentes na officina;

6.° não executar e nem deixar que os seus au-
xiliares executem serviços de caracter particular.

SECÇÃO VIGESIMA SEGUNDA

Das ordenanças
Art. 602. O serviço auxiliar da Força Publi-

ca fornecerá ordenanças ás auctoridades abaixo
mencionadas:

1.0 ao Presidente do Estado e ao Secretario d-
Segurança e Assistencia Publica, quantas forem
nccessarias;

2.° aos Secretarios de Estado, presidente do
Tribunal da Relação; presidentes do Senado e da
Camara dos De putados, durante o fun'ccionamen-
lo do Congresso; ao procurador geral do Estado,
advogado geral, consultor jurídico, 'delegados au-
xiliares e de policia da Capital, uma a cada um.

Art. 603. Aos officiaes do Departamento Ad-
ministratico, dos estados-maiores e aos de cava!-
tarja; aos assistentes militares, ajudantes de or-
dens e commandantes de companhias, será forne-
cida uma ordenança a cada um pelas respectivas
unidades.

Art. 604. A"s auctoridades policia'es do inte-
rior só poderá ser fornecida uma ordenança, quan-
doa força á sua disposição for maior de vinte ho-
mens.



Paragraplio unico. Aos officiaes subalternos
poderá ser fornecida lima ordenança, qUaii(lO ia-
estidos dc comrIliSO policial.
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CAPITULO IV

Do Serviço de Saude

SECÇÃO PRIMEIRA

'Do chefe do Sel'viço de Saude e direc(ür d,
Ilospit/il Militar

Art. 605. Incumbe ao chefe do Serviço de
Saude e director do Hospital Militar:

1 . 0 cumprir e fazer cumprir pelos seus sub-
ordinados as ordens em vigor na Força Publica e
as que forem expedidas por auctOri(ia(Ie compe-
tente;

2.° inspeccionar frequentemente o Hospital e
suas dependencias, especialmente as enferuarias,
pharmacia, gabinete dentario e bem assim os
quarteis e prisões, slicitando, a bem da hygiene e
do serviço a seu cargo, as providencias necessa-
rias e dando aqueilas que estiverem nas suas at-
tribuições;

3,0 corresponder-Se directamente com o Com-
mandante Geral e com os chefes de repartições ou
corpos quando tiver de solicitar ou prestar qual-
quer informação;

4.° presidir á Junta de Saude;
5•0 dar conhecimento ao CommandanteGCr:at

sempre que iç parecer achar-se o official ou pra-
ça internada no Hospital soff rendo de molestia ou
de enfermidade que o torne incapaz para o servi-
ço, e bem assim qllan(iO julgar precisar o doente
de mudança de clima, de licença ou de qualquer
outro recurso que importe em beneficio para a
sua saude, afim de ser tomada a providencia de-
vida;

li
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.° mandar vaccinar todos os candidatos ávc-
ição de praças inspeccionados pela Junta d
ccãn de Saude, e (Iue, j uIados aptos, nio es-
in ilnhintniza(IoS contra a mesma molestia,

1 como as praças (JUC forem á inspecção paraaj amcii [o;
communjcar ao Conimandaiite Geral e ao

iandante do corpo respectivo o obito de offl-
)U praça, verificado no Hospital, declarando,
'a exacta dessa occorreneja e a moiestia at-
la como "causa-mortis";
.o fazer registrai' em livro proprio os obitos
ridos no Hospital, tirando (luas vias (lo regis-
fim de serem I'emettidas ao corpo a que ier-
r o official ou praça failecida;.0 assignalar nas altas, por extenso, os dias
rivalescença de que o official ou praça precl-
ara Completar o tratamento;
O. declarar nas altas os dias em que o offi-
11 praça deva comparecer ao Hospital para
r curativos, injecções ou qualquer outro tra-

ito, solicitando dos commandantes dos cor-
speetivos as necessarjas providencias;

E. comrnunjcar aos comrnandantes de corpos
i de comparecimento dos doentes a que se i'e-
Ililmero anterior, para que porvidenciem a
[o;
. provei' a substituição ou compra urgente
dicamentos, no caso de que trata o art. 607,
'o 18;
L mandai' organizal' as relações de medica-
s, drogas e demais artigos necessarios ao
Lal, que devem ser adquiridos pelo cofre do
. apresentando-as ao Conselho Economico

linistrativo, afim de deliberar sobre a com-

mandar Origanizar OS pedidos das artigos
anos ao Hospital, (JUe devam ser fornecidos
lte}1(tellcia geral e l'c'iiiettehos ao Comnmarm-
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dante Geral, assim como as guias dos artigos que
houverem de ser recolhidos á referida intendeu-
cia;

15. propor ao Commandante Geral a classifi-
cação no Hospital dos medicos que tenham de ser-
vir sob suas ordens;

16. designar dentre os cap.t1cs medicos do
Hospital, . os que devam cicarrcgar-se (los ser-
viços de clinica medica ou de clinica cirurgica;

17. designai' um dos medicoS sob suas ordens
para encarregado (10 consultorio externo, marcan-
do as respectivas horas de serviço;

18. fixar as horas em que sejam perniittilas
visitas aos docntes, fóra das quites sera vedado o
ingresso de pessoas extranhas ao serviço do Hos-
pital, salvo auctorizaçio sua ou do medico auxi-
liar;

19. levar, ao COfl)1CCifll(20 ft) (10 coimnandank.
(10 C01'I)O a que pertencer o ol'ficial ou 1w:a em
tratamento ou eu serviço no hospital, o estrago
011 extravio (Ir qualquei' objecto de USO no iusmo,
Pelo qual se tenha tornado responsavel, meneio
iiando o rCSJ)eCliV() custo, afim de ser ordenado,
a favor do cofre do estabelecimento, o desconto
regulamentar;

20. fazer organizar mensalmente as relações
de debitos de officiaes e praças, não só p01' liospi-
talização, corno por fornecimento de 111 edicnn1en -
tos e de materiacs de prothcse (lenta ria, remetien-
do-as em duas vias aos comrnandantes dos corpos
respectivos, até o dia 6 de cada mez;

21. rubricar os livros das diversas repartiç)(
(10 Hospital, menos o :e protocoilo, assignando os
respectivos termos;

22. enviar serncstralmente ao Commandantc
Geral o mappa-carga e clesciira dos medicamen
tos, drogas, instrumentos cirurgicos, utensilios,
moveis e outros artigos, assim como a folha de
conducta dos officiaes do Serviço de Saude;
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23.remetter ao mesmo commandante, até uma
hora da tarde, o rnappa diario do piovimento do
Hospital, assim como copia do boletim;

24. mandar eliminar da carga do Hospital os
artigos consumidos ou inutilizados no serviço e
bem assim os que tenham sido extravados, fazen-
do recolher os que se tenham tornado impresta-
veis, afim de serem opportunamente apresentados
á commissão de exame;

25. ordenar a carga de todos os artigos recebi-
dos, fazendo-os registrarno livro Carga e Descar-
ga Geral do Hospital;

26. enviar mensalmente ao Commandante Ge-
ral uma relação das alterações occorridas com os
officiaes sob as suas ordcs, e que não tenham si-
do publicadas em boletim;

27. notificar á Directeria de Hygiene os casos
SUSpeilcs de molestia de isolaniento compulsorio
e providenciar quanto á transferencia dos doentes
para o Hospital (Id Isolamento, logo que o funccio-
nario (ia referida repartição encarregado  de exa.
mninal-os julgar necessaria a remoção, dando d•'
tudo sciencia ao Cornrnandantc Geral;

28. solicitar (ia Directoria dc FIvgiene do E,-
lado a desinfecção das roupas, colchões e demais
objectos que tenham servido a doentes de moles-
tia contagiosa e bem assim a (Ias (lependdncias (10
Hospital que tenham sido occupadas pelos mes-
mos;

29. remettcr ao Commandante Geral as joias,
dinheiros e outros objectos pertencentes aos doen-
tes que fallcceremn OU forem transferidos para ou-
tros estabelecimentos de saude, afim (Te terem o
COnVCfliCn te destino;

30. velar pelo asseio e regularidade da escri-
pia da repartição u seu cargo;

31. punir os offieiaes e praças do Serviço de
Saude por faltas disciplinares previstas neste re-
gulamento;

,
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temnailims no Hospital ou que façam parte do re-
spectivo quadro;

32. exigir dos medicos em serviço nos Corpos
as informações que julgar  convenientes á organi-
zação do seu relatorio ou a qualquer outro fim e
bem assim o movimento do serviço feito durante
o mez;

43w fazer constar aos officiaes sob suas ordens
as informações que relativamente a cada um hou-
ver prestado nas folhas annuaes de conducta;

44. as praças que devam ser transferi-
das para o Serviço de Saude, classificando-as nos
diversos cargos de accordo com as necessidades do
serviço e as aptidões de cada uma;

45. glosar no todo ou em parte as gratifica-
ções a que tenha direito o pessoal do Serviço de
Saude, quando forem cornmettidas faltas que imn-

r I)ortern no desmerecimento das mesmas guatifica-
çíTes, do que dará conhecimento ao Commandan-
te Geral;

46.glosar as gratificações dos internos do Ilos-
pita!, sempre que os mesmos faltarem ao serviço,
sem aviso previo e motivo justificado, do que (Ia-
rã conhecimento ao Commandante Geral, reco-
lhcn'do ao cofre do Hospital a importancia dos re-
spectivos descontos;

47. apresentar annualmente relatorio mninu
CiOSO (10 estado do Hospital, indicando todas as
suas necessidades e as medidas hygienicas que lhe
iarecereni convenientes, não só ao estabelecinjemi-

•	te, como aos quarteis, informando sobre as moles-
tias mais notaveis havidas durante o anuo e o tra-
tamento que mais tiver api-oveitado, juntando o
mappa nosologico dos officiaes e praças que tive-

L

docu-
rem baixado ao Hospital, assim como outros
mentos que entender de utilidade.

Art. 606. Na	 11a falta 0 impedimento do dire-
ctor, substituil-o-á o medico auxiliar.

________	 •	. .••	- •• .	-

t	 •
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82. fazer ou dirigir o tratalrien lo medico ou
cii'iirgico dos (Incutes internados fl() llOS1)1tul

W. tomar as providencias que julgar Qppor-
tinias cm beneficio (IU saude (lOS (lOefltCS interna-
dos, sempre que verificarincoinpleto o exame dos
mesmos doentes e inadequado o tratamento segui -
do pelo medico assistente, devendo corninunicar
ao Cornmandantc Geral o facto, sempre que este
resultar de ilnpericia ou negligencia;

34. comparecer e presidir ás sessões (lo Con-
selho Economico e Administrativo do 110S1)ital,
convocando as reuniões do mesmo para tomad:
de contas dos balancetes niensaes, ou para qual-
quer outro fim regulamentar;

35. organizar o balancete de receita e despesa
de cada inez, pondo em ordem todos os documen-
tos j uslilicativos de urna e de outra, afim de apre-
sentai-o ao Conselho Economnico e Administrativo:

36. mandar proceder aos exames de corpo dc
delicto e ás autopsias, sempre que forem pedido
por auctoridade competente, fazendo registrar em
livro proprio os laudos respectivos;

37. mandar proceder á autopsia nos cadavc-
res de doenies internados no Hospital, sempre que
julgar necessaria essa diligencia, para esclareci-
incuto da "causa-inortis", devendo (lar ScieflCia da
mesma ao Commandante Geral;

38. syndicar dui (Ia dosa nlente e informar-s2
das faltas commettidas por officiaes ou praças da
Serviço de Saude, (fiIC devain ser panidos;

39. (lar ao commandante da guarda as instru-
cções que lhe parecerem convenientes á disciplina
do Hospital;

40. solicitar do Com mandante Geral a romnca-
Ção das cornmnissões necessa rias para exa n mar os
ari igos jul gados impres ta 'eis;

41. informar e co camia liam- requeri meu (os, re-
presentaçõLs ou queixas dos officiacs epraçasin-
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SECÇÃO SEGUNDA
Do medico auxiliar

Art. 607. O medico auxiliar exercerá na ad-
ministração as funcçõcs de fiscal, incumbindo-lhe:

1.0 cooperar com o director em todos os servi-
ços, substituindo-o em ein iripedimentos;

2.° cumprir e fazei- cumprir todas as ordens e
instrucções relativas ao serviço;

3.° velar por que sejam conservadas em boas
condições liygienicas as repartições do Hospital,
exigindo em todas o maximo asseio;

4.° verificar si as dietas são bem preparadas;
5.° fiscalizar o serviço de lavagem de roupas

do Hospital, examinando e rubricando os respecti-
vos documentos;

6.° velar pelo bom acondicionamento e con-
servação de todo o instrumental cirurgico, assim
como dos medicamentos, drogas e utensilios;

7.° fiscalizar o serviço clinico e pharmaceu-
tico;

&° verificar a causa do estrago de artigos per-
tencentes á carga do Hospital e informar imme-
diatamente o director, para que este providencie
a respeito;

9.° averiguar as faltas attribuidas a officiaes
ou praças que servirem no Hospital, afim de pres-
tar ao director as devidas informações;

10. receber as partes dadas por officiaes ou
praças em tratamento ou em serviço no Hospital,
procurando syndicar do fundamento das mesmas,
(laudo as providencias que julgar necessarias ou
transmittindo-as, devidamente informadas, ao di-
rector;

11. conferir e rubricar os mappas carga e des-
carga das diversas repartições do Hospital, os de
consumo de medicamentos e generos, as contas de
todas as despesas feitas, as relações de debitos,
não só por tratamento hospitalar como por medi-

	

rcamentos e materiaes de pro	dntaria

	

Ci(1OS, assim como (JtlaCSqUCS	 kiocunientos
de cuja conferencia for encarregado;

12. visar as altas, cxaiiinan(lo as respectivas
I)apeictas, afim de verificar si as mesmas s.
acham completas, devolvendo-as ao medico que
as houver assignado para que sejam feitas as con-
venientes correcções e preenchidas as faltes cii
contredas, dando de tudo sciencia ao director;

13. conferir e rubricar os pedidos diarios (
dietas, tendo a seu cargo uma grade para aho:
os que forem consumidas diariamente;

14.conferir e rubricar os vales de generos for-
neci(Ios A intendencia do hospital, verificando si
as quantidades pedidas se acham de accordo com
as necessidades do consumo, baseando-se paia issor 
na tabelia cm vigore na média (liaria de doentes
da quinzena anterior;

15. verificar si os generos, drogas, iiistrumen-
los cirurgicos e demais artigos entrados se acham
em bom estado e satisfazem ás exigencias do coo--
tracto, proposta OU pedidos, fazendo-se aCOiflpi--
aliar iieste exame, do cirurgião dentista, quando
ai; referidos objectos forem destinados ao gahicie-
te dentario; do radiologista, quando destinados ao
abiiiete de raios X; do intendente, quando A ia-

tendencia, rejeitando aquelies que não pieeiicbe-
rein as condições necessarias:

16. verificar com o intendente a quantidade e
o estado dos generos depositados na intendencia,
que passarem de uma para outra quinzena;

17. fiscalizar a entrega de todo material a cai-
(10 da intendencia e bem assim dos generos exis-
tentes na mesma, quando o intendente tiver de* ser
substituido;

18. providenciar quanto á substituição de me-
dicamentos ou correcção das respectivas (l uanti

-dades, sempre que pelo pharrnaceutico lhe foren
apresentadas receitas fiO aviadas, 0!! 1)01 não cxi -
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2 visar diariamente o livro de seviços do
tirem OS medicamentos na phariacii, ou por i-	cirurgião deiatista
recer exaggcrada a dosagem, corrigindo-as C SUI)	 29. designar diariamente um dos medicos que
stituindo os medicamentos em falia por succeda-	tenham funcção permanente no Hospital para a
neos existentes na pharmacia, quando não houver	segunda visita ás enfermarias e para attender aos
inconveniente, ou suhmettcndo-as á consideração	casos de urgencia desde a hora dessa visita até a
do director, quando julgar insubstituiveis OS 1110S	 maiihü do dia seguinte.
mos medicamentos;	 Art. 608. Em suas faltas ou impedimentos, o

19. ter a seu cargo o livro de movimento dia	medico auxiliar será substituido pelo medico que
rio do Hospital, visando os respectivos m	 peloO.	for designado e10 commandante Geral.
submettcndo á assignatura do director uma via
dos mesmos, afim de ser esta rcmettida ao Com-	

SECÇÃO TERCEIRAmandante Geral;
20. velar por que se conserve em dia e	 Dos medicos encarregados dos serviços clínicos

feita com o devido asseio e de accordo com OS mc-	 Art. 609. Compete aos medicos encarregados(lelos adoptados toda a escripturação das diversas	dos servicos clinicos:
repartições do Hospital; 1.0 visitar diariamente, ás horas designadasm21. verificar si as iportancis rcrnttids PC	 pelo director do Hospital, os doentes a seu cargo,Ias diversas repartições para mndemnizaçao 10	 repetindo a visita sempre que o estado dos mes-Hospital conferem com os debitos respectivos, 'YY	mos reclamar:formando ao director sempre que encontrar dii-	 2.° examinar os doentes que entrarem para a
ferença;	 .	 enfermaria e, fixando o diagnostico, registral-o na

22. providenciar quanto a desinfecção dos 9b-	papeleta, na qual notarão todas as particularida-jectos que tenham servido a doentes de molestias	des que a molestia apresentar em sua marcha,contagiosas, bem como quanto á das depcndencias	bem como os medicamentos, dietas e extraordina-do Hospital, que tenham sido occupachis l)elOS	rios que prescreverem;mesmos;	 3.° solicitar do chefe do Serviço de Saude, sem-
23. escalar diariamente o interno para o ser-	pre que for imecessario, a nomeação de medicosviço;	 para conferencias, realizando-se estas sob a pre-24. organizar mensalmente o mappa nosologi-	sidencia do mesmo chefe, ou domedico auxiliar:co do Hospital, apresentando o mappa annu.al a	 a) quando se apresentar á sua observaçãotrinta e um de janeiro;	 molestia de caracter grave e cujo diagnostico não
25. rubricar as folhas e assignar os termos d	tenha podido firmar;livro de protocohio;	 1)) sempre que para a enfermaria entrarem
26. apresentar ao director, Iara que este os	. doentes em numero consideravel e com sympto-

remetta a quem de direito, os objectos e vaiorc	mas que façam recear o desenvolvimento de algu-
deixados pelos officiaes e praças que failecerem	rua molestia epidemica ou contagiosa;
ou forem removidos para outros hosptaes;	 c) quando tiverem de praticar qualquer ope-

27. fazer parte da Junta de Saude e do Conse-	ração que ponha em risco a vida do doente;
limo Administrativo e comparecer ás sessões;
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4. 0 lançar na papeleta de cada doente as pre
scripçõcs e o modo de applicar os remedios, trans
crevendo tudo no livro de receitas, que enviara
á pharmacia, depois de assignal-o;

50 dar alta aos officiacs ou praças que se res-
tabelecerem, tiverem de ser removidos para outrc
hospital ou failecerem, declarando na papeleta c
estado em que sahiram o motivo da alta e, quandc
se tratar de faliecirnento, a hora em que houver
este occorrido;

6. 0 passar altestado de ohito dos doentes qu
faliecerem, registrando-o no livro proprio e tiran-
do mais duas vias do mesmo attestado, que serãc
entregues ao medico auxiliar para as providen-
cias do enterramento;

7. 0 assignar as altas e neilas notar o nurnerc
de dias necessarios para a convalescença do offi-
cial ou praça, não podendo, entretanto, prescrevei
mais de tres dias;

8. 0 comparecer ás sessões da Junta de Saude
quando deita forem membros;

9•0 manter em completo asseio e boa ordem a
enfermaria a seu cargo;

10. conferir e rubricar os vales diarios de die-
tas para os doentes da enfermaria;

11.velar por que a escripturação da enferma-
ria esteja sempre em dia;

12. apresentar diariamente ao medico auxi
liar o mappa do movimento dos doentes da enfer
maria a seu cargo;

13. examinar ,e rubricar os recibos de roupas
passados pelo enfermeiro ou enfermeiro-mór, beni
corno a relação dos moveis e utensilios a cargo da
enfermaria:

14. dar parte ao medico auxiliar do estragi
ou extravio de qualquer artigo pertencente á car-
ga da enfermaria;

15.fazer os curativos que não puderem ou nãc
deverem ser confiados aos enfermeiros;
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16. participar ao director, por intermedio do
medico auxiliar, quando lhes parecer que um of-
ficial ou praça internado no Hospital esteja sof-
frendo de molestia ou de enfermidade que o torne
incapaz para o serviço ou que exija transferencia
para outro hospital, mudança de clima, licença ou
qualquer outro recurso a bem da saude do doente;

17.providenciar quanto á substituição de me-
dicamentos ou correcção das respectivas quanti-
dades, sempre que pelo pharmaceutico lhes forem
apresentadas receitas que tenham assignado e que
não hajam sido aviadas pelo motivo declarado,
corrigindo-as e substituindo os medicamentos em
falta por succedaneos existentes na pharmacia,
salvo quando julgados insubstituiveis, caso em que
deverão communicar ao medico auxiliar para re-
solver;

18. proceder á autopsia, mediante auctoriza-
ção do director, sempre (JUC o diagnostico tenha
sido incerto, e pratical-a, quando por qualquer ou-
tro motivo lhes for determinado;

19. cumprir, quando designados, os deveres
especificados no numero 29 do art. 607.

Art. 610. Os medicos encarregados dos servi-
ços clinicos, em suas faltas ou impedimentos, se-
ro substituidos pelos medicos do Hospital, que o
director designar.

SECÇÃO QUARTA
Dos medicos em serviço nos corpos

Art. 611. Aos medicos em serviço nos corpos
incumbe:

1. 0 observar todas as ordens geracs e instru-
cções referentes ao serviço sanitario e, na parte
disciplinar, as do commando do corpo em que ser-
virem;

2.0 comparecer no respectivo quartel, á hora
designada, para examinar os officiaes que quize-

D. 53	 1927
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rem consultar, e as praças que lhes forem apre-
sentadas, consignando no livro competente os no-
mes e as graduaçuies (Ias que deverem baixar ao
hospital, a companhia ou esquadrão a que per-
tencerem, e as molestias, quando firmado o dia-
gnostico, declarações essas que registrarão tam-
bem nas baixas, subscrevendo-as;

3.° visitar, na mesma occasião, as prisões e ou-
tras dependencias do quartel, mencionando no re-
spectivo livro o estado cm que as encontrarem, e
as medidas que, a bem da hygiene, lhes parece-
rem convenientes;

4•1 acudir promptamcnte, desde que não este-
jam impedidos por outro serviço, ao chamado do
official ou praça do corpo que necessitar de soe•
corros medicos, quer para si, quer para pessoa de
sua familia, sendo considerados como taes a mu-
lher e filhos menores, mãe viuva, irmãs solteiras
ou viuvas e irmãos menores de 18 annos, quando
viverem em companhia do official ou praça;

5.° fazer parte da commissão encarregada de•
examinar a qualidade dos generos alimenticios
que entrarem para a respectiva intendencia;

G.° subnietter á consideração do commandan-
te do corpo, por intermedio do fiscal, qualquer
pr(videncia que julgarem necessaria a bem da
saue pessoal da unidade;

7.° inspeccionar os officiaes que derem parte
de doentes, declarando por escripto si encontra-
ram ou não mnolestia, e no caso affirmativo, qual o
diagnostico;

8.° participar immediatamente ao fiscal a si-
mulçã.o de molestia por parte de alguma praça,
afim de que, informado o commandante do corpo,
seja ella punida;

9•0 mencionar no livro de visitas, na primeira
opportunidade, os nomes dos officiaes ou praças
que fizerem baixar ao Hospital extraordinaria-
mente;
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10. conservar-se no quartel,' quando tudo o
COi'J)O ustivei' de promptidao;

11.marchar sempre, em qualquer formatura,
com o corpo a que estiverem addidos;

12.vaccinar e revaccinar contra a variola to-
dos os individuos que lhes forem apresentados por
auctoridade competente, como candidatos á veri-
ficação de praça e que não estiverem immuniza-
dos contra esta molestia, e bem assim as praças
apresentadas para effeito de reengajamento;

13. participar, sem perda de tempo, ao com-
mandante do corpo a que estiverem addidos e ao
chefe do Serviço de Saude, o apparccimento no
quartel de qualquer molestia epidemica ou a im-
minencia della, tomando desde logo as providen-
cias que estiverem ao seu alcance, afim de impe-
direm a propagação;

14. communicar ao commandante do corpo
achar-se qualquer official ou praça suspeito de
soffrer molestia incuravel e que o incapacite Para
o serviço da Força;

15. acompanhar os funecionarios da hygiene
publica em suas visitas aos quarteis, prestando-
lhes todos os esclarecimentos que estiverem ao seu
alcance;

16. fazcr'prelecções sobre I1ygiene, uma vez
por mez, no respectivo quartel, a todas as praças
de folga e aos empregados internos disponiveis;

17.comparecer ás sessões da Junta de Saude,
quando delia' fizeremi parte;

IS, fazer exames de corpo de delicto, cadave-
rico e autopsias, sempre que taes pericias forem
reclamadas pelas autoridades policiaes ou judi-
ciarias das sédes das unidades estacionadas fóra
da Capital;

19. attcnder, por oecasião da visita (fiaria ao
quartel, ás consultas que lhes forem feitas pelas
pessoas das familias dos officiaes e praças, quan-
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do servirem nos cQrpos estacionados fóra da Ca-
pitai

20. declarar em sua i'CSi(lCflCiU, quando sahi-
rem, o toar para onde forem, afim de sercmn fa-
eilmenl e encontrados, no caso (l chamado extra-
ordiiario;

21. remeiter mensalmente ao chefe do Serviço
de Saude o movimento do serviço clinico a seu
cargo.

Art. 612. Na falta ou impedimento dos medi-
cos em serviço nos corpos, serão os mesmos sub-
stituidos, na Capital, peio medico que for designa-
do, e fóra delia por aqucile que o governo nomear.

SECÇÃO QUINTA

Do phcrrnaceullco

Art. 613. Ao pharmaceutico cumpre:
1 . 0 dirigir todos os trabalhos da pharmacia,

na qual permanecerá durante os horas do expe-
diente, lixadas pelo director, e fiscalizar os servi-
ços de seus subordinados, dando parte das faltas
que estes commetterem;

2. 1 velar pela guarda e conservação de todo o
material da pharmacia, sendo responsavel 1)C1OS
estragos que se derem por descuido ou negligen-
cia;

3.° submctter á rubrica do medico auxiliar to-
das as receitas que forem formuladas por medicos
civis;

4•o designar o serviço que deva ser feito pelos
práticos;

5° apresentar ao director, por intermedio do
medico auxiliar, no ultimo dia de cada mez, a re-
lação de todas as drogas, medicamentos e utensi-
lios fornecidos á pharmacia para a necessaria or-
dein de carga, organizando mensalmente de ac-
cordo com os modelos adoptados um mappa das
drogas e medicamentos consumidos;
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6.° fazer pedido, por intermedio do medico au-
xiliar, de tudo quanto se tornar necessario ao sup-
primento da pharmacia;

7•0 organizar ,e apresentar ao medico auxiliar,
no dia primeiro de cada mez, as relações nomi-
naes, por corpos e fracções, sommadas e conferi-
das, dos officiaes e praças que tenham recebido
medicamentos na pharmacia, de conformidade
com o art. 385, do presente regulamento, mencio-
nando a importancia dos mesmos;

8.° comparecer ás reuniões do Conselho Eco-
nomico e Administrativo do Hospital;

9. 1> examinar e verificar, como medico auxi-
liar e com o que for designado pelo director, os
medicamentos, drogas e utensilios remettidos pa-
ra a pharmacia;

10.proceder ás analyses que lhe forem deter-
minadas, para o que haverá na pharmacia os ap-
parelhos e reagentes necessarios;

11. fornecer ao director, por intermedio do
medico auxiliar, até quinze de fevereiro de cada
anuo, os dados necessarios á elaboração do rela-
torio annua1, bem como o mappa annual de carga
e descarga da pharmacia;

12. escripturar nos livros competentes todas
as drogas, medicamentos e utensilios que receber
para o supprimento da pharmacia e os que deila
sahirem, organizando, nas épocas proprias e de
accordo com os modelos adoptados, os mappas re-
spectivos;

13. fazer aviar, com promptidão e maximo
cuidado, todo o reeeituario constante dos livros
das enfermarias 011 das folhas avulsas assignadas
pelos medicos do Serviço de Saude;

14.não substituir por outro medicamento pre-
scripto, quando este não existir na pharmacia, nem
alterar a sua quantidade, quando esta lhe parecer
exagerada, cumprindo, cm qualquer destes ca-
sos, consultar primeiramente, o medico que hajaí
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firmado a receita, e, nãÓ sendo este encofllrado,
suhmettel-a á consideração do medico auxiliar,
aviando ou não a receita, segundo a dcclarçio
que neila lançar qualquer dos referidos medicos;

15. não entregar artigo algum' da pliarnaci
sinão á vista dc documento devidaente legali-
zado;

16. fazer diariamente o registro dos debito
dos officiaes e praças (JUC receberem medicanw-
los, em relações nomínaes por corpos e fracções,
tendo o maximo cuidado em não trocar os nomes
dos devedores-e não debifal-os em companhia ou
esquadrão a que pertencerem;

17. fazer' diariamente o desdobramento da
formulas aviadas na vcspeia, para a devida eseri
pturação no livro proprio;

18. sOmmar, no lyrincipio de dada mcz, as
quantidades dos divor ,.,Nó o, , medicamentos consumi-
dos diariamente e1i receituario no mez anterior,
rc'gitrándo as srinat rir livro de descarga nas
repec1ivas óasS;

IIX esrafar um cabo' pratico , de pharmacia pa-
ia o serviço do dia.

Art. 614. O pharrnaeutico Hão' poderápos-
suir pharmacia no seu OU em alheio nome, e erã
uhstituido em Suas faltas e impedimentos pelo

efissional que o governo designar.

SECÇÃO' SEXTA

Dç' cirurgião-dentista

ArF. 615. Ao ciriiegião-dentisa cumpre:
1.° permanecer em seu gabinete durante a

horas do expediente determinadas pelo director
executar cuidadosamente os trabalhos de clinica
e prothese dentaria que lhe forem soleitados pe-
los officiaes e praças e suas familias;

2. manter em rigoroso assei o respectivo -
binete e o instrumental cirurgico a seu cargo, se i,-

r
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F(lore ,sIllí,)Olisa ,%;el P0S extravios e estragos que s
((cria) p01' dCSCUI(IO ou negligencia;

P registrarem livro OS flOflICS, postos e cor-
pS de todos os officiaes e praças suhmettidos a
tratamento, bem COOR) OS HO1flCS as l)CS80i1 dc
suas faniilias;

4. communicar ao medico auxiliai' as occor-
releias que se derem no gabinete dentario e a res-
peito (Ias qunes se torne necessaria qualqui r pro-
videncia;

5. o participar ao mesmo funccioiiario a neces
sidade de ser alguma praça subrnettida a trata-
muito medico ou internada no hospital;

6. examinar e verificar com o medico auxi-
liar e o que for designado pelo director os medi-
camentos e apparelhos destinados ao gabinete;

7.' escripturar nos livros competentes todos
os medicamentos, apparelhos e demais artigos re-
cebidos e bem assim os que sahirem, organizando,
nos épocas proprias e de accordo com os modelos
adoptados, os rnappas respectivos;

8. 11 apresentar ao director, por intermedio do
medico auxiliar, no ultimo dia de cada mez, a re-
lação dos medicamentos, apparelhos e demais ar-
t igos fornecidos ao gabinete e bem assim a relação
dos que tenham sahido;

9.° fazer pedido, p' intermedio do medico au-
xiliar, dos artigos necessarios ao gabinete;

10.organizar e apresentar ao medico auxiliar,
no dia primeiro de cada mez, as relações nomi-
naes, por corpos e fracções, sommadas e conferi-
das, dos officiaes e praças devedores do Hospital
()OI' trabalhos de prntbese dentaria, de conformi-
dade com o artigo 383 do presente regulamento,
mencionando a importancia dos mesmos;

11.apresentar ao medico auxiliar, no dia pri-
meiro de cada mez, o mappa (lo movimento cli-
nico da 'J'(' ''	':os pre'4l0(lOS peli	's
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12. apresentar, até o dia trinta e um de janei-
ro de cada anno, por intermedio do medico auxi-
liar, relatorio circumstanciado dos trabalhos effe-
ctuados no anno anterior, fazendo-o acompanhar
do respectivo mappa estatistico e do mappa an-
nual de carga e descarga do gabinete;

13. comparecer ás reuniões do Conselho Eco-
nomico e Administrativo;

14. escrever diariamente em livro proprio a
movimento do gabinete dentario.

Art. 616. Os materiaes empregados ou des-
pendidos nos trabalhos dentarios serão debitados
pelo custo aos officiaes ou praças que os houve-
rem consumido, sendo fornecidos gratuitamente
os medicamentos e matcriaes necessarios para
curativos e obturações a granito e gutta-percha.

§ 1.0 Os trabalhos de prothese dentaria que
excederem da metade do soldo mensal das praças,
só serão feitos mediante orçamento apresentado
pelo cirurgião-dentista, acceito pelo interessado e
visado pelo commandante do corpo a que as mes-
mas pertencerem.

§ 2. 0 A's praças que por qualquer motivo não
tenham vencimentos sufficientes não serão forne-
cidos materiaes de prothcsc de valor superior aos
mesmos vencimentos.

Art. 617. O serviço de conservação do mate-
rial cirurgico e o asseio do gabinete dentario fi-
carão a cargo de um sargento auxiliar do gabi-
nete.

SECÇÃO SETIMA

Dos internos
Art. 618. Aos internos do Hospital cumpre:
1 . 0 comparecer no Hospital ás horas marca-

das para o serviço clinico, auxiliando os medicos
naquilio que for determinado;
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2.° observar escrupulosamente todas 'as ordens
que receberem do director, auxiliar e medicos,
com respeito aos serviços do Hospital;

3 não faltar ao serviço, nem comparecer fó-
ra das horas determinadas, a não ser com aviso
previo e por motivo justificado, sendo glosadas as
suas gratificações, em caso contrario;

40 ficar, quando forem escalados, á disposi-
ção do medico designado para a segunda visita ao
Hospital.

SECÇÃO OITAVA

Do intendente secretario

Art. 619. O intendente secretario será imme-
diatamente subordinado ao director, de quem re-
ceberá 'todas as ordens relativas ao serviço da se-
cretaria e intendencia.

Art. 620. Ao intendente secretario cumpre:
1 . 0 fazer a cOrreSpOfldcI1cia ordinaria e a re-

servada que lhe for determinada pelo director,
guardando o necessario sigilio;

2.0 ter sempre a escripturação em dia e o ar-
clivo bem organizado, sendo coadjuvado neste
serviço pelo sargento amanuense e pelo auxiliar
de escripta;

3 0 responder pela guarda e conservação de
todos os livras e documentos existentes no archi-
vo, não os confiando a pessoa alguma extranha ao
Corpo de Saude, só o fazendo ás que não o sejam,
com as devidas cautelas e quando os documentos
não forem reservados;

40 subscrever, depois de conferil-as, todas as
certidões que tenham de ser assignadas pelo dire-
ctor, bem como as copias que forem mandadas
extrahir de documentos do archivo;

5. 0 dar conta ao director de todos os utensilios,
documentos e mais artigos da secretaria e do ga-
binete;1

i
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6.° prestar os esclarecimentos que não forem
de caracter reservado,' exigidos 1)ClO medico au.
xiliar, dandó disso con1iejineiito ao director;

7.° propor ao director, por inteiiiiedIo do me-
dico auxiliar, a praça (I tie tiver de ser cInpregda
como ordenança da secretaria;

80 apresentar ao director, logo que este che.
gar, toda a correspondencia que em sua ausencia,
houver sido recebida;

go apresentar propostas para as classificações
de amanuense, auxiliar de escripta e archivista;

10. escripiurar, de proprio punho, o livro de
receita e despesa do Conselho Economico e Admi.
nistrativo (10 Hospital;

11. organizar de accordo com o formulario e
apresentai' ao director para assignar, o termo de
deserção das praças que por este crime forem ex-
cluidas do Serviço de Saude, annexando-lhe os
demais documentos que com o mesmo termo de-
vam ser archivados;

12. redigir o boletim antes de publical-o e ru-
bricar a copia que deva ser remettida á intenden.
cia;

13. apresentar, até o dia cinco (te cada mez,
ao director, por intermedio do medico auxiliar,
em duas vias, as relações de debitos de medie,.
mentos e tratamento dentario, devidamente soa
madas e conferidas;

14, organizar e apresentar ao director, por in.
terme(lio do medico auxiliar, até o dia cinco de
cada mez, o mappa estatislico do movimento do
Hospital no inez anterior;

15. ter a seu cargo as intendencias do arma-
mento, fardamento, drogas, preparados pliarnia-
euticos e outros artigos;

16.não receber objectos ou genero algum s'm
que os mesmos sejam previamente examinados;

17. revistar cuidadosamente, todos os (lias, as
intendencjas a seu cargo, fazendo as mudanças

necessarias á .oflseiWaÇãO dos objectos n1as eis-

tentes;
18.orgaIizar, sdb i jns1iccção &medico au-

dli'am', OS .1)RpC1S 1ieCOSS1i'WS aos recel)in1elto3 çle
dinheiro e, depois de .couferjl-oS, aprcental-Os ao

(Iir.ector para assignar receber das repartições
Lompetentes o çlinheiro pertencente ao Hospital,
e recolhei-o ji mediatarnCi1te ao cofre, acompa-
nhado de una nota explicativa dos fins ,a que for

• destinado;
19.rce, er as impo.rtanciaS que por qualquer

titulo tiverem de eutrar para o cofre, acompanha-
,d5 (leuia e dI\pUcta, que servirão de doeu-
mentos de recita para o conselho, e discrimivar
a providencia das n,esmas importanCiaS;

20. não frnece.r objecto algum sinão á vista
de Pedidos rubr,açlos pelo medico auxiliar e des-
pachados pelo director, exigindo recibo nos pro-
prios

21. responder pela exactidão do mappa que
aanualmeflte deverá organizar, para o que irá to-
mando notas do moviineirto dé entradas e sahi-
dis; ter os livros a seu cargo escripturados sehi-

pre em dia e com o maior asseio e clareza, de .o-
do que possam ser inspeccionados a qú41er
nora;

22. fazer pedidos especines ae pão, cMne ver-
e, leite e demais generos que devam emilrar .dia-

riamente para o Hospital;
23, receber das repartições competentes todo

o material destinado ao .Hospita'I, passando recibo
e dando parte ao director, para ser deteiminadt a
respectiva carga;

24. receber lambem das dive.ras repartições
410 Hospital todos os artigos que lhe forem aprc-
sentados, mediante documento com o visto çlo me-
dico auxiliar e o recolha-se do director;

25.responder peai.ite o directo r pela -boa o»-
(t eryiçç de Saude,em e disciplina das praças dp S 
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e pontual observancia das disposições regulamen-
tares;

26. assistir ao inventario -dos objectos deixa.
dos por praças 'do Servço de Saude que faliece-
rem, e dos que forem extraviados por aquelias;

27. apresentar, nas épocas competentes, as
partes relativas ás praças que se ausentarem ilie-
galmente oi que desertarem, e bem assim a de re-
conducção dos desertores que se apresentarem,
tudo de accordo com o formulario adoptado;

28. organizar e assignar as relações mensaes
dos vencimentos dos officiaes e das praças do Ser-
viço de Saude, receber do Thesouro a respectiva
importancia e fazer o pagamento;

29. dar ao medico auxiliar parte escripta das
occorrencias que houver durante o pagamento dos'
vencinientos das praças, mencionando os nomes
das que não forem pagas e os motivos por que não
o tenham 'sido;

30. recolher ao cofre do Hospital, dentro de
ires 'dias, depois de feito o pagamento dos venci-
mentos das praças, 'as quantias pertencentes ás
que não tenham sido pagas por se acharem au-
sentes;

31. abonar ás praças, com toda a pontualida-
de, o fardamento a que tiverem direito, para o qu
apresentará em tempo os respectivos pedidos;

32, entregar ao director todos os mezes, até
dia seis, a escala de alterações;

33. assignar as guias das praças que seguirem
para outros corpos;

34. informar e passar ás mãos do director os
requerimentos, partes, queixas ou representações
que lhe forem apresentadas pelas praças do Ser-
viço de Saude.

Art. 621. Ao intendente não é licito fazer
desconto nos vencimentos das praças sinão por or-
dem da auctoridacle competente.
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SECÇÃO NONA

Do swyjenlcarzte

Art. 622. A sargenteação do Serviço de Saudc
será exercida J)O1 um prac10 sargento, ao qual
incumbe:

1.0 organizar relações de vencimentos, esca-
las, rnapl)aS diarios, guias, l)rets, baixas, ajustes de
contas e pedidos;

2. 0 informar ao intendente todas as occorren-
cias havidas com as praças durante a ausencia do
mesmo;

3. o guardar, sob sua responsabilidade, todos
os livros e papeis a seu cargo;

40 rCSl)011der perante O intendente pela or-
dem. (lisc jI)liml e asseio da repartição;

5° encher baixas ordinarias e extraordinarias
(i enfermaria do Hospital, assignando o inventa-
ria.

SECÇÃO DECIMA
1)0 primeiro sargento pratico de pliarrnacia

Art. ' 623. Ao primeiro sargento pratico de
pharmacia incumbe:

1 . 0 responder pelo serviço da pharmacia na
ausencia do pharmaceutico;

2. 0 dar ao pharmaceutico conta da guarda,
conservação de todas as drogas recebidas pela
pharrnacia e conveniente arrumação, sendo res-
ponsavel l)e10 aviamento de receitas não devida-
mente legalizadas, salvo (la quelias que tenham si-
do aviadas pelo pratico de dia durante as horas
do respectivo plantão;

3. 11 ter a seu cargo a relação dos moveis, vasi-
lhames, apparelhos, utc.nsilios e demais accesso-
rios da pharmacia, conferindo-a mensalmente, e
responder pelas faltas e extravios que se derem

L sem parte justificada.ii
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SECÇÃO UNDECIMA

Do enfL'I1'iro-Iór

Art. 624. O cargo de enfermeiro-mór será des.
empenhado por um inferior idoneo, cumprindo,
lhe:

1.° dirigir os enfermeiros e seus ajudante
obrigando-os ao exacto cumprimento de seus dem
veres;

2.° arrecadar e •escripturar 110 livro propric
o fardamento e tudo quanto pertencer aos doen,
tes, mencionando no verso da baixa o que tive
encontrado, mediante relação rubricada pelo me,
dico auxiliar 'e lida aos doentes;

3.° dirigir o serviço de distribuição de dietai
aos doentes;

4.° restituir tudo o que pertencer aos doentei
que obtiverem alta ou forem removidos para ou-
tro hospital, mediante recibo passado no livro
competente OU declaração firmada por duas te
temunhas, quando os doentes não puderem ou não
souberem assignar;

5.° assistir com os enfermeiros e ajudantes
destes ás visitas dos medicos, quando não esteja
occupado em outro serviço;	 1

6. 0 entregar ao medico auxiliar todos os ob-
jectos e dinheiros pertencentes aos doentes faile-
cidos, para terem o conveniente destino;

7.° apresentar ao director, por intermedio do
,medico auxiliar, no ultimo dia de cada niez, a re-
laç'ão de todos os artigos que tenha recebido para
a necessaria ordem de carga, e a relação daquel-
les que, por terem sido gastos ou inutilizados, de-
vam ser descarregados;

8.° responder pelo asseio, ordem e reguiai'iIa-
de dos serviços das enfermarias de officiaes e de
inferiores;
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escalar diariamente um enfermeiro ou
ajudante deste para auxiliar a policia do estabe-
lecimento;

10. responder pela regularidade dos curati-
vos dos doentes;

11.não sahir do Hospital nem consentir que
os seus subordinados o façam sem previo consen-
ti!nento do medico auxiliar;

12.contar, em presença do amanuense, a rou-
pa servida e organizar o respectivo ról, que, de.
pois de receber o confere do mesmo amanuense e
a rubrica do medico auxiliar, será entregue com
a roupa ao contractante da lavagem, de quem
exigirá recibo, e, ainda, com o amanuense, rece-
ber a roupa limpa, conferindo-a pelo ról;

13.escalar, sempre que for necessario, diaria-
mente, dois quartos de vigilantes compostos de um
enfermeiro e dois ajudantes, para velarem nas
enfermarias das seis horas da tarde ás seis da ma-
nhã e para prestarem aos doentes os serviços de
que precisarem;

14. organizar e apresentar ao medico auxi-
liar, para que este o confira e assigne, o mappa
do movimento das enfermarias;

15. entregar ao amanuense as papeletas dos
officiaes e praças que tiverem recebido alta do
Hospital, afim de serem archivadas;

16. escripturar mensalmente 'no livro de car-
ga e descarga de sua repartição as roupas, utensi-
lios, moveis e demais artigos que tenham entrado
e sahido;

17. entregar aos enfermeiros, mediante reci-
bos rubricados pelo medico encarregado da respe-
ctiva enfermaria, a roupa de que cada uma ne-
cessitar;

18.fazer os vales das dietas e extraordinarios,
apresentando-os ao medico auxiliar para os con-
ferir e rubricar;
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19.providenciar acercada substituição do en-
fermeiro que obtiver permissão para sahir do Hos-
pital;

20. organizar e apresentar ao director, para
assignatura, os pedidos de artigos necessarios ao
Hospital.

Art. 625. O enfermeiro-rnór será responsabi-
lizado não só pelo extravio ou estrago dos artigos
que lhe forem confiados, no caso de negligencia
sua, como ainda pelas faltas praticadas pelos seus
subordinados, si deilas souber e não der parte.

SECÇÃO DUODECIMA

Dos cabos enfermeiros e seus ajudantes

Art. 626. Cada enfermaria terá um enfer-
meiro com o posto de cabo e dois ajudantes com
o de anspessada, comprindo-lhes:

1.0 receber os doentes que entrarem para a
sua enfermaria, accommodando-os conveniente-
mente e fornecendo-lhes a roupa do Hospital na
occasião em que o enfermeiro-mór arrecadar o far-
damento e objectos pertencentes aos mesmos do-
entes;

2.° fazer os curativos que lhes forem ordena-
dos pelos medicos ou pelo enfermeiro-mór;

3.° acompanhar o medico encarregado da en-
fermaria durante as visitas diarias, tomando nota
dos medicamentos prescriptos para os applicarem
ás horas marcadas;

4.° organizar o vale diario das dietas de sua
enfermaria e entregai-o ao enfermeiro-mór, de-
pois de rubricado pelo respectivo medico;

5.° apresentar ao medico encarregado da en-
fermaria o mappa diario do movimento dos do-
entes;

6.° retirar a roupa de cama para ser lavada
logo que algum leito se tenha desoccupado;

r
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Feibo,7.° receber do enfermeiro-mór, mediante re-
 as roupas e demais utensilios necessarios á

enfermaria, ficando por tudo responsavel;
8. 1 distribuir dietas aos doentes;
9. 0 não permittir que entre na enfermaria pra-

ças á paizana sem licença do medico;
10. impedir que os doentes recebam, sem pre-

scripção medica, alimentos ou bebidas alcoolicas
de qualquer especie;

11.não sahir do Hospital sem licença do me-
dico encarregado da segunda visita, precedendo
informação do enfermeiro-mór;

12. responder pela conservação dos artigos
que estiverem sob a sua guarda, ])em comocomo por
qualquer irregularidade observada no serviço que
lhe incumbe.

SECÇÃO DECIMA TERCEIRA

Do cabos pratieos de pharmacia
Art. 627. Ao cabo pratico de pharmacia in-

cuinbe:
1.° fazer o serviço de dia á plarmacia, de on-

de não poderá afastar-se sob pretexto algum, du-
rante as horas de seu plantão;

2.° aviar as receitas que, corti a nota urgente,
forem apresentadas na pharmacia, desde que es-
tejam devidamente legalizadas.

SECÇÃO DECIMA QUARTA
Do cabo cozinheiro e seu ajudante

Art. 628. Ao cabo cozinheiro incumbe:
1.° receber diariamente do intendente tudo

quanto for preciso para as refeições das praças in-
ternadas no Hospital;

2.° preparar a comida com perfeição, asseio
e pontualidade;

D. 54	 1927
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3.0 velar por que não sejam desencaminhados

os geieros ou comedorias que estiverefl1 sob sua
guarda;

4. 0 conservar bem resguardadas as dietas dos
doentes que deixarem de se alimentar nas horas
marcadas, por motivo justo;

5 0 auxiliar o medico e o intendente no exame
de generos e mais artigos que tenham de ser re-
ebidos.

Art. 629. Ao ajudante de cozinha incumbe
auxiliar o cozinheiro em todos os seus deveres e
substituil-o quando este, por qualquer motivo, te-
nha de afastar-se do serviço.

SECÇÃO DECIMA QUINTA	A
Do Conselho Economico e Administrativo
Art. 630. Ao Conselho Economico e Adminis-

trativo do Hospital incumbe regular a applicação
da sua receita no custeio das despesas do estabe-
lecimento.

Art. 631. O Conselho se comporá do director,
como presidente, do medico auxiliar, dos mnedicos
em exercicio na Capital, que serão vogaes, de um
thesoureiro, do cirurgião-dentista, do pharmaceu-
tico e do intendente-secretario.

Art. 632. O Conselho se regerá, nos casos não
previstos nesta secção, pelas disposições cio capi-
tulo XM d? Titulo 1. 0 deste regulamento.

Art. 633. O director do Hospital poderá au-
ctorizar por conta do saldo existente no cofre
quaesquer despesas miudas em reconhecido bene-
ficio do mesmo Hospital.

Art. 634. Para effectuar-se a compra de qual-
quér artigo que pelo director do Hospital, Com-
mandante Geral ou Conselho Administrativo se-
ja julgado necessario, exigir-se-ão informações,
acompanhadas das respectivas amostras, sempre
que seja possivel, para exame da qualidade.

Art. 635. As relações de entradas offerecidas
pelos intendentes, qualquer que seja a proceden-
cia do dinheiro que tiverem em seu poder, serão
rubricadas pelo medico auxiliar e constituirão do-
cumentos de receita.

Art. 636. Em poder do thesourciro haverá
uma quantia calculada pelo Conselho para satis-
fazer as despesas miudas e eventuaes, ficando a
mesma representada no cofre, como dinheiro exis-
tente, por um recibo, até a apresentação das con-
tas.

Art. 637. Todos OS pagamentos de quantia
maior de 100000 serão feitos em conselho pelo
vogal thesoureiro.

Art. 638 Organizadas as folhas volantes com
todos os documentos, nos termos do artigo 200, as
relações de entradas de dinheiro e as ordens do
Commandante Geral ou do director cio Hospital,
para qualquer despesa, assim como as provas de-
monstrativas desta, será tudo examinado, em re-
união, pelos membros do Conselho

§ 1.0 Reconhecida a exactidão dos documen-
tos relacionados neste artigo, e approvada a de-
monstração, proceder-se-á ao pagamento das con-
tas á bocca do cofre.

§ 2. 0 Em seguida será dado balanço no cofre
para verificação do saldo existente, que será car-
regado iao vogal thesoureiro, lavrando-se o neces-
sano termo, lançando-se todas as contas no livro
e archivando-se as ordens e todos os demais do-
cumentos.

Art. 639. O Conselho poderá suspender o the-
so'reiro, logo que este desmerecer a sua confi-
ança.

Ar[. 610. Depois da eleição do novo thesou-
ieiro, serão todas as contas 'tomadas e fixadas, fa-
zendo-se entrega, por termo, ao thesoureiro eleito
das quantias existentes no cofre.
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Art. 641. Os membros (10 Conselho pode:-5k0
propor cm sessão qualquer medida que lhes pare-
ça conveniente cm beneficio do Hospital.

Art. 642. Os membros do Conselho serão so-
lidarios na responsabilidade das resoluções torna-
das, excepto aquclie que houver dado o seu voto
e u eoaftaro e o tiver justificado.

Art. 643. Correrão por conta do cofre do Hos-
pital as despesas de representação do mesmo em
solemnidades officiaes.

CAPITULO V

Do veterinwio

Art. 614. Ao veterinario cumpre:
1 . 0 ccmparecer diariamente ao quartel, cm

horas estabelecidas, e neile permanecer durante
o tempo que for necessario;

2.0 encarregar--se da pharniacia veterinaria e
providenciar sobre o bom acondicionamento dos
medicamentos e utensilios nelia existentes;

3.° ter sob a sua guarda os remedios, appare-
lhos e demais objectos existentes para o serviço
a seu cargo;

4•0 percorrer todas as manhãs as cavaliari-
ças, examinando cuidadosamente os animaes e
providenciando sobre os curativos dos que encon-
trar doentes, e fazendo recolher á enfermaria
commum aquelies cujas molestias forem mais
graves, e á enfermaria de isolamento os que esti-
verem ou parecerem estar atacados de molestia in-
fecciosa e, em seguida, visitar com os graduados
veterinarios e ferradores, as mesmas enfermarias,
para fazer o curativo dos animaes que neilas se
encontrarem;

5•0 passar revista nos anirnaes, em conuncto
ou isoladamente, tantas vezes quantas forem pre.
cisas;

6 examinar os cavailos e muares das unida-
s da Força Publica, estacionados na Capital;

7.0 baixar á enfermaria os animaes que julgar
entes;

8.° indicar para os animaes a ração conveni-
te ou quaesquer outras prescripções que julgar
cessarias ao seu estado de saude;

9 0 propor as praças a serem classificadas ou
pregadas nos serviços de veterinaria e ferra-

10. communicar immediatamente ao official
dia haver medicado qualquer animal que tenha
'frido accidente dentro ou fóra do quartel;

11.'ministrar aos graduados veterinarios e fer-
lores os ensinamentos indispensaveis aos miste-
de suas funcções;
12.ter a seu cargo, no quartel, uma ambulan-

i provida dos instrumentos, apparelhos e medi-
mentos necessarios ao curativo dos animaes;

13. tomar as medidas que a hygiene e a prati-
aconselharem quando apparccer algum caso de
)lestia •contagiosa entre os animaes, communi-
ado o facto ao fiscal para que este providencie
,,no for necessario;

14. não consentir que se appliquem remedios
animaes sem sua ordem, salvo nos casos em

e estiver ausente, e o curativo se tornar indis-
nsavel;

15. examinar, escrupulosamente, com os offi-
es que forem nomeados, os animaes que tenham
ser comprados ou vendidos, classificando as
1estias ou defeitos physicos de cada um;
16. fiscalizar o serviço de marcação, remar-

ão e tosa dos cavallos e muares dos corpos es-
:ionados na Capital;

17. fazer escripturar cuidadosamente pelo
gento que estiver á sua disposição, o livro de
-ga e descarga dos medicamentos e drogas sob

guarda, apresentando 'ao fiscal, dentro dos
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oito primeiros dias dcpeis de findo cada trimes-

.t-re, O mappa (la3 ltC1'ÇOCS oceorridas;
13. permanecer no quartel durante as horas

de expedientes afim de attefl(ler, nio só ao serviço
interno como a qua:CSqUer requisições urgentes;

19. fiscalizar ' Serviço de ferração dos ani-
rnaes e asignar . vle & ferrdurase cr ayos ne-
cessarias ao . emprego diari9;

20. fornecer, mediante pedido, os medica.mfl-
tos e ap1)aelhOS necessariOs aos curativos (los
aniiraes na jnvernada;

21. ter a seu cargo uma relação de instrumen-
tos, moveis e utensílios, a qual será fçruecida pelo
intendente, conferindo-a Senipre que houver ne-
cessidade;

22. apresentar, até o dia cinco de cada mez,
-um mappa dos medicamentos e drogas consumi-
dos durante o me-z anterior com ,o tr .tamento dos
auirnaes, wLiu de ser ordenada a respectiva des-

carga;
23. forgecer ao commandante, por inermedio

do fiscal, todos as dçios relativos ao servço e que
sejam necessarios á organização do relatorio an-
aual do -corpo.;

24. attcstar a morte dos animaes de cujo jra-
ta.rnento estiver encarregado, mencionando os ca-
racteristiCoS necessariOS á verificação çla identi-
dade do aniral;

-25. indicar ao fiscal os anima-es que estiverem
atacados de mormo ou tiverem soff rido fracturas
que os inutilizem para o serviço, afim de serem
abatidos, podendo, no caso de hydropobia, sacri-
'ficai-os i.mmcdia.tamente;

26. verificar, na inspecção que fizer ás cava!-
lá-riças e aos de-positos de forragem, as suas condi-
ções hygienicaS, representando á uuctoridadec0m
peten-te sobre a -necessidade de alguma providen
cia que não ca-iba em sua alçada;

1
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27. evitar na pliarmnacia

mnedicanme 11 tos C drogas que
onerosos para a corporação;

28. não coflseiitir que os medicamentos e dro-
gas sob sua guarda sejam desviados para outro
fim que não o do tratamento dos auimnaes 1)eI'tcn-
cntes á corporação.

Art. 645. Em suas faltas -ou impedimentos se-
rá o veterinario substituido pelo profissional que
for nomeado pelo Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica.

SEGUNDA PARTE

TITULO 1

Da disciplina militar

CAPITULO 1

Das transgressões, circumstancias, castigos e
limites destes

SECÇÃO PRIMEIRA

Das transgressões em geral

Art. 646. Constituem transgressões da disci-
plina militar:

1.0 todas as faltas previstas neste regulamento
e que, não sendo classificadas como crimes nas
leis penaes militares ou cornmuns, forem pratica-
das contra as regras de serviço estabelecidas nos
regulameim tos especines e nas determinações das
auctoridades competentes;

2. 0 todos os actos offensjvos á deceneja, ao so-
cego e á ordem publica, bern como á disciplina, ao
decoi'o ou dignidade militar.

a accumulação de
sejam superfluos e
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SECÇÃO  SEGUNDA	T

Das transgressões em especie

Art. 647. São transgressões da disciplina:
1 .0 auctorizar, promover ou assignar petições

coilectivas;
2.° dirigir petição á auctorida(Ie militar sem

seguir os tramite s legacs, ou encaminhar á aucto-
ridade civil, sem permissão de quem de direito,
requerimento que se relacione com o serviço OU

com a administraçíO da Força;
3•0 fazer communiCaÇãO á imprensa sobre ob-

jecto de serviço ou referentes á corporação; pu-
blicar, por esse meio, correspondencia ou outros
documentos o! ficiaes, embora não reservados, ou
ainda delies se utilizar por outra forma, sem es-
tar, em qualquer desses casos, para isso legalmen-
te auctorizado;

4.0 provocar pela imprensa discussões com os
superiores ou camaradas;

5.° promover ou tomar parte em rifas entre
officiaes ou praças;

6. 0 representar a corporação cm qualquer so-
lemnidade sem estar devidamente auctorizado;

7•0 revelar actos ou assumptos não publicados,
dos quaes tenha scicncia cm razão da funcção que
exerça;

8.0 queixar-se do superior sem previa licença
deste, salvo si lhe for negada, ou sem ser pelos
tramites legaes; usar (lesse direito em termos in-
convenientes, ou dar queixa infundada;

9.° dizer mal dos superiores ou faltar-lhe com
o devido respeito, por escripto, por gestos ou por
palavras;

10. entrar sem a devida licença em comparti-
mento onde se ache o superior; conservar-se sen-
tado á passagem do mesmo ou de qualquer força
militar; interrompel-O na rua, nos corredores e
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pateos dos quarteis sem motivo urgente e inadia-
vel;

11. reclamar contra castigo que lhe for im-
posto antes de começr a cumpril-o, ou não se sub-
rnetter promptamente ás ordens que receber;

12. deixar de fazer a continencia devida aos
superiores, ou camaradas de egual graduação, se-
jam elies da Força Publica do Estado, das corpo-
rações militares da União e dos Estados, ou ainda
do exercito e marinha de paizes extrangeiros;

13. não fazer a continencia por occasião de
ser tocado o Hymno Brasileiro, e de ser içada a
Bandeira Nacional, ou ainda á passagem desta
quando conduzida por tropa ou associações;

14.não corresponder propositadamente á con-
tinencia que lhe for feita por militares de egual
graduação, ou por subordinados;

15. deixar de avisar aos militares, em compa-
nhias dos quacs estiver, da approximação de su-
perior, limitando-se a fazer-lhe a continencia;

16. deixar o official, sem motivo justificado,
de cumprimentar o seu chefe, quando este compa-
recer ao respectivo corpo ou repartição;

17.fumar na presença de superior, ou quando
de sentinella, patrulha, ronda ou em fórma, des-
de que não esteja para isso auctorizado;

18. tratar o subordinado com injustiça, of-
fendel-o com palavras, ou fazer-lhe falsas accusa-
ções, bem como aos superiores ou camaradas;

19.negar ao subordinado licença para se diri-
gir á auctoridade superior;

20. desrespeihr qualquer auctoridade civil;
21. demorar a execuçio de ordens; deixar de

cumpril-as, ou não dar parte ao superior da exe-
cução das que delie houver recebido;

22. mostrar-se negligente quanto ao asseio
proprio; descurar suas armas, uniformes, cavalio
e o mais que estiver a seu cargo; apresentar-se

1
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35 ausntar-Se ilh?gaimeflte, ou nio se apre-
sentar quando finda ou cassada a licença em que
se achar, não tendo ainda decorrido o tempo ne-
cessario para ser a falta qualificada como desci'-
çao;

36. deixar de apresentar-se, findo o castigo
que l!hc tier sido imposto;

37. fa'Iereffi os officiaes nos vencimentos das
praças outros descontos que não sejam legalmen-
te aüctorizds; en boletim, pelas auctoridades
cipeteites, ou a citas fornecerem, sob qualquer
pretexto vales para acquisição de viveres ou oh-
jecls de qualquer natureza;

38. jogar dinhci; dentro ou fóra do quar-
tel;

39; offndër a nrnai por pwlavras ou actos;
4; dornir, sentai'-se, recostar-se ou conve-

ar, estando de sentineila, ronda ou patrulha;
41, perturbar o silencio depois do toque de

recolher, ou fazer algazarra dentro dos quarteis
oú repartições;

42. tornar parte em manifestações politicas,
OU comparecer, em gruos; a qualquer das duas
casas do Congcrsso eõn o- fim de pleitear interes-
ses proprios ou referentes á corporação, sem que

r	esteja, num e noutro caso, devidamnte auctori-
zado;

43. faltar á verdtide para com o superior, ou
por qualquer modo illudir-lhe a boa fé;

44. receber, de pessoa incompetente; ordem,
senha ou contra-senha;

45. dirigir-se ao contnandante cio corpo ou
director da repartição sem sciencia do comman-
dante da companhia, esquadrão, secção, estado-
menor, ou do .official sob cujas ordens servir; diri-
gir-se ao Commandaimte Geral sem permissão da-

•	quetias auctoridades;
4(. simular molestia paia esquivar-se ao ser-

viço, ou quanto a este reclamar antes de prestal-o;1
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deaseiado OU .destLniformizado para o serviço,
OU. nesse estado, sahir (lo quartel;

23. Ser çksidioso no serviço de que estiver iii-
cumbido; errar ou estragar, pelo mesmo motivo,
a escripturaçuo de quaesquer livros, rnappaS, re-
lações, escalas e outros documentos, ou assignal-
os não estando regulares, e limpos;

24. trabalhar mal, de proposito1 em qualquer
exercício ou serviço;

25. pedir dinheiro emprestado ao superior ou
aos subordinados, ou com elies fazer transacções
pecuniarias de qualquer natureza;

26. faltar ao serviço, ás revistas, a qualquer
formatura, ou deixar, sem ordem, a guarda, ron-
da e outros encargos antes de ser rendido;

27. não pagar as dividas particulares que con-
trahir, dando com isso logar a reclamações fun-
dadas;

28. recusar vencimentos, uniformes, alimen-
tos e o mais que (leva receber;

29. embriagar-se;
30. casar-se o official sem previa participação

ao Commandante Geral e ao chefe da repartição
ou corpo a que pertencer, e a praça sem licença
de seu commandante;

31. carregar creanças ou grandes embrulhos,
estando fardado;

32. maltratar preso que lhe for entregue ou
ofíendel-o no acto de effcctuar a prisão, sem ter
havido resistencia;

33 provocar conflictos, embora não se sirva
de armas e deiles não resulte facto criminoso; des-
afiar seu camarada, 011 com cile disputar;

34. sahir armado do quartel, não estando de
serviço; usar o nna.s que não sejam as adoptadas
na corporação; (1111' tiros ou lazer toques sem or-
dem, servir-se de armas, uniformes e cavallo.s
alheios, 011 pedi[-os emprestados O OS SCUS carnal-a-
das;
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47.vestir-se a praça á paizana, sem licença do
Commandante Geral;

48. introduzir no quartel publicações immo-
raes, ou contrarias ás auctoridades constituidas;
bebidas alcoolicas, materiaes inflarnmaveis ou ex-
plosivos, sem estar aucorizado;

49. sahir do quartel, ou neile penetrar, por ou-
tro logar que não seja o q ,,-,e para isso estiver de-
signado;

50.conversar, ou de qualquer fôrma entender-
se com presos incommunicaveis, a não ser em ob-
jecto de serviço;

51. deixar de prestar auxilio, quando recla-
mado, para a prisão de algum delinquente, mesmo
estando de folga;

52. não se recolher immediatamente ao quar-
tel, quando souber que é procurado para serviço,
ou que o corpo a que pertence, recebeu ordem
de promptidão;

53. deixar de levar irnmediatamente ao co-
nhecimento do superior qualquer irregularidade
que notar no serviço, ou fóra delie, praticada por
companheiros ou subordinados;

54. deixar de punir, ou de promover a puni-
ção do inferioi, em caso de falta ou transgressões
de honra ou do dever militar.

SECÇÃO TERCEIRA

Das circumstancias justificativas

Art. 648. São justificativas da transgressão
da disciplina ter sido dia commettida:

1 . 0 por ignorancia, claramente reconhecida,
do ponto da disciplina infringido;

2.° por motivo iiisuperavel;
3•0 por occasião de praticar o transgressor al-

guma acção meritoria no interesse publico, ou em
defesa da honra ou da propriedade sua ou de ou-
trem.
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SECÇÃO QUPTA
Das circuinstancias altenuantes e aggravantes

Art. 649. São circnmstancias at[enuanes da
transgressão da disciplina:

1 . 0 bom procedimento;
2.° serviços relevantes anteriormente presta--

(lus e registrados nos assentamentos;
3.° ter sido o transgressor tratado com rizo'

nio justificado, ou não auctorizado por lei;
4.° ter o transgressor menos de dois rnezes Je

praça.
Art. 650. São circumstancias aggravantes de

transgressão disciplinar:
1 . 0 a accurnulação simultanea de transrre-

sões;
2.° a reincidencia;
3•o o ajuste de duas ou mui:; pessoas;
4.° ser a transgressão comme[iida durante o

serviço ou em razão deste;
ser offensiva da honra ou do renome de

corporação.

SECÇÃO QUINTA

Dos castigos disciplinares
Art. 651. São castigos disciplinares para os

officiaes:
1.0 advertencia;
2.° censura ou reprehensão;
3.° detenção;
4.° prisão;
5•0 transferencia de unidade a bem

puna;
6.° suspensão do posto.
§ 1.0 São castigos disciplinares par,,,

gentos, cabos de esquadra e anspessadas:
1.0 advertencia;
2.° censura ou reprehensão;

da disei-

os ser-
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3. detenção;
4.° prisão;
50 rebaixamento temporario;
6.° rebaixamento definitivo;
70 transferencia de unidade a bem da

puna.
2.° São castigos disciplinares pan,1 os s

dos, musicos, corneteiros, tambores e clarins
1 . 0 advertencia;
2. 0 censura ou reprehensão;
3 0 detenção;
4•0 prisão simples ou com perda de solde
5° transferencia de unidade a bem da

plina;
6.0 expulsão.
Art. 652. A advertencia e a censura ou r

hensão podem ser applicadas verbalmente o
escripto, tanto aos officiaes corno ás praças,
rão feitas:

1 . 0 particularmente;
2.0 no circulo de officiaes de POS tO egu

superior ao do culpado, ou de todos os offii
3. 0 no circulo de sargentos, si o culpadc

tencer a essa classe;
4. 0 na presença do mestre e contra-mes

musica e corneteiro-mór, quando o culpadc
tencer a uma dessas classes;

5•0 na frente da respectiva companhia, i
drão, secção ou estado-menor, quando se trai
outras praças.

Ári. 653. Á ad\rerten'ia e a cenSma ou 1

hensão serão applicadas quando a falta com
da, embora seja a primeira, não exigir, pci
gravidade, punição mais severa.

Art. 654. A' prisão ou detenção de to
praças graduadas, quando rebaixadas terr
riamente, CXCCI)tO OS inferiores, bem como
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queilas que não tiverem graduação, poderão ser
applicadas as seguintes penas •accessorias:

1.0 dobro de serviço de escala;
2.° fachina;
3. 0 privação de vicios tolerados;
4. 0 isolamento em ceilula com diminuição do

numero de refeições diarias.
Art. 655. Os officiaes, quando presos, serão

recolhidos ao estado-maior do quartel, ou á sua
residencia particular.

Art. 656. Os sargentos serão presos em sala
fechada do quartel, ou nas reservas de suas com-
panhias, quando não haja aquelia prisão; os mes-
tres de musica, os corneteiros-móres e assemelha-
dos, nos corpos da guarda do quartel; as demais
praças, em xadrez ou celiula do quartel.

Art. 657. A detenção dos officiaes inferiores
e praças será cumprida sempre no recinto do
quartel, repartição, companhia, esquadrão, secção
ou estado-menor.

Art. 658. A' mesma prisão destinada aos sar-
gentos, serão recolhidos, quando presos, aquelies
que estiverem rebaixados temporariamente.

Art. 659. A pena de rebaixamento definitivo
de sargento importa na sua transferencia para ou-
tra unidade; a de outras praças graduadas, na
transferencia para outra companhia ou esqua-
drão.

Art. 660. A suspensão do posto só poderá sei
imposta ao official quando se tratar de falta gra-
ve, e não excederá de Ires mezes.,

Art. 66 . Ficam sujeitos ás penalidades esta-
belecidas neste regulamento os officjaes e inferio-
res de outras corporações armadas, e os civis qu
estiverem ao serviço da Força Publica, com ou
sem honras militares, exceptuada para os officiae
do Exercito a suspensão de posto de que trata o
artigo antecedente.
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Art. 662. Tambem ficam sujeitas ás penali-
dades deste regulamento as praças reformadas
que commetterem as transgressões previstas no
artigo 647.

§ 1.0 Aos civis remunerados, que não tiverem
honras militares, serão impostas de preferencia as
punições de multa e suspensão, não podendo, po-
rém, aqueile correctivo exceder, em cada mez, á
metade das respectivas gratificações ou salarios.

§ 2. 0 As penalidades impostas aos internos do
Hospital Militar, e os lugares em que (levem ficar
presos ou detidos, serão os mesmos dos officiaes.

SECÇÃO SEXTA

Das regras e limites dos castigos disciplinares

Art. 663. Nenhum castigo disciplinar, exce-
pto a admoestação e a censura ou reprehensão
verbaes, será infligido sem declaração escripta da
natureza do mesmo castigo, seu limite, sua causa
e das circumstancias aggravantes ou attenuantes,
si as houver, sendo tudo publicado em boletim.

Art. 664. Os castigos disciplinares abaixo
mencionados não poderão exceder, em cada caso,
os limites seguintes:

1 .0 o dobro de serviço de escala, a doze vezes,
com uma folga de vinte e quatro horas de dois en.
dois dias;

2. 0 prisão ou detenção, a sessenta dias;
3. 0 rebaixamento temporario, a noventa dias;
4•0 suspcnsao do posto, a tres mezes.
Art. 665. Os officiaes, quando presos ou de-

'idos disciplinarmente no quartel, poderão, nãe
havendo inconveniente, fazer o serviço que lhes
competir, e sómente serão substituidos nos cargos
que exercerem quando assim o exigira disciplina.

Art. 666. A detenção ou prisão imposta As
praças, sem penas accessorias, não isenta os pa-
cientes de qualquer serviço, salvo quando a aucto-

ridade que impuzer o castigo determinar o con-
trario.

Art. 667. A fachina consiste não só na limpe-
za do quartel e suas dependencias, das armas e
mais petrechos existentes nas intendencias, como
tambem na conducção de agua, lenha e outros
materiaes, e nos trabalhos de obras e reparos do
quartel e suas dependencias.

Art. 668. Na diminuição do numero de refei-
ções diarias e no isolamento em cellula, attender-
se-á sempre ao estado physico e morai do pacien-
te, ouvido o medico de serviço da unidade. Estas
penas poderão ser applicadas durante todo o tem-
po da prisão.

Art. 669. As penas accessorias poderão ser,
conforme a gravidade da transgressão, applicadas
até tres conjunctamente, uma vez que não sejam
incompativis, ou prejudiciaes ao estado physico
ou moral do paciente.

Art. 670. O tempo dos castigos se contará des-
dea hora em que forem publicados até que tenha
decorrido tantas vezes vinte e quatro horas quan-
tos forem os dias determinados.

Art. 671. Todo o tempo de prisão ou detenção
anterior á fixação do castigo será considerado co-
mo de prisão ou detenção preventiva, e, como tal,
levado em conta no cumprimento da pena.

Art. 672. O tempo de prisão disciplinar im-
posta a officiaes ou praças que já estejam presos
cumprindo sentença não será computado no cum-
primento da pena a que tenham sido condemna-
dos. Do mesmo modo se procederá com relação
aos que, estando presos sujeitos a processo, soffre-
rem alguma prisão disciplinar e forem posterior-
mente condemna dos.

Art. 673. A imposição da pena maxima nã
inhibe a auctoridade competente de infligir nova

D 55	
19271



- 870 -

punição por outra transrcssãO de disciplina com-
mettida antes de cumprido o primeiro castigo.

Art. 674. Exceptuadas, a advertencia e a re-
prehensão verbaes, os castigos disciplinares infli-
gidos aos officiaes e praças serão sempre averba-
dos nos respectivos livros de assentamentos

Paragrapho UIIiCO. A averbação dos castigos
só se fará depois de findo o prazo de trinta dias,
sem que tenha sido interposto recurso.

Art. 675. Todo o official ou praça graduada
é competente para prender preventivamente o seu
infrior, devendo, porém, fazei-a á ordem da au-
ctoridade a que estiver imrnediatameflte subordi
nado o delinquente e que tiver competenCia para
1)Uflil-O.

Art. 676. Ninguem deverá ser punido sem que
seja previamente ouvido sobre a falta de que for
accusado, salvo caso de impossibilidade.

Art. 677. As auctoridades mencionadas no ar-
tigo 686, são competentes para determinar a pri-
são ou detenção preventiva de officiaes ou praças
que sirvam sob suas ordens quando se trate da ve-
rificação de faltas graves de que sejam aceusa4.
dos, providenciando entretanto, para que essas
faltas sejam apuradas com a maior urgencia pos-
sivel.

Art. 678. A prisão, a detenção e as penas ac
cessorias infligidas pelo chefe do Departament
Administrativo, ou pelos directores de repartições,
serão cumpridas mio quartel mais proximo, quan-
do não o possam ser nas mesmas repartições-

Art. 679. A competencia de qualquer aucto-
ridade é sempre subordinada á auctoridade supe-
rior immediata, que poderá chamar a si o conhe-
cimento do facto, fazer cessar o castigo, attenua1
o ou aggraval-o, e, no caso de abuso commettido,
na imposição desse castigo, proceder contra o seu,
auctor.
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Art. 680. A verificação dos abusos commeUi-
dos na imposição de castigos disciplinares 1)O1e
ser feita por ordem da auctoridade superior, ex-
o!f icio, ou sob a representação do que se conside.
rar prejudicado, apresentada e encaminhada de
conformidade com as ordens em vigor.

Art. 681. O reconhecimento motivado da in-
justiça de um castigo disciplinar annulia os ef -
feitos da nota respectiva, cabendo ao Comrnan-
dante Guiai mandar cancelial-a si o castigo tiver
sido imposto dentro de trinta dias, ou ao Presiden-
te do listado, quando se tratar de prazo maior.

Art. 682. E' expressamente prohibido o tran-
carnento de notas de castigos impostos pelas au-
etoridades competentes, salvo o caso de injustiça
manifesta na applicação dos mesmos.

Art. G83. As auctoridades superiores, compe-
tentes pai punir disciplinam-mente, podem, dentro
dos limites de suas attribuições, cohibir os exces-
sos ou abusos que verificarem na applicação de
castigos, procedendo na fôrma da lei contra quem
os houver injustamente imposto.

Art. 691. Si já estiver lançada no livro de as-
sentamentos a nota do castigo, uma vez reconhe-
ida a injustiça deste, sua annullação será feita

por ordem do Presidente do Estado.
Art. 685. Os pedidos de trancamento de no-

Ias de castigos disciplinares não serão encaminha-
dos quando apresentados depois de seis mezes da
data em que tiverem sido impostos.

CAPITULO II

Das auctoridades a quem compete impor castigos
disciplinares

Art. 686. São competentes para impor casti-
gos disciplinares:

1 . 0 o Presidente do Estado e o Cmman.dante
Geral a qualquer official ou praça da corporação;
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2.° o chefe do Departamento Administrativo,
os coiumaiidenies de corpos e o chefe (lo Serviço
de Saude aos officiaes e praças que servirem sob
seu cominando;

3 os fiseacs dos corpos aos othc).acs e. praças
sujeitos ( sua fiscalização;

L 0 os couik1auUa1iies de conipanhia, esqn-
(lrao, ie1oo de metralhadoras e destacaineutu,
as praças que servirem sob suas ordens.

Art. 67. As auctoridades mencionadas no ar-
tigo aiiteccueiiC podem impor, a arbitrio prol)rio
dentro dos limites marcados neste regulamento, os
castigos disciplinares abaixo designados

1 . 0 o Presidente do Estado -- todas as penas
e castigos uccesSorios;

2.° o Commanclante Geral - advertencia, eco- 1
sura ou repreliensão, detenção, prisão, rebaixa-
mento temporario e definitivo, transfereiicia a
hera da disciplina e expulsão;

o chefe do Departamento Administrativo,
05 commauduiites de COVpOS e o chefe cio SC!viç
de Saude --adverteircia, censura ou reprcI1eUs1O,
(IeteIiÇao '011 1) j5O, rebaixamento temporario dos
sargentos e outras praças;

4•0 os !iscaes de corpos - advertencia e cen-
sura, ou reprehensão verbaes;

5.° os commandantes de companhias, esqua-
drão, pelotão de metralhadoras e destacamentos
- advertencia, censura ou reprehensao verbaes,
(letenção até dez dias e o dobro de serviço até qua-
tro vezes, devendo dar sciencia ao coinmando da
respectiva unidade, quando iml)uzerern os dois
ultimos castigos.

Art. 685. Na applicação de castigos lisciplj-
nares a coml)etencia dos coinmandantes de sub.
unidades fluO enquadradas ou isoladas será a nies-
ma dos conuinaindantes de unidades.
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CAPITULO III

Do conselho de disciplina

Art. 689. O conselho de disciplina terá por
fim verificar o mau procedimento dos inferiores
ou sua inaptidão para o exercicio das funcções.

Art. 690. O conselho de disciplina será com-
posto do fiscal do batalhão como presidente e de
dois officiaes que não sejam o commandante da
companhia ou esquadrão a que pertencer o indi-
ciado, e o official que tiver dado a parte.

Art. 691. Ao official menos graduado ou mais
moderno do conselho competirá escrever no pro-
cesso, conforme o formulario adoptado.

Art. 692. Perante o conselho reunido, e pre-
sente o indiciado, serão inquiridas resumidamen-
te, em um só termo, as testemunhas de accusação,
até o maximo de cinco. Si tiverem sido offereci-
das 'testemunhas de defesa, até numero egual, se-
rão as mesmas ouvidas dentro do prazo de oito
dias, findo o qual, interrogado o indiciado, que
poderá apresentar defesa escripta, proferirá o con-
selho sua decisão.

Art. 693. O commandante do batalhão trans.
mittirá depois o processo, com o seu parecer, ao
Commandante Geral, que resolverá definitiva-
mente.

Art. 694. O conselho de disciplina requisita-
rá, para juntar ao processo, certidão de assenta-
'mentos dos officiaes inferiores que tiver de jul-
gar, e copia de todos os documentos que possa es-
clarecer a accusação.

Art. 695. A reunião do conselho será de te r-
minada por cscripto pelo 'commandante do bata-
lhão, que nomeará os respectivos membros, decla-

oobjecto da icum"ío
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'f1'JUl( 11

t),i j41s1iça militar

CAPITULO 1

Dos «4,ies, d IifCh1TJ1Sí6 (iI1 (i'j(jltU(Wi(S C

i41en,uW5tes das penas

SEGÇ() »iRU\iE1RA

Dos crimes em geral

Art. IM)G. E crime toda acção (111 u1ussao
ilraria aoÇj.ever militar, e como tal considerada

pr esLe iegu]aentO.
Art. 697. 4s disposições peiaes não têm c[vi-

to retroactivo; todavia o facto anterior será regi.
do pela lei nova:

a) Si não for por ella qudificado crime;
b) si for punido com pca menos rig&rosa,.
Art. 698. São puniveis o crime consurnmade

e @ tentativa.
Art. Git. A ordem de comynette r crime n

iscuta de pea quem a executar; todavia, si '(it01
Ia constituir facto i niiv1 como abuso de podef
ou violação de deveres funccionaes, a responsab-
lidade penal resintaite da exeeuço em virtude
de obdicncia legatmeiiite devida a stipeiior
tirno, rocahirá unicarneRte sobre uem tenlni da
a ordem.

ECÇÀO SEGUNDA

41S iF(tflCiÇÍS açjgrab)c!fltes e atteflUaIltP$

Art. 700. As circurnstanctas aggravante ou
attenuantes dos crimes influirão na aggravaÇO
ou iiza atte.nuaçã idas Pe1as áqmelles aplicaeis

P.aeagraipiiio uBico. A ci.rcumlancia ara
te não influirá, todavia, quando t1or elemento
stitutivo do crime.
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rr
A. 70-V. No concurso (te circairns[ancias ag-

avanhs altenuantes, prevalecem urnas sobre
as outras, ou se compensamn,observadas as seguin-
les regras:

1.' 1 revalecerão a: aqgravantes:
a) quando prepondera i' a perversidade do cri-

minoso, a extensão (lO (tflmH() O R iii lensidide do
alarme causado pelo criwle;

1)). (11IandO o criminoso for -avezado a prati-
car mm'is acç5cs ou desregrados (10 costumes.

2. 11 Prevalecerão as attenuantes:
a) quando () crime não for revestido de cir-

cunistancias indicativas de maior perversidade;
b) quando o criminoso não estiver em condi-

ções de counprehcnder toda a gravidade e perig)
da situação a que se expõe, nem a extensão e comi-
sequencias de sua responsabilidade.

§ 30 Compensam-se umas ci rcumstan cias com
outras, sendo da mesma importancia ou intensida

ou de egual numero.
Art. 702. São circumstancias aggravantes:
§ l.° Ter o delinquente praticado o crime

quando Cm serviço ou a pretexto deile.
§ 2. 11 Ter o delinquente reincidido.
§ 3. 0 Ter sido o delinquente impeilido por mo-

Uvo reprovado ou frivolo.
§ 4. 0 Ter sido o crime comrnettido com pre-

meditação, mediando entre a deliberação crimi-
sosa e a execução o espaço, pelo menos, de vinte
quatro horas.

§ 5. 0 Ter sido o crime ajustado entre duas ou
as.
er sido o crime commettjdo pi
a de recompensa.
ir o delinquente cornmetido o
uni com abuso de confiança.

er o delinquente conhjnettid() o
sa; traição, ou disfarce.

paga

crime

crime
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§ 90 Ter havido arrombamento, escalada ou
chaves falsas.

§ 10. Ter precedido ao crime a emboscada,
por haver o delinquente esperado o offendido em
um ou diversos logares.

§ 11. Ter sido a offensa physica executada
com instrumento aviltante ou em logar publico.

§ 12. Ter sido o crime commettido em estado
de embriaguez.

§ 13. Ter o delinquente procurado a noite ou
logar ermo para mais facilmente perpetrar o cri-
me.

§ 14. Ter o delinquente superioridade em for-
ças ou armas, de modo que o offendido não pudes-
se defender-se com probabilidade de repeilir a
offensa.

Art. 703. São circumstancias attenuantes:
§ 1.° Não ter havido no delinquente pleno co-

nhecimento do mal e directa intenção de o prati-
car.

§ 2.° Ter o delinquente commettido o crime
para desaffrontar de grave injuria a si proprio, a
seu conjuge, ascendente, descendente, irmão ou
cunhado.

§ 3o Ter o delinquente commcttido o crime
em defesa da propria pessoa ou de seus direitos,
ou em defesa das pessoas e direitos da sua fami-
lia ou de terceiros.

§ 4.° Tero delinquente commcttido o crime
oppondo-se á execução de ordens illegaes.

§ 50 Ter precedido provocação ou aggressüo
da parte do offendido.

§ 6.° Ter o delinquente cominettido o crime
para evitar mal maior.

§ 7.° Ter o delinquente cornmettido o crime
impeilido por ameaças ou constrangimento physi.
co vencivel.

§ 8.° Ter o delinquente commnettido o crime
cru obediencia a ordem de superior hierarchico,

—877-

§ 9. Ter o delinquente bom comportamento
anterior civil e militar e ter prestado bons servi-
ços á sociedade ou á Força Publica.

§ 10. Ser o delinquente menor de 21 annos.
§ 11. Ter sido o delinquente tratado em ser-

viço ordinario com rigor não permittido por lei.

SECÇÃO TERCEIRA
Das penas

Art. 701. As peias criminaes estabelecidas
neste regulamento são as seguintes:

a) prisão;
b) demissão;
C) expulsão.
Art. 705. A' pena de prisão por tempo egual

ou superior a tres mezes pode ser addicionada,
conforme a gravidade do crime, a demissão, quan-
do se tratar de official, e expulsão, em se tratando
de praça.

Art. 706. A pena de prisão a que foram con-
(lemna(los inferiores e graduados importa no re-
baixamento definitivo de posto.

CAPITULO II

Dos crimes em especie
SECÇÃO) PRIMEIRA

Da deserção e covardia
Art. 707. E' considerado desertor:
a) o official que, sem legitima licença, faltai

ao seu quartel, corpo, companhia ou destacamen-
to, por CS)ÇO de trinta (lias consecutivos; e nas
mesmas condições, a praça cuja ausencia seja
maior de oito dias;

h) o official ou praça que, viajando isolada-
mente de tun para outro logar, ou cuja licença es-
tiver terminada ou cassada, não se apresentar no
posto do seu destino trinta dias depois daquelk
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em que deveria lá chegar, ou do que tiver termi-
nado -a licença OU souber que dia foi cassada, sal.
VO CaSO justificado.

Art . 70$. A d erçào sim-pies consiste na fal-
ta de compai'ccimento do official 011 •pra:1, 011 no
excesso de tempo de espera marcado no artigo an.
tenor.

Art. 709. A deserção é ag-ravada concorren
(lo alguma das seguintes circunistancias:

a) estando de serviço de guarda, sentineila,
muda,patrulha, diligencia;

b) estando em marcha com o corpo;
e) levando armas, munições de guerra, equi

pamento, arreamento, ou animaes pertencentes ao

Estado;
d) sendo coinmettida pela segunda vez;
e) cornrnettida por quem estiver preso por

qualquer crime ou falta.
Art. 710. A praça que commetter o crime de

deserção simples não responderá -a conselho, mas
será punida disciplinarmente com a pena de trin-
ta a sessenta dias de prisão sem trabalho, com
perda do soldo, a juizo do Commandante Geral.

Paragraph-o unico. A deserção aggi'avada se-
rá punida com a pena de dois a seis mezes de pri-
são.

Art. 711. A praça que tiver comrnettido o de-
licIo de deserção simples ou a-gravada e se apre-
sentar voluntariamente dentro de trinta dias, sof.
frerá metade das penas.

Art. 712. O official que commetter o crime
de deserção será punido com as seguintes penas:

1 . 0 deserção simples: tres a seis mezes de pri-
são;

2.° deserção nggravada: seis mezes a
no de prisão.

Art. 713. Quando o official ou praça nio li.
ver completado o prazo para -ser considerado de-
sertor, será punido disciplinarmente.
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r- Art. 714. Quando a deser ção for commettida
COM aj INEO 011 C(;aCdl'fl) 1) 01' niiiis (Id dois officiaes
011 praças, penas: aos caJ)eÇiS, SCiS -U (I .OYC rncze's
de prisão; aos 001105 15)5, O (k)bl'() das pcuims es-
tatu-idas, segundo a qualidade d'a deserção-.

Art. 715. O official ou praça que induzir seus
camaradas a desertar, será punido com quatro' a
oito mezes de prisão.

Art. 716. & o.ffii:aJ ou praça que der asylo
ou transporte -a desertores, sabendo que O S0, Se-
rá punido com tres a seis m-ezes de prisão.

Art . 717. Praticar actos indicativos de covar-
dia, escondendo-se ou fugindo quando for neces-
sano entrar em- acçfio; pretextar ou provocar le

-são corporal ou enfermidade para se eximir do
serviço, ou de commissão de que possa resultar
perigo; pena: tres a nove mezes de prisão.

SECÇ1Q SEGUNDA

Revolta, motim e insubordinação
Art. 718.on8iderai-se em estado de revol-

ou inúrfrn os- officiaes ou praças- que, rei'ii4os
em numero de quatro, pelo m	menos, e arados:

1 . 0 recusarem,	prfn'ieira intimação recebi-
d, obedecer à ordem de seu superior;

2.° pra ricarçm vioTençius-, fazendo oü nãGi e'so
das armas, e recuarem dpersar-se ou" entrar na
ordem, á- voz de seu superior;

3.° machinarem- contra a- auctoridade do com-
mandante ou segurança do quartel;

4.° fugirem, desobedecendo á intimação para
voltarem a seu posto;

ã.° procederem contra as ordens estabelecidas
ou dadas na- occasião, e se abstiverem proposita-
da-mente de as executar.

Pena: aos cabeças, prisão por seis a doze mc-
zes; aos demais co-réos, prisão por quatro a oito
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Art. 719. Recusar o official ou praça obede-
cer ás ordens, ou signaes de seus superiores, com
relação ao serviço:

Pena: tres a seis mezes de prisão.
Art. 720. Offender ou desacatar por palavras,

ou gestos, officiaes de serviço, sentinelia ou plan-
tão:

Pena: dois a quatro mezes de prisão.

SECÇÃO TERCEIRA

Dos crimes contra o serviço policial
Art. 721. Deixar de prestar auxilio, sem mo-

tivo legitimo, á auctoridade que legalmente o re-
quisitar e ordenar, ou a particular que o reclamar
em sua defesa, na de sua familia ou de seus direi-
tos, ou quando a causa publica o exigir:

Pena: um a dois mezes de prisão.
Art. 722. Deixar de prender, sendo possivel,

qualquer delinquente em flagrante, pronunciado
ou sentenciado, sabendo que o é:

Pena: a mesma do artigo antecedente.
Art. 723. Abandonar a guarda, sentineila, p.-

trulha, ronda, diligencia, qualquer posto ou ser-
viço antes de ser rendido:

Pena: prisão por um a tres mezes.
Art. 724. Abandonar destacamento, quando

este facto não constituir crime de deserção:
Pena: prisão simples por dois a quatro mezes.
Paragrapho unico. Na reincidencia dos cri-

mes de que tratam este artigo e o antecedente, as
penas serão dobradas.

SECÇÃO QUARTA

Da usurpação, excesso e abuso de auctoridude
Art. 725. Arrogar-se ou exercer, sem auctori.

dade legal ou ordem superior, o cornmando de uni•
dade, força, ou de qualquer estabelecimento mi-
litar:
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P pem,1 : de seis Jt:':'; e. diis ao nos de 1J1
Art - 72 . Conservar o com;nand.), 1cgPima

mente assminiido, depois que receber ordem do ge
V!flO OU (IL' seu Superior j)(1i O deixar ou entre-
gai' ao substituto Iccal

Pena: um ,i tres mezes de prisno.
Art. 727. Exceder a prudente faculdade de

rrprchensao, cor'ir ou casiigar o i im ftrw e, a
gredindo-o OU offendendo-o por palavras, por
actos ou por escripto

Pena: uni a ti'es mezes dc prisão

SF((Ã() QUINfí\

Da irregularidade, de coitducici
Art. 728. O olticial que for convencido dc

iucontnmenca publica ou c;canduiosa, de vicios on
jogos prohihi(lOs, OU de se haver com inaptidão
notoria ou desidia habitual, será punido com a pe-
na dc demissão.

I

SECÇÃO SEXTA

Da corrLwção e falsidade administia!ioa
Art. 729. Emprestar dinheiro ou bens do Es

tado ou fazer pagamento antecipado sem aucto-
rização legitima:

Pena: dois a seis mezes de prisão.
Art. 730. Falsificar ou viciar dolosamenta

mappas, relações, livros, vales, licenças, baixas,
guias, autos de processo criminal, ou outros docu-
mentos da Força Publica, quer augmentando o ef-
fectivo do pessoal e material, quer cxaggeran.do o
consumo de generos, forragens ou munições, ou
finalmente cornrnetter qualquer outra falsidade,
cm materia de administração, da Força, com o fim
de prejudicar a Fazenda Publica Estadual:

Pena: tres a doze mezes de prisão.
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Art. 731. Usar de documento falso ou falsi-
ficado, como si fosse verdadeiro, sabendo que o
não :

Pena: dois a seis mezes de prisão.
Art. 732. Apropriar-se e fazer uso de baixa,

licença, guia, itinerarios ou attestados que lhe nãu
pertençam, posto que verdadeiros sejam:

Pena: dois a seis mez es de prisão.
Art. 733. Ao medico do batalhão que no ex-

ercicio das suas fuacções certificar falsamente ou
encobrir a existencia de qualquer molestia ou le-
são, ou que do mesmo modo exaggrar ou attenuar
a gravidade da molestia ou lesão que realmente
exista:

Pena: tres a nove mezes de prisão.

SECÇÃO SETIMA	
oDos crimes contra a propriedade

Art. 734. Vender ou alienar, por qualquer
modo, o cavailo, muar, artigos de armamento, far-
damento, equipamento, ou qualquer outro obje-
cto que lhe tenha sido entregue para o serviço, dar
ou empenhar os mesmos bens:

Pena: dois a seis mnezes de prisão.
Art. 735. Comprar, receber, empefthar ou

apropriar-se, por qualqer modo, de cavailo, muar,
artigo de armamento e equipamento ou qeiaiqier
outro objecto que tenha sido entregue para o ser-
viço da Força Publica, sabendo que o foi:

Pena: a mesma do artigo antecedente.
Art. 736. Subtrahir, para si ou para outrem,

armas, munições, fardamento, equipamento, di-
nheiro, soldo ou quaesquer outros objectos per-
tencentes á Força Publica ou a seus camaradas:

Pena: dois a seis mezes de prisão.
Art. 737. Subtrahir objectos pertencentes a

seus camaradas, ou á Força Publica, pra ticnrrdo
violencias:

Pena: q1atro a doze rnczes de prisão.

CAPITULO 111

Do processo penal militar

SECÇÃO PRIMEIRA

Regi-as geraes

Art. 738. A acção criminal militar seráexei--
citada ex-officio e terá logar em virtude de ordem
superior ou de parte official.

Paragrapho unico - Compete ao conselho de
justiça o processo e julgamento dos delictos mili-
tares.

Art. 739. O Commnandante Geral e os com-
mandantes dos batalhões, logo que tiverem noti-
eia da existencia de algum crime militar, devcrãc
expedir ordem para a formação de culpa contra o
indiciado.

Art. 740. A ordem ou parte official deverá
conter:

a) a narração do facto criminoso, com as cii--
cumstancias de tempo, logar e modo;

b) o nome do accusado ou seus signaes cara-
cteristicos, quando ignorado;

e) as razões de convicção ou presumpção;
d) a indicação das testemunhas.

SECÇÃO SEGUNDA

Da verificação da ausencia e da declaração da
deserção

Art. 741. Quando algum official ou praça
deixar de comparecer durante 48 horas seguida';
ao corpo ou repartição a que pertencer, sem que
esteja para isso legalmente auctorizado, será de-
clarado ausente em boletim de sua unidade, como
tal mencionado nos mappas, escalas e relação de
alterações e chamado o official por editaes nnhli-
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Paragraplio tinico. Nos casos em que for no-
cessario, em vez de um official, será designada
uma commissão de inquerito, composta de tres of-
ficiaes, presidida pelo mais antigo e de maior gra-
duação.

Art. 748. As informações e averigações a car-
i	go da policia militar comprehendem:

a) o corpo de delicto;
b) exames, buscas e apprehensões;
e) perguntas ao réo e ao offendido;
d) em geral tudo que for util para esclareci-

mento do facto e de suas cirdumstancias.
§ 1.0 Proceder-se-á a exame de corpo de dcli-

cto quando a infracção penal deixar vcs[igios que
possam ser ocularmente averiguados.

§ 2.° Si a infracção penal não tiver deixado
vestigios ou deila se tiver noticia, quando vesti-
gios já não existam, não se procederá a corpo de
delicIo directo, mas as testemunhas do processo,
nesses casos, devem depor não só acerca do de-
linquente, como tambem a respeito dos elementos
sensiveis do clelicto OU de suas cirdumstancias ma-
teriaes.

§ 3.° Todos as diligencias para descobrimento
dos factos, criminosos e suas circurnstancias, dos
seus auctores e cumplices, devem ser reduzidas a
termo, ou instrumento escripto.

Art. 749. Terminada as averiguações e dili-
gencias ,autuadas todas as 'peças, serão remettidas
ao chefe ou commaiidante competente, seguidas
de uma exposição dos factos averiguados e desi-
gnação dos indiciados auctores e de Ires testemu-
nhas, l)C10 menos.

Art. 750. As auctoridades militares nencio-
nadas no artigo 746, a quem compete decidir na
fôrma cio artigo antecedente, poderão convocar
conselho de justiça que instaure immcdiatamente
o processo da formação de culpa, independente

.56	 1927
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cados pelo Commandantc Geral no argão official
e cm diario de grande circulação.

Art. 742. Declarado ausente o official ou pra
ça e dentro das vinte e quatro horas que se segui-
remá terminação do prazo espera marcado no
artigo 707, letras a e b, para sua apresentação, se-
rá excluido o primeiro por ordem do Commandari-
te Geral, que communicará immediatamente a oc-
correncia ao Secretario da Segurança Publica, e
a segunda, pelo commandante do batalhão.

Art. 743. A contagem de tempo para qualifi-
cação da deserção dos officiaes e praças será fei-
ta por dias completos, a partir cia hora cm que o
official tiver faltado ao serviço, ou da primeira
revista em que for notada a falta da praça.

Art. 744. Dada a ordem de exclusão, lavrar.
se-á o termo de deserção, ficando o processo archi-
vado para servir de base ao conselho de justiça
no caso de captura ou apresentação do culpado,
do que se dará conhecimento ao Secretario da Se-
gurança Publica.

Art. 745. O official desertor, quando se apre-
sentar ou for capturado, será aggregado ao corpo
ou repartição a que pertencia, até decisão final d
respectivo processo.

SECÇÃO TERCEIRA

Do iriqucrito policial militar

Art. 746. Quando chegar ao conhecimento do
Coinmandante Geral ou cio commandante do ba-
talhão ou chefe de repartição militar a noticia de
algum delicto previsto neste regulamento e que
exija averiguação para a elucidação do facto cri-
minoso e dos rcsponsaveis por clie, será ordenada
a abertura do inquerito 'policial militar.

Art. 747. Para presidir ao inquerito será no-
meado uni official auxiliado por um inferior, ser-
vindo de escrivão.
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de averiguações policiaes militares nos casos em
que ias julgarem indispensáveis.

Art. 751. Quando as auctoridades militares
precisarem de concurso das auctoridades civis, re-
quisitarão destas as diligencias que tiverem em
vista.

SECÇÃO QUARTA
Do conselho de justiça

• Art. 752. O conselho de justiça será consti-
tuido por officiaes de posto superior ou cgual ao
do indiciado, sob a presidencia do mais graduado
ou mais antigo.

§ 1 . 0 Os membros do conselho servirão debai-
xo de juramento de seus postos.

§ 2. 0 O conselho terá um inferior como escri-
vão.

Art. 753. Para processar e julgar praças de
pret haverá nos batalhões um conselho perma-
nente designado no fim de cada semestre, o qual
servirá no semestre seguinte.

Paragrapho unico. O conselho permanente,
que terá corno vogaes dois subalternos, será presi-
dido por um capitão, observando-se, porém, o dis-
posto no artigo 822.

Art. 754. As praças do Departamento Admi-
nistrativo da Força Publica e as do Serviço de
Saude e do Serviço Auxiliar, serão processadas e
julgadas pelo conselho permanente de um dos ba-
talhões da Capital.

Art. 755. Os membros do conselho de justiça
serão substituidos nos impedimentos ou faltas pe-
los officiaes que o Commandante Geral designar.

Art. 756. A convocação do conselho de justi-
ça pôde ser feita pela auctoridade competente:

1.0 quando tiver presenciado o crime;
2. 0 quando reconhecer a existencia deste pelo

exame de documentos ou de qualquer escripto ou

pela inspecção de objectos pertencentes ao bata-
lhão;

3. 0 quando o crime tiver sido communicado
por qualquer aucoridade;

4.° quando receber que ixa ou denuncia au-
thenticada.

Art. 757. Desde que o comrnandante do ba-
talhão tenha reconhecido a existencia do crime,
convocará o conselho de justiça, marcando-lhe dia
e hora para a reunião, e lhe remetterá todos os
papeis relativos ao delicto.

Art. 758. Os cmnmandantes de companhias e
destacamentos, logo que for praticado algum dos
crimes de que tratam o artigo 707 e suas alineas,
p°' official ou praça sob seu cominando, darão
parte circumstanciada ao batalhão, o qual manda-
rã ex[rahir do livro mestre uma nota de todos os
assentamentos do indiciado.

SECÇÃO QUINTA

Do processo e julgamento

Art. 759• No dia designado para a installaço,
reunido o conselho de justiça, o presidente e de-
mais juizes prestarão compromisso legal; presen-
te o réo, será este qualificado e o presidente do
conselho lhe fará a leitura da' parte accusatoria.
Procederá, em seguida, á inquirição das testemu-
nhas de accusação, previamente notificadas, Cfl1
numero de duas a oito, as qruies poderão ser in-
terrogadas por qualquer juiz, contestadas e reper-
guntadas pelo réo, seu defensor ou curador.

Art. 760. Finda a inquirição das testemunhas
d. ccnsação, será assignado ao indiciado o pra-
zo de oito dias para offerecer suas testemunhas
até o maximo de cinco, em sessão do conselho no
dia designado.

Art. 71. Em seguida, interrogado o réo, set-
lhe-á concedido o prazo de tres dias para apre-
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sentar defesa cscripta, á qual PO(l'á j UOU' C
(k)CUTI)CntOS que julgar convenientes.

Art. 762. Designado o dia paia a ses:;ão d
julgamento e notificadas as partes e testeuiuolcis
cm antecedencia de tres (LOS, pelo meflos, Será O
réo conduzido á presença do conselho.

Art. 763. Lido lodo o l)r0ceS S pelo CSCriVãJ
e ouvidas novamente as testemunhas a requeri-
mento do ráo ou de algum dos membros do con-
selho, será dada a palavra ao réo ou ao seu (icien-
sor, si d requererem.

Paragrapho unico. Si faltar alguma tcste!nu-
nha e o conselho não a dispensar, será adiado o
julgamento.

Art. 764. Terminada a defesa, seguir-se-á o
julgamento em sessão secreta, e, lavrada a reuten-
ça pelo presidente ou por outro juiz, si nq ucile
foi' vencido, proceder-se-á cm sessão publica a lei-
lura da sentença.

§ 1. 0 Em qualquer caso o conselho 1'CC()
cx-officio de sua decisão para o Presidente do Es
todo.

§ 2. 0 Quando o réo for absolvido ou já tiver
cumprido a pena, no caso de condemnaçan, por
occasião de ser julgado, será logo posto em liber-
dade, por ordem do Commandante Geral.

CAPITULO IV

Disposições penaes em geral

Art. 765. O indiciado que tiver de responder
a conselho de justiça, poderá ser preso preventi-

scgundo a gravidade da falta e a conve-
niencia da disciplina.

Art. 766. Os officiaes ou praças que comniet-
terem algum delicto nos destacamentos serão re-
mettidos para a séde do batalhão, afim de serem
processados, devendo acompanhal-os os objectos
e instrumentos do crime, bem como as testemu-
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nhas que pertencerem ao batalhão, si não fizerem
falta ao serviço do destacamento.

Art. 767. Logo que o indiciado compareça pa-
ra ser qualificado e declare ter menos de vinte e
um annos, não havendo prova em contrario, o pre-
sidente do conselho respectivo lhe nomeará um
advogado ou pessoa idonea para acompanhar o
processo e promover-lhe a defesa, como seu cura-
dor.

Paragrapl10 unico. O curador assim nomeado
se obrigará, sob compromisso ou juramento, a des-
empenhar suas funcções na fôrma da lei.

Art. 768. No processo perante o conselho de
justiça podem os réos chamar os advogados que
quizerem para dirigir e encaminhar a defesa, p

-mittindo-se-lhes todos os recursos em lei admitti-
dos.

Art. 769. Qualquer official ou praça que for
submettido a conselho, poderá, por sua vez, recu-
sar um ou todos os membros do mesmo, apresen-
tando por escripto a recusa motivada que a aucto-
ridade convocadora julgará, si o recusado não re-
conhecer a legitimidade da recusa.

Art. 770. Os membros do conselho de justiçt
são obrigados a se dar por suspeitos e podem ser
recusados por algum dos motivos seguintes:

a) inimizade capital;
b) amizade intima;
c) parentesco por consanguinidade ou affini-

dade na linha recta, ou até o quarto grau da linha
coilateral;

d) particular interesse na decisão do proces-
so, considerando-se particularmente interessado o
que nelle for parte ostensiva ou reservadamente,
ou em processo identico.

Art. 771. São impedidos de servir nos conse-
lhos: os commandantes das companhias a que
pertencerem os interessados; os que derem parte
accusatoria ou forem testemunhas do processo.
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Art. 772. Não poderão servir conj uncta.rnen
te no nWSnO ConSelho aSCCil(lCIltCS, sogro e Le11r0,
irmão e cunhados durante o •cunhadio.

Art. As testemunhas offcrecidas nas par-
tes e in(llcadas cm oflicios e portarias, uma vez
chamadas pelo conselho de justiça Para depor,
so obrigada& a .eo1pa.recer no loga e á hora (II1C
lhes for designada, não podendo eximir-se desta
obrigação por motivo nenhum.

Art. 774. As testemunhas sero inui.ridas ca-
da uma por sua vez e urna não ouvirá o cçue disser
a outra, nem o qme disserem os ind1cia(loS crimi-
nosos ou os réos.

Art. 775. As testemunhas deverão declarar o
seu nome, edade, naturalidade, estado, pofissão,
domicilio ou resiencia, si parente e cm que grau,
si amigo ou inimigo do indiciado criminoso.

Art. 776. Os depoimentos das testemunhs
serão escriptos nos conselhos de justiça pelos re-
spectivos escrivães e por dias assiguados co*r o
presidente.

Art. 777. Não poderão ser tesfemunhas:
a), ascendentes, descendentes e a niu hlher do

indiciado, e os demais parentes cofl'sangflineoS ou
affins, até o terceiro grau.;

b) o menor de d'ezeseiS annos.
§ 1.° Poderão, entretanto, ser ouvidas estas

pessoas independentemente de compromisso ou
juramento, sendo reduzidas a termo as informa-
ções que prestarem sobre a queixa, denuncia ou
accusação.

§ 2. 0 Os conselhos de justiça darão a taes in-
formações o credito que merecerem, em attenção
ás ci.reumstanciaS.

Art. 778. Sempre que as testemunhas que de-
puzerem nos conselhos de justiça fizerem refe-
reiicias a outras, deverão ser estas chamadas a de-
por no caracter de referidas.

o
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Art. 779. A testemunha que não puder com-
parecer perante os conselhos de justiça, por
(IU1l(I11Ci' raza() que iIflpOSSil)ilite 011 retarde o seu
cOImmj)arccitïieIlto, j)o(lel'á prestar o seu depóimen-

110 logar de sua rcsidencia, fixa ou eventual,
(laudo-se sciencia C) indiciado Ci'ltflHiOSO OU ao .réo
da deliberação do respectivo conselho, que expe-
dirá deprecada á auctoridade militar ou judicia-
ria do referido logar.

Art. 780. A inquirição de testemunhas, na hy-
pothese do artigo anterior, .será feita na séde do
batalhão, por um conselho de inquirição composto
de Ires officiaes, dos quaes um será presidente e
outro escrivão.

Art. 781. As testemunhas que divergirem cai
seus depoimento ,, serão acareadas em face UÍIm
da outra, afim de explicarem as divergenëias ou
contradições em que se acharem.

Art. 782. Nos processos por crime de deser-
ção será dispensada a inquirição de testemunhas,
si estas não tiverem sido offerecidas nos prazos
Iegae's.

Art. 783. Os .actos e termos do processo penal
obedecerão ao formulario annexo a este regula..
mento.

Art. 784. Nos casos omissos, nos duvidosos e
nos que não estiverem expressamente Previstos
neste regulamento, serão app'hcadas as disposições
do processo penal cornmum.

CAPITULO V

Da menagem

Art. 785. Os officiaes e praças sujeitos a pro-
cesso e j uiiamento no fôro militar poderão livrar-
se soltos si lhes for concedida menagem.

Art. 786. A menagem pode ser concedida ao
official:

a) mia propria casa de resillcnt•ia
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li) 110 quartel do corpo a que pertencer, OU
em outro que lhe for designado;

c) -na cidade ou logar em que se achar e lhe
for designado.

Paragrapho unico. Na concessão da mena-
gem, serão levados cm consideração a gravidade
do crime, a graduação do accUsa(lO e os seus pre-
cedentes militares.

Art. 787. A ili c il age iii só poderá ser concedi-
da ás praças de pret no interior do quartel do cor-
po a que l)erIe1cer ou de outro que lhe seja desi-
gnado.

Art. 76$. O official ou praça que tiver obtido
menagem e deixar de comparecer a algum acto
judicial pala que tenha sido intimado, ou que se
occultar de mno(lo a não poder ser intimado, será
preso e não poderá mais livrar-se solto, ficando
além disso sujeito a pena disciplinar ou ao pro-
cesso de crime dc deserção, si este for commetti(1o.

Art. 789. A menagem poderá ser sustada pa-
ra o cumprimento de l)èiia disciplinar imposta por
auctoridade competente, como correctivo de falta:
coinmcttidas duraiilc a concessão.

Art. 790. A menagem não se interrompe pela
annullação do processo.

TITULO 111

Disposições gerues e Ircmsilorías

CAPITULO 1

Disposições gcra"s
Ad. 7.91. Não poderão ser distrahiclas praças

da Força Publica para serviços extramilios ao fim
a que sao destinadas por lei.

Art. 792. Nenhuma despesa se fará por conta
do Estado, nos batalhões, sem que preceda ordem
de auctoridade competente.
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Art. 793. Os presos militares ou civis, que ti-

verem de sahir á rua, não poderão ser escoltados
por menos de duas praças.

Art. 794. Para o funeral dos officiaes que
morrerem em estado de pobreza, concorrerá o Es-
tado com a quantia de 280$000, e para o das pra-
ças de pret com a de 100000 no maximo.

Art. 795. As bandas de musica não tocarão
em manifestações, solemnidades, festas ou diver-
timentos particulares, sinão mediante remunera-
ção pecuniaria e contracto celebrado com o com-
mandante do batalhão.

Paragrapho unico. As bandas de musica estão
sujeitas á disciplina da primeira companhia do
respectivo batalhão, a cujo estado-menor perten-
cem.

Art. 796. Para apprendizes de musica pode-
rão verificar praça,independenteincnle das cxi
gencias do numero 1 do art. 35, individuos com a
necessaria vocação, que tenham pelo menos deze-
seis annos de edade, a necessoria robustez physi-
ca e satisfaçam as condições do art. 36.

Art. 797. Os batalhões da Força Publica, in-
dependentemente de auctorização previa, poderão
despender mensalmente, apresentando depois as
respectivas contas para pagamento, a quantia de
quinhentos mil réis com o asseio e hygiene dos
quarteis e com serviços de segurança e conserva-
ção dos predios, quando forem de propriedade do
Estado; para os batalhões estacionados na Capi-
tal e a Cavallaiia, esse (lispendio será de setecen-
tos e cincoenta mil réis. As demais repartições te-
rão a verba de expediente que for determinada.

Art. 798. Aos officiaes cumpre declarar, em
suas residencias, quando sahircm, o logar ondeL possam ser encontrados.

Art. 799. Os officiaes não deverão residir em
logares muito distantes (los respectivos quarteis,
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ou r(p8riiÇõcs, ciunprindn-lhes, quando iiiwlarrin
de ridciicia, prevenir ,a auctoridade competente.

Art. 800. Além dos officiaes (lo esquadrão de
cavailaria. são considerados montados todos os
officiaes superiores e os capitães, l)CIU COui() OS
subalternos que exercerem cargos de assistentes
militares e de ajudantes de ordens, e os adjiinctos
do Departamento Administrativo.

Art. 801. A Força I'uhlica fornecerá os Cava!-
los e os arreamentos micccssarios para o serviço
dos offíciaes montados.

Art. 802. O cavalio de l)roplie(la(lc particu-
lar do official montado poderá ser forrageada gra-
tuitamente pela Força, não tendo, porém, o mes-
mno official direito ao fornecimento de oulro ani-
mal.

Paragrapho unico. Esse cavailo deverá ter os
mesmos requisitos exigidos pelo artigo 335.

Art. 803. O serviço de conducção de expedi-
ente da séde da Força será feito por ordenanças,
em numero necessario.

Art. 804. No envoltorio do officio que tenha
de chegar sem demora ao destino e cujo portador
for praça de cavallai'ia, lançar-se-á a nota urgcni
para justificar a marcha a galope.

Art. 805. As ordens verbaes, por intermedi
de praças, deverão ser evitadas sempre que for
possivel.

Art. 806. E' absolutamente prohibida a pre-
sença de tropa ou qualquer ostentação de força
militar, desde 8 dias antes e no dia da eleição, no
logar em que esta houver de realizar-se e á dis-
tancia menor de seis kilometros.

Paragrapho unico. Exceptuam-se o caso de
pe1urba(o (ia ordeni publica, em que ,a força po-
(lerá ser requisitada nor escripto e pela maioria
da mesa eleitcral.

Art . 807. () Conimandante Geral poderá a a.
ctorizar o estabelecimento de barbearias, officina
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de alfaiate e sJn(i1: iws q.iiam'Ieis, para servir
aos ofticiaes e praças, de aCCur(10 com as instru-
cções (I1e forem expedidas.

Art. 808. Os assistentes militares do Presiden-
te do Estado edo Secretario da Segurança ,e As-
si.stencia PuhU.ca serão tirados do quadro de offi-
chies da Foç.a Publica.

Art. *9. .0 assistente militar do Prcsjdente
(lo Estado será nomeado por decreto, e o do Se-
cretario 4a Segurança e Assisten,cia Publica, por
acto deste.

Art. 810. A giatificação arbitrada aos civis
contractados será por elies recebida na i'opartião
competente, mediante attestado de exercicio, Tir-
rnado -p10 corn 'iiiandate do batahão ou chefe de
repartição, ou por meio de pedido do Departame-
to Admin-istrati'vo ao Secretario da Segurauça je
Assstecia Publica.

Art. 811. Não poderão ser-vir c&njuncta.rneri-
te no -estado-maior -do mesmo batalhão os ascen-
dentes e seus descendentes, sogro e genro, irmãos
e cunhados.

Art. 812. Ficam 1)roilibidas as permutas d?
postos entre graduados da Força Publica.

Art. 813. Só por motivos imperiosos serão es-
calados, para serviço de duração superior a vinte
e quatro horas, soldados que ainda não tenham
completado o primeiro periodo de instrucção.

Art. 814. Nos casos omissos deste regulamen-
to o governo resolverá corno julgar conveniente
ou recorrerá, como legislação subsidiaria, ás leis
e regulamentos que vigorarem no Exercito.

Art. 815. Quando o governo julgar conveni-
ente Ou opportuuo, poderá ordenar o desdobra-
mento do serviço de inteudencia das zunidades es-
tacionadas lia Ca.-pital.

lragraphowjco. Esse serviço ficará dividi-
do em contabilidade e intende»eja.

Li
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Art. 816. Pela contabilidade correrão os ser-
viços referentes a dinheiros e respectiva escriptu-
ração.

Art. 817. Pela intendeiieia correrão todos os
serviços referentes a materiaes, rancho, viaturas,
officinas e respectiva escripturação.

Art. 818. No caso do desdobramento referi-
do no artigo 815, a írihuiçes commettidas ao
intendente neste regulamento serão distribuida
com o contador e o intendente, de accordo com os
dois artigos antecedentes.

Art. 819. O serviço interno do Hospital Mili-
tar poderá ser confiado a irmãs de caridade, me-
diante contracto, a juizo do governo.

Art. 820. Quando algum official estiver sem
funcção, por qualquer motivo, ou tiver commetti-
do falta grave, a juizo do governo, poderá ser pos-
to em disponibilidade, sem prejuizo dos vencimen-
tos, mas contando tempo pela metade.

Art. 821. São prohibidas as promoções de in-
feriores e outras praças, além das que figuram
nos quadros de fixação da Força Publica.

CAPITULO II

Disposições transitorias

Art. 822. O cargo de auditor, emquanto não
vagar, continuará com as attribuições que lhe
competiam, na parte que não for contraria a este
regulamento, inclusive de presidencia dos conse-
lhos permanentes da Capital.

Art. 823. Emquanto não houver officiaes e in-
feriores habilitados, nos termos deste regulamen-
to, para concorrerem ás promoções, poderá o pre-
enchimento das vagas ser feito a juizo do governo.

Art. 824. Até que sejam instaliados os novos
serviços creados por 'este regulamento, vigorarão
as disposições anteriores.

Ari. 2. () actual veterri CD;ItractadO da
Força Publica, poderá, Si o gr . e :io Jga conve-
niente, ser effecftvado nesse cargo.

Art. 826. São mantidos os actuacs graduados
a ^^' , re,f idos, que deverão ir ])I'Cd11C11e11(10 as vagas
uceorfeliteS até seu total dcsapparecimento

CAPITULO Iii

Disposições [ivaes
Art. 8:7. Este regulamento entrará em v ;; r

(ICS(lC Já.
Art. 828. Revogam-se as disposições cru con-

trario.
Secreta ria da Segurança e Assistencia Publi-

ca, cm Belio Horizonte, 16 de junho de 1927.
José Franc isco Dias Fortes.

TABELLA DE VENCIMENTOS

Postos	 Por mez	Por anuo
Tenente-coronel...... 1 :0950O 13 :14O00t)
Major .........	820$000	9:840$000
Capitão .........	6550QO	7 :860OO)
Primeiro tenro te .	545000	6 :51O)O()
Segundo tenente .	490$000	5:880$(X)0
Professor da Escola de

Sargentos .......	500000	6: 0O0 0O()
Gratificação mensal pelo

exercicio das funcçõcs
de ajudante de bata-
lhão e adjuncto do De-
partamento Administra-
tivo .........	40$000	4804Gk)

Secretaria da Segurança e Assistencio Pubíi-
ca, em Belio horizonte, 16 de junho de 1927. -
José Francisco Dias Fortes.

-



- 898 -

ANNEXOS

Formulario

Do conselho de disciplina para verificar o hiiW$
procedimento dos inferiores ou sua inaptidão
para o exercicio das funcções
Quartel do... Batalhão da Força Publica d:

Minas
- Processo de conselho de disciplina
Accusado F... (posto e nome) da. . . compa-

nhia. (1)
Depois do termo de reunião juntam-se, 	s'

guintes documentos:
1 . 0 nomeação do conselho; (2)
2.° ról de testemunhas (nunca menos de ires,

nem mais de cinco);
3. 1 certidão de assentamentos do accusado;
4.° os documentos que existirem no archivo,

copia de ordens regimentaes, etc., que concorram

(1) Formarão estes dizeres o rosto dos autos ou fo-
lha.

(2) Esta nomeação será feita nos seguinies termos:
Batalhão (ou Força Publica do Estado de Minas

Geroes) . - Tendo F... (nome e posto) da. . . compa
nhia cio batalhão do meu commando, mostrado notoria
incapacidade para o desempenho de suas funcções ou
manifestado irregular comportamento, por isso que (ex-
posição de todos os motivos da accusação Como tudo
consta dos documentos juntos e do que dirão as tcs!emu-
nhos) do ról que esta acoln l)anha; e cumprindo que sr-
jam estes factos conhecidos pelo conselho de disciplina,
na fôrma do art. . . deste regulamento, afim de se pro.
ceder com a referida praça nos termos da lei, nomeia
para o respectivo conselho F... (nome e posto).

Quartel em. . . (logar), aos. . . de. . . de...
F. . . (nome e posto), commandante.
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para provar a inhabilitação ou mau comporta-
Mento dó accusado. (3)

Termo de reunião
Aos.., dia do mez de... do anno de..., na

sala dos conselhos do quartel do... Batalhão, re-
uniu-se o conselho de disciplina, composto dos
(nomes e postos), afim de verificar o mau proce-
dimento ou inaptidão para o desempenho dos seus
deveres de que é accusado F... (nome e posto
da... companhia). E, para constar, lavrou-se o
presente termo que eu, F... (nome e posto) (4)
escrevi e assigno.

Termo de inquirição das testemunhas de
accusação (5)

E logo no mesmo dia, mez e anno e no logar
declarado no termo de autuação, foram presentes
as testemunhas de accusação que passaram a ser
inquiridas successivamente, como abaixo se decla
ra. E, para constar, lavrou-se o presente termo
que eu, F... (nome e posto do off icial menos gra-
duado ou mais moderno) escrevi e assigno.1 . 0 Testemunha.

F... (nome, naturalidade, edade, estado, pro-
fissão e residencia) aos costumes (6) disse nada
(ou disse ser parente em... grau, amigo ou Liii

(3) Todos os documentos serão rubricados pelo pre.
sidente do conselho.

(4) E' o official menos graduado quem escreve e o
mais graduado, depois do presidente do conselho, qu
interroga; no caso de serem ambos de agual posto, escre-
ve o mais moderno e interroga o mais antigo.

(5) Este termo forma a segunda folha dos autos.
(6) Quer isso dizer si é parente, amigo ou inimigo

do accusado. Si o foi', deverá declarar e escrever-se-á a
declaração.
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migo, etc...) testemunha que prestou o compro-
misso (ou juramento legal) e, sendo inquirida, res-
pondeu:

Que... (refere-se tudo que a testemunha dis-
ser).

A's perguntas do juiz F... respondeu...
A's perguntas do accusado, feitas por interme-

dio do presidente, respondeu...
E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.
Encerrado, lido e achado conforme, vae assi-

gnado, sendo que a rogo da teternunha, por não
saber escrever (ou não poder) assigna F.

1
Aos... dias do rnez de. .. do anuo de... na

sala dos conselhos deste quartel, compareceu o ac-
cusado F... (nome e praça) e F... (nome e posto)
interrogante, que lhe fez as seguintes perguntas:

Seu nome, filiação, naturalidade, edade, esta-
do, praça, companhia, corpo. Respondeu chamar-
se F. . ., filho de. . . e de. . ., ser natural de...
ter... annos de edade... (solteiro, casado ou viu-
vo) ser (praça da... companhia do... corpo) (se-
guem todas as pergun las ncccssaricLs para escla-
recer a accusação, e essas perguntas e respostas
serão todas eseriptas) .

E nada anais disse nem lhe foi perguntado e,
sendo-lhe lido o seu interrogatorio, ratificou-o por
achai-o conforme, e o assignou com F. . . (po:'!(,, e

(7) Si o interrogatorio se realizar no mesmo dia da
autuação, dir-se-á: E logo no mesmo dia, mci e anno...

nome) interrogante e eu, F. . . (nome e posto), oescrevi.
F... (nome e posto), interrogante.
F... (acdusado).

Decisão
O conselho de disciplina, tendo cm vista o offi-

cio de fis... e depoimento de fls... o depoimento
das testemunhas de fis... e o interrogatorio de
fls..., considerando que os depoimentos das teste-
munhas de fis... ti fis... provam (declara-se oque elles provam) o que tudo se acha corroborado
pelo interrogatorjo do accusado, reconhecendo por
estes factos o mau comportamento do accusado
F... (ou sua incapacidade notoria) considera una-
nimemente (ou por maioria de votos), que a accu-
sação está plenamente provada e que o accusado
F... (nome e posto) não pode por seu mau com-
portamento (ou pela sua incapacidade notoria) ex-
ercer as funções do posto que tem. Remeita-se este
processo pelos tramites legaes á auctoridade com-
petente para resolver como for mais justo.

Sala das sessões do conselho, no quartel do.
Batalhão da Força Publica de Minas Geracs, aos...
dias de... de...

F... (nome e posto), presidente.
F... (idem), interrogante.
F... (idem).
No caso de ser julgada a accusação não pro-

vada, a decisão será como acima, até a palavra re-conhecendo, Continuando mais no teor seguinte...
que o accusado F... (nome e posto) não tem maucomportameito (ou não é incapaz do desempenho
dos seus deveres), assim considera unanimemente
(ou por maioria de votos), que a accusação não es-
tá provada e que o acdusado F... (nome e posto)
não deve ser privado (Ias funeções (lo Posto que
exerci,

Sala das sessões, etc.
1.,	D.57

i
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Eu, F. . ., escrivão, o escrevi.
F. (rubrica do presidente do conselho).
F. (assignatura da testemunha).
F. (assignatura do accusado).

Termo de interrogatorio do accusado (7)



- 902 -

Das 4eserções de praças de pret
Batalhão da Força Publica do Estado de

Minas.
Termo de verificação e qualificação, de deser-

ção e mais peças annexas,.
Accusado F..., soldado n... da companhia

(ou esquadrão).
Cidade de Belio Horizonte (Qu lognr onde for)
Quartel do... Batalhão em.. de... de 19...

.....oiupanhia.
Sr... (posto) commaudante.
Tendo o soldado n..., desta companhia, F...

faltado á revista de... e como se completassem
hoje as quarenta e oito horas de ausencia, requisi-
to-vos dois officiaes para assistirem ao inventario
dos objectos deixados pelo mesmo soldado.

Saude e fraternidade.
E... (posto e nome), comrnandante cia compa-

nhia.
Cidade de Belio Horizonte (ou logar onde for).
Quartel do... Batalhão em... de... de 19...

Companhia.
Inventario dos objectos deixados pelo soldado

F..., n..., desta companhia (ou esquadrão) feito
pelo commandante da mesma, com assistencia das,
testemunhas F... (posto e nome) e F... (posto e
nome), indicadas pelo cornmandante do corpo,
abaixo assignadas.

Fardamento não vencido
(mencionam-se as peças).

Equipamento

(mencionam-se as peças).
Armamento

(mencionam-se as. peças).
Verifica-se, portanto, que do fardamento iiío

vencido do referido soldado, não foram extravia-

O3

das (ou foram extraviadas) (mencionam-se as pe-ças); de seu armamento. . . (mencionam-se as pe-ças)... companhia, Cm. . . dc. . . de 19.F... (nome e posto), commandante da com-panhia.
F... (nome e posto), testemunha.
F... (nome e posto), testemunha.
Cidade de Bcllo Horizonte (ou loqar onde for).
Quartel do. . . Batalhão, em. . . de. . . de 19.

Sr. Major Fiscal.	
Companhia.

Remetto-vos incluso o inventario a que proce-
di dos objectos deixados pelo soldado F..., n'.
desta companhia, o qual, tendo faltado á revista
de... de... completou quarenta e oito horas de
ausência.

Saude e fraternidade.
F... (nome e posto), comman'dante da com-panhia.
Cidade de Beilo Horizonte (ou logar onde for).
Quartel do... Batalhão, cm. .. de... de 19...

Companhia.

Parte acdusatorja
Sr... (posto) commandantc.
O soldado n..., da companhia do meu com-

mando, F..., filho de F.. ., natural de..., nascido
em... de... de..., praça de..., tem faltado ao
serviço desde o dia... do mez de... até a presente
data, completando assim o tempo marcado no re-
gulamento em vigor para constituir-se o crime de
deserção.

O referido soldado auseni ou-se (indica-se aoccasião), nada levando do seu fardamento venci-
do e bem assim do seu equipamento e armamento
(ou levando as peças cuja falta mencionei no in-
ventario a que procedi quarenta e oito horas de-
pois de sua ausencia).

]
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Consta. dos LSSCH iLIII 105 ÉeSpcC tívos (fiO' (en

praça lia') COITflfl)ClteLl 011 t(I iW'flRlTt[0 C1'U11C (h' d
secção (ou cornzncltcu £uttcriorzi ientc tantas dL'Ser-
ções).

1), til	IlorIzol) te (ou keKi: o1c1 for) . . . dc.
de 19...

F... (nome e posta), cornnjandante da coo
l)aflhlia
!1u1 das les tem ao/ias que deL 1 crüo O/)j)OI!U1l(J1J1('OI'

ser inquiridas no eonseilto de justiça
F...
F...
F... (8)

Termo de deserção
Aos. . . dias do mez de. . . do anuo d. ... nes

ta cidade de Beilo Horizonte (ou lagar onde foi),
110 quartel deste batalhão, presentes F... (posto e
nome), commandante do corpo e as testemunhas
F. . ., F... e F. . ., foi por mim F... (nome e pos-
to), secretario (ou substituindo o secretario por af-
fluencia do serviço (leste), lida a parte accusato-
ria de F... (posto e nome) comrnandantc de com-
panhia (ou esquadrão), da qual consta que o sol-
dado F. . ., n. .., filho de F.. ., natural de. .., nas-
cido em... de... de..., praça de..., faltou ao
serviço desde. . . do mez de... . até a data da mes-
ma parte, completando assim os dias de ausencia
que constituem o crime. de deserção, sendo esta a
primeira e simples (ou a segunda ciggrauada, etc.)

(8) Convirá, sempre que for possivel, completar-se
o numero de cinco testemunhas, afim de que se altenue
a difficuldade (te as obter quando o conselho de julga-
mento tenha de íunccionar muito tempo depois da de-
serção.

1
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conforme se verifica dos assentamentos do respe-
ctivo soldado. E, para que conste do processo no
conselho de julgamento a que se mandará proce-
der em seguida á captura do réo, ou á sua apre-
sentação, lavrou-se este termo, que vae assignado
pelo commandante do corpo e pelas testemunhas,
todas acima mencionadas.

Eu, F... (nome e posto), secretario
slituindo o secretario) o escrevi.

F... (nome e posto), commandante.
F..., F... e F... (assignaluras das

nhas) (O e 10)
Do conselho de justiça

Belio Horizonte (ou logw' onde for).
19....

Indiciado F... (ou indiciados F.. ., F. ., etc.)
Autuação

Aos... dias do mez de... do anno de... nesta
idade de Belio Horizonte (ou logar onde for), foi-
ne entregue pelo F... (posto e nome), na quali-
lade de juiz e presidente, o officio sob n... de...
le,.. do anno de (designa-se a auctoridade), con-
rocando este conselho e seguido da parte... (ou
lo inquerito, syndicancia, queixa, denuncia) e
nais peças e documentos, que adeante vão juntos;
loque lavrou-se este termo.

Eu, F... (posto e nome), escrivão, o escrevi e
assigno.
- F... (posto e nome), escrivão.

(9) O secretario do corpo, para este fim, nas
faltas e impedimentos, ou no caso de affluencia de
iço na secretaria, poderá ser substituido por outro

(10) A este termo deverá juntar-se o officio de com-
unicação da ausencia depois de quarenta e oito horas,
inventario dos objectos deixados pelo desertor e a par-
accusatoria depois de completados os dias de ausen-
para constituir-se a deserção.

(ou sub-

testcmu-

suas
ser-
of-
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Convóéaão dos conselho de jitsttd

(Commanda, ou que, for, com desigricição do
de... de...

Ao Sr. F'... (posto e nome dó p"ésideii1é)
Chegando ao meu con1Tecimeto (au c1uqcmdb'

ao conhecimento do) em virtude da syidicaúéa
(si houver) constante dos auto inchrsos (mi cr
virtude da parte, queixa oíi denuncia iticlwii e
ihtrls documentos) que... (refere-se ao facto em
questão) e convindo, a bem da justiça, apurar-se
criminalmente o mesmo facto bem como a respon-
sabilidade dos seus auctores e cunplices, nOne jO-
vos para, na, qualidade (fé peidénl, cõih os jui-
zes F... (posto e nome) e F... (posto t nome), a
qun dareis sciencia, constituirdes o éó)I^é lfiéi de
justiça que tem de promover o processo contra o
indiciado F... (ou contra os indiciados F... e
F. . . )

Para testemunhas do processo, sem preiiizo
de outras maig que o conselho rso1va ouvir, indri_
co-vos F. . . (nome e profissão), F. . . (nome e J)fO-
fissão).

Saúde e fraternidade.

F... (nome e posto).

Notificação e intimação de testem UnIt
Data...
Âo Sr. F... (posto e nome).
Como presidente do conselho de justiç:

responde o réo F... (nome e posto) notif
com a devida venha, (si se tratar de superk
fostes arrolado como testemunha, tendo sid
gnado o dia... ás... horas, para comparc
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perante o mesmo conselho, que se reu.uirá no (lo-
ar da reunião).

Saudações.
F... (nome e posto), presd,ente.
Data...
Ao Sr. F. . . (comma:uiaritç ou o que for

ctoridde civil ou militar) ,
Tendo sido designado o dia.., ás... horas no

(11diça-se o logar) para ser inquirida a testemu-
nhaF... (oLe as testemunhas F... e F...) que ser-
ve (ou servem) sob. o vosso immed iato con-uando,
(aministração ou jurisdicção) solicito-vo as ro-
,ldencias necessarias, afim de que no referido (lia
e hora compareça a dita testemunha (ou compa-
reçam as ditas testemunhas) perante o conselho de
justiça a que responde o réo.

Saudações.
F... (nome e posto), presidente.
Certifico que expedi officio de notificação das

testemunhas F... e F... afim de comparecerem
perante este conselho no dia. .. ás... horas (de-
4a'-se o loqar).

Cidade de Beilo Horizonte (ou logar onde for)
de... F... (posto e nome), escrivão.

Substituição de juizes
Repartição do... (commando ou o que for,

m designação do logar)... de... de...
Ao Sr. F... (posto e nome do presidente do

nselho).
Achando-se impedido de servir como juiz, no

se1h.o de justiça a que responde F... e de que
is presidente, F... (posto e nome) em conse-
encia de. . . (menciona-se o motivo), nomeio pa-
substituil-o F. . . (posto e nome), a quem darçis
encia para os fins convenientes.
Saude e fraternidade.
F... (nome e posto).
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Aos. . . dias do mez dc... (10 anuo de. . . nesta
cidade de Belio Horizonte (ou loqar onde for) no

(local da reunião)... reunido o conselho de
justiça, o seu presidente apresentou o officio do
(designa-se a auctoridade que tiver mandado o of-
ficio), e que adeante vae junto, de nomeação do
juiz F... (posto e nome) que... (se acha enfermo
ou excusou-se por suspeito, ou foi dado por sus-
peito), sendo em seguida lidas por mim, servindo
de escrivão, as peças do processo ao juiz recem-
nomeado, de que ficou este bem inteirado. E, para
constar, levrou-se este termo, que eu F... (posto
e nome), escrivão, escrevi.

Intimação do indiciado

Eu, F. . . (posto e nome), presidente do conse-
lho de justiça a que responde F... mando a qual-
quer official de posto egual ao indiciado (ou infe-
nor, si o indiciado fôr praça de pret), a quem este
fôr apresentado, que intime o já referido indiciado
no logar em que o encontrar, afim de no dia... do
mez de.. . dc... ás ... horas,... no... (indica-se
o logar) comparecer perante este conselho, afim de
(menciona-se o objecto).

Eu, F... (posto e nome), escrivão, escrevi.
(Data e assignatura).
Belio Horizonte, (ou logar onde fôr)... de...
F... (nome e posto), presidente.
Sala do conselho de justiça (logar)... de...
Ao sr... (posto e nome da aucloridade sobl

cujas ordens immediatas, servir o indiciado, ou do
logar onde este se achar).

Rernettendo-vos em duplicata o incluso man
dado de intimação expedido pelo conselho de jus-
tiça a que foi sumettido o indiciado F. . . (nome e
posto, etc.), peço-vos, a bem da justiça, que oman-
deis cumprir na conformidade do seu teor, devo
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vendo-se-me um dos mesmos mandados com a de-
claração de - sciente - escripta pelo indiciado e
certidão da respectiva entrega passada pelo official
encarregado da intimação.

Saude e fraternidade.
F... (nome e posto), presidente.
Certifico que dei cumprimento ao presente

mandado e que ficou sciente o indiciado F... con-
forme sua declaração escripta no mesmo mandado;
do que passei esta certidão.

Beilo Horizonte, (ou logar onde fôr)... de...
de...

F... (nome e posh,), encarregado da intima-
ção.

F... e F... (assiqnatura das testemunhas).

Acta da sessão de instaliação
Aos... dias do mez de... de 19. .., nesta cida-

de de..., na sala dos conselhos do quartel do...
Batalhão, ás... horas, presentes F... (nome e pos-
to), presidente, e F'... e F... membros do conselho
de justiça (permanente ou a que responde F...
nome e posto) commigo, escrivão, abaixo nomea-
do, foi aberta a sessão e presente o réo (acompa-
nhado de seu advogado, si o tiver), declarou cha-
mar-se F. . . filho de...com... annos de edade,
ser (casado, solteiro ou viuvo), praça de. . . (tal
data) e pertencer a... (tal batalhão). Levantan-
do-se o presidente, e após dia todos OS circumstan-
tes, prestou em voz alta o compromisso seguinte:
"Prometto ou juro examinar com escrupulosa at-
tenção os factos que me forem submettidos e jul-
gal-os de accordo com a lei, as provas dos autos e
os dictames da minha consciencia"; declarando os
demais juizes: "Assim o prometto." Lida pelo pre-
sidente a parte accusatoria, foram em seguida in-

das as testemunhas de accusação, como ade-

Huiri

q

•i
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ante se vê. Do que, para constar, lavrou-se'ta
acta, que, depois de lida e achada conforme, e
assignada pelo presidente e mais juizes, e I)eiO\I,
commho F. (posto e nohie), éetivo, que à
crevi.

F... (posto e nome), presidente.
F... (posto e nome), juiz.
F... (posto e nome), juiz.
F... (assignatura do reu).
Si o reu declarar ser menor ,e não houver pro.

vã em contrario, o presidente lhe nomearácura.
dor. Da acta, que será tambem assignada pelo cu1
rador, deve constar que o mesmo prestou compro-
misso legal (Vide art. 767).

Inquirição de testemunhas
Aos... dias do mez de... do anno de... nesta

e	
1

cidad de Belio Horizonte, (ou logár oizde fôr),
no. . . (local da reunião), reunido o conselho de
justiça, sob a presidencia de F... (posto e nome),
achando-se presentes o reu F... e as testemunhas
F... e F..., passou o presidente a inquiril-as cada
uma por sua vez, na fôrma que se segue; do qúe,
para constar, lavrou-se este termo, que eu, F'.,.
(posto e nome), escrivão, escrevi.

1 . a testemunha
F... (nome, naturalidade, edade, estado, pro-

fissão e residencia) aos costumes disse nada (ou
disse ser parente em... grau, amigo ou inimigo,
etc.), testemunha que prestou o compromisso (ou
juramento legal) e sendo inquirida respondeu:

Que (refere-se tudo que a testemunha disser).
A's perguntas do juiz F... respondeu...
A's perguntas do reli, feitas por intermedió tio

presidente, respondeu...
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!	•E nada mais disse, nem;lhe foi perguntado.
Encerrado, lido e achado confornie, vac assi-

gnado, sendo que a rogo da testemunha, por não
saber escrever (ou não poder) assigna F...

Eu, F. 	escrivão, o escrevi.

ri 

F... (rubrica do presidente do consclho).
F... (assignatura da testemunha)
E... (assig.na4ura ço rcu).

Termo . de acarea ço
Aos... dias do mez.de... do anuo de. xi.csta

cidade de 'Beilo Horizonte, (ou logar onde fôr)
no... (local da reunião) reunido este consUio de
justiça, ahi presente as testernunjias -F.. . e F..
pelo presidente foram inquiridas sobre a çiivergen-
ia notada em seus ;dcpoimeitos, afim d  que ex-

plicassem debaixo do compromisso (ou juramen-
'10) . prestado. E depois de J.idos peran'e elas os (1C-
pornentos referfdós, pela testejnunIja F. . . oi dito
que... etc., e pela testemunha F... taibein foi
dito que. . . otc. E nada iiais dis sera. rh nin .ihes
foi perguntado; pelo que se deu põr fiado o presen-
te termo qúe, depois :de Jido e achado cqrme, as-
signarn ou assigna F. pela tetemuuha F.. (por
não saber ler ou não poder assignar), com o presi-
dente. E eu, F... (posto e nome), ;escrivo, o es-
crevi.

F... (rubrica do presidente do conselho).
F... e F... (assignatura e testemunhas).
E porque não ,pudesse o coisellio proeguir cm

seus trabalhos, visto. . . (declarar-se o nüvo) sus-
.pendçu-se a sessão, designando o presidente o dia

ás ... horas, para nova reunião; do que, para
constar, lavrou-se este termo, que eu, E..., escri-
vão, o escrevi.

Não havendo testemunhas de accusaçto a in-
quirir-se, resolveu o conselho que fosse interrogado1
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o indiciado, sendo pelo presidente suspensa a ses-
são e designado o dia... ás... horas para o compa-
recimento 110... (indica-se o logar), feita a com-
petente intimação por meio de mandado; do que,
para constar, lavrou-se este termo, que eu, F...
(posto e nome), escrivão, o escrevi.

Interrogatorio do reu
Aos... dias do mez de... do anno de. . ., nesta

cidade de Belio Horizonte (ou logar onde fôr), no
local... (local da reunião) reunido este conselho
de justiça e aberta a sessão, presente o reu F...,
ordenou o presidente do conselho que se procedes.- -
se ao interrogatorio, na fôrma que se segue:

Perguntado qual o seu nome, naturalidade,
edade, filiação, estado, praça e corpo a que per-
tença?

Respondeu chamar... natural... com... an-
nos de edade, filho de... solteiro (casado ou viu-
no), ser praça de... (indica-se a data) e pertencer
ao... de infantaria (ou esquadrão de cavailaria).

Perguntado o que tem a dizer ácerca da accu-
sação que lhe é arguida, constante dos depoimen-
tos de testemunhas, peças e documentos que foram
lidos?

Respondeu que... (refere-se tudo quanto dis-
ser o interrogado).

Perguntado se tem factos a aliegar, verbal-
mente ou por cscripto, e provas que justifiquem a
sua innocencia?

Respondeu que pede prazo para apresentar
sua defesa escripta e testemunhas para compro-
val-a (ou que nenhuma aliegação de defesa tem
que accrescen lar ás produzidas neste interroga(o.
rio).

E como mais nada respondesse, nem lhe fosse
perguntado, deu-se por findo o interrogatorio, que,
depois de lido e achado conforme, vae rubricado
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Pelo juiz presidente, ss j !sna(10 J)CI0 indiciado (ou
por duas test('rnu:duls, vis/o neo saber, não Ju)d('r
ou íuo querer o indiciado w;sujiusr) Cununo F
(posto e nome), CSCFiVo, (jile o escrevi.

F... (rubrica do presidente)
F... (assignalura do indiciado)
F.. e F. . . (assiqnatura (ias testemunhas pelo

indiciado).

E, não Podendo o conselho continuar em seus
trabalhos em consequencia cio prazo de... conce-
(lido ao indiciado para apresentação de sua defesa
escripta e testemunhas, o presidente suspendeu a
sessão, marcando nova reunião para o dia..., ás

horas; do que, para constar, lavrou-se este ter-
mo, que eu, F... (posto e nome), servindo de es-
crivao, escrevi.

Apresentação de defesa escripla e testemunhas
do reu

Aos. . . dias do mez de. . . do anno de. . . nesta
cidade (te Beilo Horizonte, (ou logar onde fôr)
no... (local da reunião) reunido este conselho,
pelo indiciado foi apresentada sua defesa escripta
com os documentos (si houver) a saber. . . (desi-
gnam-se os documentos) que tudo adeante vac jun-
to do que, para constar, lavrou-se este termo, que
vae assignado pelo presidente do conselho F..
(nome e posto) comrnigo, F... (posto e nome),
servindo de escrivão, que o escrevi.

Em seguida, presentes as testemunhas de de-
fesa, passaram a ser inquiridas pelo presidente de
accordo com as perguntas propostas pelo réo, na
fórma que se segue; cio que, para constar, lavrou-
se este termo, que eu, E. . . (posto e nome), servin-
do de escrivão, escrevi.

1
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1 a testemunha) F. (nome, naturalida(-le)
etc...

(2 . a testemunha) F. (nome)
(3a testemunha) F.
Aos... dias do mez de. .. do ann() de. . . foi-

me entregue pelo presidente do conselho o docu-
mento (ou foram-me entregues os documneiiíos, de-
signando-se a especie e origem), que açicante jun-
tei a estes autos; do que, para constar lavrou-se
este termo que eu F.. (posto e nome), servindo de
escrivão, escrevi.

Encerramento

Não havendo mais testemunhas o inquirir nem
outras provas a serem apresentadas, foi encerrada
a formação da culpa e designado pelo presidente
do conselho o dia... de... ás... horas; para ter
logar a sessão de julgamento, Mandando o mesmo
presidente que se fizesse a intimação, sob pena de
prisão. Do que, para constar, lavrou-se este termo.

Data. Assignatura.
Certifico ter expedido os mudados para inti-

mação do reu e notificação das tsternunhas. Data.
- Assignatura.

Acta da sessão de julgamento
	1

Aos... dias do mez de... de 19... nesta cida-
de... na sala dos conselhos do quartel do. . . bata-
lhão ás. . . horas, presentes F. . . (nome e posio)
presidente, e F... e F. . ., membros do conselho de
justiça (permanente, ou a que responde F..., no-
rre e posto), commigo escrivão abaixo nomeado,
pelo presidente foi declarada aberta a sessão e an-
nunciado o julgamento do reu F... Apregoados
por mim, compareceram o reu e s lesteinunhas F.,

r
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F. e F. de accusação e F. e F., da defesa, faltando
as testemunhas F. F. (por tal motivo, ou sem mo-
tivo).

Recolhidas as testemunhas a uma sala d'onde
não podiam ouvir os debates, o l)Iesidente pergun-
tou ao reu se tinha advogado e convidou este a to-
mar assento ou... sendo respondido que não, con-
vidou F... para curador do réo, deferindo-lhe em
seguida o compromisso de bem e fielmente desem-
penhar o cargo.

Lido por mim, escrivão, 10(10 O processo, con-
sultou o presidente aos demais juizes si dispensa-
vam o comparecimento das testemunhas faltos -as e
sendo respondido affirmativamente, deu apalavra
ao defensor (ou ao curador) do meu, que desenvol-
veu a defesa, allegando (resume-se a materia prin-
cipal da defesa). Terminada a defesa, foram, a re-
querimento de F..., interrogadas as tcstcmuias
F... e F... pelos membros do conselho e pelo de-
fensor do reu (ou. . . nada foi requerido) e encer-
rados os debates, reuniu-se o conselho em sessão
secreta. Reaberta a sessão publica, pelo 1)rçsidente
foi lida a sentença, condemnando o reü á pena
de... (ou absolvendo o reiz), ficando, porém, os
effeitos da sentença suspensos até decisão da ap-
peliação ex-officio interposta.

Declarando o presidente encerrada a sessão,
mandou que se lavrasse esta acta que, depois de
lida e achada conforme, vae assignada pelo presi-
dente e demais juizes (nome e posto), escrivão,
que a escrevi.

F. (nome e posto), presidente.

F. (nome e posto), juiz.

F. (nome e posto), juiz.

F. (assignatura do advogado).
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i • SENTENÇA

(Condemnação)
Vistos e examinados estes autos, documentos,

depoimentos de testemunhas, interrogatorio e mais
peças, o conselho, por unanimidade (ou maioria devotos), julga plenamente provado ciuc o reu F.
commettcu o crime de... (qualifica-se o crime, fa-
zendo-se um resumo do facto) e, portanto con-
demna o mesmo reu a... (indica-se o tempo) de
prisão simples, como incurso no grau maximo
(médio, ou minimo, segundo as circumstancias) do
artigo... do regulamento em vigor, attendendo a
que o referido facto criminoso se acha revestido
das circumstancias aggravantes previstas no arti-
go. .., suspensa, porém, a execução desta sentença
em consequencia da appellação necessaria inter-
posta para o sr. Presidente do Estado, na fôrma
da lei.

Sala do conselho de julgamento, neste quartel
(indica-se o logar), em... de... de...

F... (posto e nome), presidente.
F... (posto e nome), juiz.
F... (posto e nome), juiz.

Absolvição

Visto e examinados estes autos, depoimento
das testemunhas, interrogatorjo e mais peças, o
conselho, por unanimidade (ou maioria) de votos,
absolveu ,o reu F. . . (nome, etc.), da accusação
que lhe foi intentada pelo crime de. . ., porquanto a
prova colhida contra o mesmo reu, não offerece
fundamento para a sua condemnação, ficando, po-
rém, suspensa a execução desta sentença, cm con-
sequencia da al)pellação necessaria interpos [a para
o Sr. Presidente do Estado, na forma da lei.
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(Data assignatura na mesma ordem acima mdi-
- cada)

E logo foi lida a sentença do conselho em ses-
são publica pelo presidente; e achando-se o reu
presente, deila ficou intimado (ou não se achando
o reu presente, expediu-se mkrndado de sua inti-
mação), encerrando-se este para fazer-se remes-
sa dos autos respectivos ao Sr. Presidente do Es-
tado, por intermedio do sr. Cominandante Geral;
do que, para constar, lavrou-se este termo, que eu
F..., escrivão, escrevi.

MANDADOS DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

(Condemnação)

Eu, F..., presidente do conselho de justiça a
que foi submettido o reu F.. ., faço saber a este
que o mesmo conselho o condemnou, por unanimi-
dade (ou por maioria) de votos, a... (indica-se o
tempo de prisão), como incurso no art... do regu-
lamento, devendo subir, sem perda de tempo, os
autos do processo respectivo ao sr. Presidente do
Estado, em consequencia da appellação necessaria,
interposta para o mesmo senhor. Eu, F..., o es-
crevi.

Bello Horizonte (ou o logar onde fôr), etc.
F... (assignatura), presidente.

(Absolvição)
Eu, F... (titulo ou posto e nome), presidente

do conselho de justiça a que foi submettido o reu
F... (nome, etc.) faço saber a este que o mesmo
conselho o absolveu por unanimidade (ou maioria)
de votos, da accusação que lhe foi intentada, de-
vendo subir, sem perda de tempo, os autos do pro-
cesso respectivo ao sr. Presidente do Estado, em

1). 53	 1927
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O/fie/o de convocação
Repartição do.... (cominando ou o que fôr,

COM designação do lagar e da(a).
Ao sr. F... (posto e nome do presidente).
Convocando o conselho de inquirição, afim de

serem tomados os depoimentos das testemunhas
abaixo arroladas, na conformidade da deprecada
expedida pelo conselho de justiça a que está res-
pondendo o reu F. . . , em. . . (indica-se o logai)
como tudo consta dos papeis annexos, nomeio-vos
para, na qualidade de presidente, com os juizes
F... e F... a quem dareis sciencia, constituirdes
o referido conselho de inquirição.

Saude e fraternidade.
F... (nome e posto).
Ról das testemunhas.
F... (testemunha).
F.. . (testemunha).
F. . . ( testemunha)

Deprecada
Sala do conselho de justiça no... (ogar e

(lala).
Ao si-. F... (posto e nome da auetoridade a

quem fôr dirigida a deprecada).
Tendo o conselho de justiça de que sou presi-

dente e a que reponde F. . . deliberado, para me-
lhor esclarecer-se, que fossem inquiridas is teste-
munhas F.—., F. . ., etc., as quaes estão sob vossa
jurisdicção e se acham impossibilitadas de compa-
recer perante o referido conselho, peÇeVOS a con-
vocação de um conselho de inquirição para ouvir
as testemunhas. Para esse fim vos remctto os res-
pectivos quesitos e bem assim copias authenticas
da parte (queixa ou denuncia) contra o reu.

Saude e fraternidade.
F... (nome e posto), presidente.
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consequencia da appellação necessaria interposta
para o mesmo senh.

Eu, F... (nome, etc.), o escrevi.
Belio Horizonte, (ou logar onde tôr), etc.,

de... de...
F.. . (assignatura), presidente.
Sala do conselho de julgamento (logar e data).
Ao sr. F... (posto e nome da auctoridade sob

cuj&s ordens immediatas se achar o reu).
Remettendo-vos o incluso mandado de intima-

ção da sentença do reu F..., peço que vos digneis
fazer com que o referido man&ido seja entregue
ao mesmo reu.

Saude e fraternidade.
F... (assiqn atura), presidente.
Sala do conselhô de julgamento (logar e data).
Ao sr. F. . ., Commandante Geral.
Remettendo-vos os autos inclusos do processo

a que respondeu em conselho de justiça õ reu
teço que vos digneis dar aos mesmos autos o con-
veniente destino.

Saude e fraternidade.
F... (assignatura), presidente.
Beilo Horizonte (ou logar onde fôr), etc.

Autuação
Aos... dias do mez de... do anno de. . ., nesta

cidade de Beilo Horizonte, (ou 1oar onde fôr), foi-
me por F... (posto e nome) presidente do conse-
lho, entregue um officio de F... (posto e nome
com a designação da auctoridade), com a depre-
cada que adeante se segue, do que lavro este ter-
mo.

Eu, F..., servindo de escrivão, o escrevi.
F... (rub&a), presidente.
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Perguntas prOj)OStaS J)CiO COl1S('iIlO (l(' »stiça

1 a

2.

3a

Perguntas propostas pelo FO

1.'

2.a

3i

(e assim por deante)
Sala do conselho de justiça no... (jogar da

(lata).
F.. (nome e posto), presidente.
F... (assignatura do indiciado).	 1
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1. a  testemunha
F... (nome, naturalidade, edade, estado, pro-

fissão e residencia), aos costumes nada disse (ou
aeclarou ser parente em... grau, amigo ou inimi-
go do...) testemunha que prestou o compromisso
ou juramento legal, e sendo inquirida sobre a quei-
xa ou denuncia e sobre as perguntas que lhe foram
lidas, não só propostas pelo conselho de justiça co-
mo lambem pelo réo, respondeu:

Quanto á primeira proposta pelo conselho de
justiça, que... (refere-se tudo quanto disser a tes-
temunha); quanto á segunda que... (e assim por
deante, inclusive as perguntas feitas pelo réo).

E nada mais disse nem foi perguntado. En-
cerrado e lido e achado conforme, vae assignado.
Eu, F. . ., servindo de escrivão, o escrevi.

F... (rubrica), presidente.
F... (assignatura da testemunha).

2. a Testemunha

3 a Testemunha

Termo de inquirição
Aos... dias do mez de... do anno de..., nes-

ta cidade de Beilo Horizonte (ou loqar onde íôr)
no. . . (indica-se o logar), reunido este conselho de
inquirição com posto de F... (posto e nome), de
F... (idem), ahi presentes as testemunhas F.
F... e F. . ., pau o presidente a inquiril-as, na
forma que se segue; do que, para constar, lavrou-
se este termo, que eu, F... , servindo de escrivío,
escrevi.

E logo, concluida a inquirição das testemu-
nhas, encerrou o conselho de inquirição os seus tra-
balhos, afim de remetter ao conselho de justiça
este processo; do que, para constar, lavrou-se este
termo que eu, F. . . (nome, etc) ., servindo de escri-
vão, escrevi.

Secretaria da Segurança e Assistencia Publica,
em Belio Horizonte, 16 de junho de 1927.

José Francisco Bias Fortes.
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DECRETO N. 7.713— DE 16 DE JUNHO DE 1927

Da nova dfr,tribuiçrto á Força Ptb1ica do Estado

O Presidente çlo Estado de Minas Çeras, usçln-
do da attr.ibuição que;lhe confere o artigo 57, n.

da Constd nio e a n	d Ii ii» ii	o
quadro do PCSS0U.1 (,lU Forca Puilica com o Itcu-
lamento apprõvao nesta dçila, rso1ve, a1 refc
dum do Congresso, istrbni1-ao seguiiLe ilo:

Artigo 1.0 A Força Publica do Estado de Minas
Geraes compor-se-á de:

Um Departamento Administrativo.
Cinco batalhões de infantaria.
Um corpo escola.

`Um corpo de cavailaria.
Uma companhia de sapadores bombeiros.
Serviço Auxiliar.
Serviço de Sade.
Artigo 2.0 Cada batalhão oe infantaria será

composto de tres companhias e terá um pelotão de
métralhadoras.

Artho 3. 0 O l.0 batalhão, além do l)elotã() de
metralhadoras, terá a companhia de sapadores
bombeiros.

Artigo 4. 0 A composição do Departamento Ad-
ministrativo, das unidades de tropa e do Sçryiço de
Sde obedecerá aos quadros annexos.	-

Artigo 5.° Ficam supprinidos o 6.° batalhão e
,a çqmpafillia escola.

Artigo6. 0 Revogam-se as disposições em con-
trario.

Palacio da Prcside.ncia do Est410 de Minis Ge-
raes, em Bello 1-borizonte, 16 de junho de 1927-

ANTONIO CARLOS JI1I3EIR0 DE ANDRADA

José Francisco Bias Fortes.
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DECRETO N. 7.714 nE 17 DE JUNHO DE 1927
Cita um logar (te adjuneto i escota mista do di;lrftto (te Capetinga

municipio de Süo SchasO:io d Paraiso

O Presidente do Estado de Minas Gcracs re-
solve crear um logar de adjuncto á escola mista
do districto de Capetinga, muni cipio de São Sebas-
tião do Paraiso.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.715 - DE 17 DE JUNHO DE 1927
Croa urna 2' escola mista no nucleo colonial "Inconfidentes",

municipio de Ouro Fino

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma 2.° escola mista no nucleo colo-
nial "Inconfidentes", municipio de Ouro Fino.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 17 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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l)t'RETO N. 7.717	/	ii PE 1927

Cr.a	t(.Olt n,sta no clistrri	dt	\ !ccbtt 1	rrr,
P° (

() Presidente cio Estado de Minas Gcracs -e-
solve crear uma escola mista no (hstrlcto de São Vi-
cente F'crrcr, municipio de Turvo.

Palacio da Presidencia do Estado de Miuis
Gcraes, cm Beilo Horizonte, 17 de junho de, V,27

ANTONiO CARLOS Ri BEIRO DE ANDIIADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.718— DE 17 DE JUNHO I)E 1927

Crhi urna escola rural, mista, na estação de Valiadai'cs, nstmiciplo
de Liva 1 )IaIIU

O Presidente do Estado de Minas Geracs resol-
ve crear uma escola rural, mista, na estação (te
Vailadares, rnunicipio de Lima Duarte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de junho de 1927.

DECRETO N. 7.716 - DE 17 DE JUNHO DE 1927
Crêa uma escota rural, mista, em Sant'Anna do Taboleiro, districo

de Vermelho Novo, municipio de Raul Soares

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, em Sant'Anna
do Taboleiro, districto de Vermelho Novo, muni-
cipio de Raul Soares.

Palacio da Presidencia (10 Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de junho de 1927.

A
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.719 - DE 17 DE JUNHO DE 1927

Ca urna escola rural, mista, em Mãe dos Homens, municipio de
Santa Maria do Suassuhy

O Presidente cio Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Mãe dos Ho-
mens, municipio de Santa Maria do Suassuhy.

TI
ANTONiO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 17 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.720 DE 17 DE JUNHO DE 1927

Crêa uma 2. escola rural, mista, em Palmito!, districtã de J3u-
ritys, municipio de Sete Lagoas

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear urna 2. ,1 escola rural mista, cm Palmital,
districto de Buritys, municipio de Sete Lagoas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.721 - DE 17 DE JUNHO DE 1927
CrOa uma escola rural, mista, em Josinopolis, municipio de Grão

Mogol

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escol rural, mista, em JOSiUO1)OIiS,
municipio de Grão Mo 'gol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 
DE 

ANIM4AIIA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.722— DE 18 DE JUNHO DE 1927
Abre um credito especial de 6.250:000000 para pagamento de des-

pesas de appareihamerito e d e, consÍrucçes (ia Bde de Viação
sul-Mineira

O Presidente do Estado de Minas Gerae,
usando da faculdade que lhe conferé Ó artigo 57

da Constituição e de accordo com a auctorização
constante do artigo 1.°, da lei n. 760, de 6 de se-
tembro de 1920, resolve abrir um credito especial
de seis mil duzentos e cincoenta contos de réis
(6.250:000000), destinado ao custeio de despesas
de apparelharnento e construcções da Rêde de Via-
ção Sul-Mineira,, para execução do disposto na
clausula terceira do contracto de 6 de abril de 1922.

Os Secretariog de Estado dos Negoc4os da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publi-
cas e das Finanças assim o tenham entendidi e fa
çam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de M.!nas
Geraes, em Belio Horizonte, 18 de junho de 1927.

ANTONIO CARI.os RIBEIRO u, ANDIIADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.723— DE 18 DE JUNHO DE 1927

Approva instrucções complementares para concessão de "Medaa
Militar"

O Presidente do Estado de Minas Geraes, us-
do da attribuição que lhe confere o artigo 57, n. 1.
da Constituição, resolve approvar as instrucções
complementares que com este baixa, para con-
cessão da "Medalha Militar", creada pela lei 888,
de 3 de setembro de 1925, para recompensar ser-
viços de officiaes e praças da Força Publica, do Es-
tado, na campanha contra os rebeldes de 5 de ju-
lho de 1924.

Art. 1. 11 A "Medalha Militar" será de bronze
fosco, de forma circular, com Orn,030 de diametro
e 0111,002, de espessura e contornada 1) 01' duas
palmas, tendo ao centro da face anterior a seguin-
te inscripção: "Valor Militar" e, abaixo, "Pela Le-
galidade".

e
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Na face posterior terá as armas do Estado,
contornadas pela inscripção - "Força Publica do
Estado de Minas".

Art. 2. 0 A medalha será usada no lado es-
querdo do peito, suspensa cm uma fita com 'as cô-
res da bandeira do Estado (vermelha com uma
estria branca no centro) e que terá Om,030 (te lar-
gura e Om,040 de comprimento.

Art. 3. 0 Terão direito á "Medalha Militar os
officiaes e praças da Força Publica que serviram
em expedições de guerra fóra do Estado e tiverem
merecido elogios especiaes de seus superiores em
seus relatorios, archivados no Commando Geral.

Art. 4. 0 Não terão direito á medalha, com-
quanto incluidos no artigo precedente, OS COfl-
demnados e os excluidos da Força Publica por sen-
tença ou medida disciplinar.

Art. 5. 0 Organizada pelo Commando Geral, a
relação dos militares com direito á medalha, serão
expedidos os diplomas de concessão e as rspecti-
vas medalhas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Be]lo Horizonte, 18 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

DECRETO N. 7.724--DE 27 DE JUNHJ DE 1927

Croa uma escola rural, mista, em Bom Jesus das Flores, districto
de Japão, municipio de Oliveira

O Presidente do Estado de Minas Gc''aes re-
solve crear uma escola rural, mista, cm Bom Jesus
das Flores, districto de Japão, municipio de Oli.
veira.	 4
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
ves, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campss.

DECRETO N. 7.725 - DE 27 DE JUNH) DE 1927

Crês um logar de adjuneto á escola nocturna, masculina, do bairro
de Botanagua, da cidade de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
so1v crear um logar de adjuncto á escia noc'ur-
na, masculina, do bairro de Botanagua, da cidade
de Juiz de Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado d' Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos

DECRETO N. 7.726 - DE 27 DE JUNHO DE 1927

Converte em masculina a escola mista do districto de Alvorada,
municipio de Carangola, e crêa uma para o sexo feminino na
mesma localidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em masculina a escola mista do
districto de Alvorada, municipio de Carangola, e
crêa uma para o sexo feminino na mesma locali-
dade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
D. 59
	 13.17
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DECRETO N. 7.727 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Varzea do Felicissimo, municipio

de Beilo Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Varzea do Fe-
licissimo, municipio de Belio Horizonte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.728— DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Boa Vista, municipio de Areado

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Boa Vista,
municipio de Areado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.729— DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Gambá, districto de Cattas Altas,

municipio de tueluz

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Gambá, distri-
cto de Cattas Altas, municipio de Queluz.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

	

Francisco Luiz da Silva Campos.	y

—.	
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DECRETO N. 7.730— DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria urna escola rural, mista, em Medeiros, districto de Piedade dos

Geraes, municipio de Bomfim

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Medeiros,
districto de Piedade dos Geraes, municipio de
Bomfim.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.731 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Roças Novas, districto de Sant'

Anna do Paraopeba, municipio de Bomfim

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Roças Novas,
districto de Sant'Anna do Paraopeba, municipio de
Bomfim.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAD.&.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.732 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Corrego d'Anta, districto de San-

to Ililario, municipio de Piumhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Corrego d'An-
ta, districto de Santo Hilario, municipio de
Piumhy.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gc-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.733 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Serra, districto de Itamaraty, mu-

niciplo de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Serra, distri- -
cto de Itamaraty, municipio de Cataguazes.

Palacio da Presideucia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.	4

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.734 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Crystal, districto de Laranjal, mu

nicipio de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Crystal, dis-
tricto de Laranjal, municipio de Cataguazes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.735 - DE 27 DEJUNHO DE 1927
Cria uma 2. escola mista, no districto de Divino de Carangola,

municipio de Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma 2.a escola mista, no districto de Divi-
no de Carangola, município de Carangola. 
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.736— DE 27 DE JUNHO DE 1927
Cria uma escola rural, mista, em Agua Limpa, districto de Sant'Anna

do Paraiso, municipio de Mesquita

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Agua Limpa,
districto de Sant'Anna do Paraiso, municipio de
Mesquita.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos,

DECRETO N. 7.737— DE 27 DE JUNHO DE 1927

Cria uma escola rural, mista, em São Diniz, e outra em Moyacanas,
municipio de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
we crear uma escola rural, mista, em São Diniz,
e outra em Moyacanas, municipio de Cataguazes.

Palacio da Presideneia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

,-	.L..
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DECRETO N. 7.738 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Crêa uma escola masculina, nocturna, no bairro Manoel Honorio,

na cidade de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear uma escola masculina, nocturna, no
bairro de Manoel Honorio, na cidade de Juiz de
Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Canpos.

DECRETO N. 7.739 - DE 27 DE JUNHO DE 1027

Croa uma escola mista, rural, em Sobragy, districto de Vargem
Grande, municipio de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear uma escola rural, mista, na estação de
Sobragy, districto de Vargem Grande, municipio
de Juiz de Fóra.

Palacio da Preidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.740 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Transforma em Instituto o apprendizado "Barão de Camargos", de

Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição do Estado e de accordo com as disposições
contidas na lei n. 203, de 13 de setembro de 1896,

combinado com a auctorização constante do art.
1.0, da lei n. 782, de 16 de setembro de 1920, resol-
ve transformar em Instituto o actual apprendizado
"Barão de Camargos", de Ouro Preto.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publi-
cas, assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.741 - DE 27 DE JUNHO DE 1927
Torna extensiva á Prefeitura de São Lourenço, recentemente creada,

o regulamento da de Cambuquira

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe é conferida pelo art. 57
da Constituição Estadual, e de conformidade com
o disposto nas leis 373, de 17 de setembro de 1903,
e 396, de novembro de 1904, resolve tornar extensi-
vo á Prefeitura de São Lourenço, recentemente
creada, o regimen estabelecido no regulamento ex-
pedido para a Prefeitura de Cambuquira, e appro-
vado pelo dec. n. 4.277, de 31 de outubro de 1914.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 27 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.742— DE 29 DE JUNHO DE 1927
Abre o credito especial de 75:819$241, para pagamento á Companhia

Norte de Minas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe é conferida pelo art. 57,

-
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da Constituição, decreto n. 4.564, de 4 de maio de
1916, e art. 15, da lei n. 709, de 22 de setembro de
1917, resolve abrir o credito especial de setenta e
cinco contos, oitocentos e dezenove mil duzentos e
quarenta e um réis (75:819$241), para classifica-
ção da despesa feita com a restituição á Compa-
nhia Norte de Minas, em virtude de contracto cele-
brado entre o governo do Estado e essa Compa-
nhia.

O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 29 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.743 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, no bairro da Serrinha, municipio de

Silvestre Ferraz

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no bairro da
Serrinha, municipio de Silvestre Ferraz.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.744 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Passa Cinco, municipio do Pomba

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear uma escola rural, mista, em Passa Cin-
co, municipio do Pomba.	 A

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Gc-
racs, cm Beilo Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.745 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Alves, municipio de Bom Despacho

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Alves, Mii-
nicipio de BoIn Despacho.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Ge-
raes, cm Belio Horizonte, 8 de junho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.746 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a 2.' cadeira mista da cidade de Campos

Geraes e em feminina a 1.' mista da mesma cidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve converter em masculina a 2 . a cadeira mista,
da cidade de Campos Geraes e em feminina a 1. a
mista da mesma cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.747 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, em Santo Antonio da Serra da Jacuba,

municipio de Itaúna

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, em Santo An-
onio da Serra da Jacuba, municipio de Itaúna.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
rues, em Belio Horizante, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.748 DE 8 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a escola rural, mista, de S. Domingos de

Ubá, municipio de Caratinga e crêa urna para o sexo feminino
na mesma localidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em masculina a escola rural, mista,
(te S. Domingos de Ubá, município de Caratinga,
e crêa uma para o sexo feminino na mesma loca-
lidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AN')RADA

Francisco Luiz da Silva Campos

DECRETO N. 7.749 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a escola rural, mista, de Guaxima, munici-

pio de Conquista, e crêa urna para o sexo feminino na mesma
localidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve converter em masculina a escola rural, mista,
de Guaxima, municipio de Conquista, e crêa uma
para o sexo feminino na mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.750 - DE 8 DE JULHO DE 1927

Crêa urna escola rural, mista, em Jatobá, rnunlclpio de Pitanguy -

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Jatobá,
municipio de Pitanguy.

Palacio da Presidencia do Estado de Mi-
nas Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de julho de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.751 - DE 8 DE JULHO DE 1927

Croa urna escola rural, mista, em Indayá, districto de Conceição do
Pará, enunicipio de Pitanguy

O Presidente do Estado de Minas Gera-es, re-
solve crear uma escola rural, mista, em Indayá,
districto de Conceição do Pará, municipio de Pi-
tanguy.

Palacjo da Presidencia do Estado de Mi-
nas Gera-es, em Beilo Horizonte, 8 de julho de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.752 - DE 8 DE JULHO DE 1927

Crêa uma escola rural, mista, na estação de Pacau, municipio de
Turvo

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve crear uma escola rural, mista, na Estação de
Pacau, municipio de Turvo,
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Palacio da Presidencia do Estado de Mi-
nas Geraes, em Belo Horizonte, 8 de julho de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.753 - DE 8 DE JULHO DE 1927

Croa uma escola mista na Vilia de Mesquita

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola mista na Villa de Mes-
quita.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.754 - DE 8 DE JULHO DE 1927

Cra uma escola rural, mista, em Bernardo de Souza e outra em
S. Sebastião do Alegre, municipio de Santa Luzia

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Bernardo
de Souza e outra em S. Sebastião do Alegre, mu-
nicipio de Santa Luzia.

Paiacio da Preidencia do Estado de Mi-
nas Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de julho de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.755 - DE 8 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a escola mista da districto de Frei Sera-

phim, municipio de Itamhacury, e crêa uma para o sexo femi-
nino na mesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve converter em masculina a escola mista do
districto de Frei Seraphim, municipio de liamba -
cury, e crear uma para o sexo feminino, na mes-
ma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 8 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.756— DE 14 DE JULHO DE 1927
Indulta o sentenciado Antonio Gonçalves Dias do resto da pena a

que foi condemnado.

O Presidente do Estado de Minas Gcracs, no
uso dia auctoridade que lhe confere a Constituição,
- em commemoração da data de hoje e tendo em
vista o parecer do Conselho Penitenciario, resol-
ve indultar o sentenciado Antonio Gonçalves Dias,
condemnado pelo jury do termo de Campos Ge-
raes, comarca de Tres Pontas, a 24 annos de pri-
são, dos quaes já cumpriu 13 annos e 6 mezes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 14 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.757— DE 15 DE JULHO DE 1927
Declara sem effwito o decreto n. 7.459, de 21 de janeiro do

corrente anno

O Presidente do Estado de Minas Geraes ré-
solve declarar sem cffeito o dec. n. 7.459, de 21 de
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janeiro do corrente anno, pelo qual fóÈtiih coíic'e-
didos ao Sr. José de Carvalho Rôla terrenos devo-
lutos situados á direita do corrego de Antonio Pe-
reira, na serra do mesmo nome, mufliCipio. de
Ouro Preto, para exploraçao de barytina, por se
ter verificado ultimamente a inconveniencia de ef -
fectivar a referida concessão.

Palacio da Presidencia do Estado de MinaS
Geras, em Beilo horizonte, 15 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS Rwrnno ir ANDRADA.

Djalrna Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.758 DE 15 DE JULHO 1)E 1927
Declara em coinmisso concsõcs de terrènÕs devoldtos feias aos

senhores Christiano Bpiista da Moia, dr. Tlieodolino Antonio
da Silva Pereira, José Porhirio de oliveira, Francisco (301r.CS

 Oliveira, Antonio Barboa Senha, Francisco Cordeiro (Ia
Luz, Alberto Laendcr, Ignacio Baptista da Moita e Candido de
Calho Sedha.

O Presidente (1h Etado de Minas Gemes,
usando de sïias attrihuições e

-considerando que os senhores Christiano Ba-
ptita da Mõtta, (ir. Theddolino dá Silva Pereira,
José Porphirio de Oliveira, Francisco Gomes (1-e
Oliveira Junior, Antonio Barbosa Senna, Francis-
co Cordeiro da Luz, Alberto Laender, Ignacio Ba-
ptista dá Motta e Candido de Carvalho Senna Ob-
tiveram, em 8, 15 e 22 de fevereiro e 5,1.9, 23 e 25
de julho de 1913, despachos de concessão de ter-
renos devolutoa; o primeiro, de 9.444.830.ms2, ás
margens do corrego São Matheus, affluente do ri-
beirão Barreado, nas proximidades do extincto nu-
cleo do Barreado`; o segundo de 9.874.463,0Orrt2,
entre a antiga estrada de rodagem de "Santa Cla-
ra" e o rio Mudury; o terceiro cia 10.000.000,00ms2,
as margens do ribeirão da Pedras, affluente da

,margem direita do rio Mucury; o quarto, (le
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.000000,00ms2 ás margens da antiga estrada de
m ddatem 	Theophilo Ottonj a Santa Clara, no

ar denominado "Jacupemba"; o quinto, de
63.39O,O0ms2, á margem direita ilo rio Mucury,
aixo do logar denominado "Ponte Velha''; o
tto, (Ia 10.000.000,00ms2, ro logar denominado
gôa do Mucury'; o setirno de 8.M8.5l9,OOms2,
logar denominado "Ponte Velha", à margem
ita do rio Mucury; o oitavo, de .......

000.000,00rns2, ás margens da antiga estrada de
agem de Theophilo Ottoni a Santa Clara, no
r denominado "Jacupemba"; o nono de
5. S2,O0ms2, no logar denominado "Ponte Ve-
- terrenos esses situados todos no municipio

Theophilo Ottoni;
considerando que, para a efíectivação das re-

idas concessões, prornettidas em despachos pre-
rinares, estavam os seus pretendentes obriga-
a satisfazer todas as exigencias da letra B e

rieas do art. 21, do dec. n. 2.680, de 3 de de-
abro de 1909, destacadarnente a condição de
uterem nos terrenos determinado numero de
)CÇQS de gado e de cultivarem permanentemen-
no minimo, a terça parte das áreas concedidas,
ectivo principal das concessões;
considerando terem os requerentes transferi-
a terceiros seus direitos áquelias concessões,
a flagrante transgressão do disposto no art. 17,
decreto citado,
Resolve tornar sem cffeito os mencionados

pachos e percniiptos quaesquer direitos delies
rrentes.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas
aes, em Belio Horizonte, 15 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRÁDA.

Djalma Pinheiro Chagas.

L.
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DECRETO N. 7.759 - DE 15 DE JULHO DE 1927

Desapropria, por utilidade publica, mananciaCs e terrenos particula-
res no municipio de Contagem.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
1a faculdade que lhe confere a lei n. 900, de 19 de
setembro de 1925, decreta, na fôrma da legislação
em vigor, a desapropriação, por utilidade publica,
dos :mananciaes dos corregos "Rola-Moça" e "Ca-
pão de Baixo", e dos terrenos particulares que,
constituem as respectivas bacias, no municipio de
Contagem, que sejam ncccssarios aos serviços de
abastecimento d'agua de Belio Horizonte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 15 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS 11 1BErn0 DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.760 - DE 16 DE JULHO DE 1927

Declara sem cffcito o decreto n. 7.674, de 30 de maio de 1911

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57,
da Constituição, resolve declarar sem effeito o
ereto n. 7.674, de 30 de maio de 1927, ficando
em inteiro vigor o de n. 7.512, que marcou os dias
17 de abril e 17 de maio para, respectivaimente,
proceder i eleição de um vereador e a instailação
do districto de Folhados, do municipio de Patro.
cunho.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de juiho de 1927,.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.761 - DE 16 DE JULHO DE 1927

Marca o dia 7 de agosto proxinlo futuro para a instaliaçijo do dis-
tricto de paz de Folhados, comarca de Patrocinio

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 6.0,
da lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, resolve
marcar o (lia 7 de agosto proximo futuro para a
Instaliação do districto de paz de Folhados, crea-
do pela lei n. 879, de 24 de janeiro daqucile anno,
na comarca de Patrocinio.

Palacio da Presidencia tio Estado de Minas
Geraes, em Beflo Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.762 - DE 16 DE .JULHO DE 1927

Concede á Escola Normal "N. S. das Dores", da cidade de Itabira.
ao regalias de equiparaçiio á Escola Normal Modelo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da atiribuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e de accordo com os arts. 152 e
156 do Regulamento do Ensino Normal, que bai-
xou com o decreto n. 6.831, de 20 de março de
1925, resolve conceder á Escola Normal "Nossa
Senhora das Dores", da cidade de Itabira, as re-
.galias de equiparação á Escola Normal Modelo.

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo horizonte, 16 de julho de 1927.

k

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz (-la Silva Campos
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DECRETO N. 7. 7G3	 1927
Crêa uma escola rural, mista, cm	 n n ipio de

Pouso Alegi

O Presidente ido Est . nts Gcraes,
resolve crear urna escola rural, mista, em Patioci.
ido, municipio de Pouso Alegre.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 16 de julho de .1927,

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da S!!'c Cuznpo..

DECRETO N. 7.764— DE 1 1):: i urn o ia: 1927
CrIa uma escola rural, nhisa, cm Vieiras, distrieo de Dores

Turvo, nauniciplo do Alto Rio Doe

O Presidente do Estado de Minas Geoes, re.
solve crear uma escola rural, mista, em Vieiras,
dlstricto de Dores do Turvo, municipio de Alto
Rio Doce.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de julho de 1927,

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.765 - DE 16 DE JULho DE 1927

Crêa quatro escolas ruraco, mistas, ao municipio de Grão Maga!,
sendo uma em cada um dos seguintes povoados: liarrocão, Ale.'
gre, Pé da Serra e Jatobá.

O Presidente do Estado de Minas Geraes rc
solve crear quatro escolas rumes, mistas, no mu
nicipio de Grão Mogol, sendo uma em cda um
dos seguintes povoados: Barrocão, Alegre, Pé da
Serra e Jatobã.

talacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Geracs, cm Bejio 1:lorizonte, 16 de julho de 1027.

ÀNTONIO CARLOS RrnEUI0 DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva CampQs.

I)EC1tETO N. 7.766 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Cct q uatro escolas ruracs, mistas, n9 n1,1n1cipo . de. &WsUuquira,

udo uma em cada um. -dos seguintos povoados: Jaboticabal,
Ma1rs, 4jiqa o Çgutaggjlo.

() Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mil-
nicipio de Cambuquira, sendo urna em cada um
dos seguintes povoados: Jaboticabal, Mafras, Mi-
randa e Cantagailo.

Pajacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Get'aes, em Belio Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTÕNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

I»CRETO N, 7.767 - Dj l(ii DE JIJLIIQ ui 1.927
CrIa m	escala nocLun?, mgsculjtia, qa viflg de Pcdxo Leopoldo

O Presidente do Estado de Miflas Gerac re-
solve crear uma escola nocturna, masculina, na
villa de Pedro LeopQldo.

Pala g io da Presdencia. do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de j ulho de 1927.

ANTONIQ CARLOS RinEiRo DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.768 - DE 16 DE JULHO DE 1927

Croa uma escola rural, mista, em Thermopolts, municipto de Jaculiy
O Presidente do Estado de Minas Geraes re-

solve crear uma escola rural, mista, em Therímo-

[1
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polis, municipio de Jaduhy, ficando a instailação
dependente de predio.

Paiacio da Presidencja do Estado de Minas
Gcraes, em Beilo Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.769 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, em Chapada, districto de Altiança,

municipio de Itabira

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Chapada,
districto de Alliança, municipio de Itabira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Beilo Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.770 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola nocturna, masculina, na Villa de Guapé

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola nocturna, masculina, na
Vilia de Guapé.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
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Palaci() da Pi'csidcncia (10 Estado de Minas
Gera", cru Bello Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEiRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.772— DE 16 DE JULHO DE 1927

Crêa duas escolas no districto de Douradoquára, municipio de Mon-
te Carmeilo, sendo uma para cada sexo

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas no districto de Dourado-
qutra, municipio de Monte Calimelbo, sendo uma
para cada sexo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.773 - DE 16 DE JULHO DE 1927

Converte em masculina a escola rural, mista, de Serrinha, munici-
pio de Grão Mogol, e crêa uma para o sexo feminino na mesma
localidade.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.771 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Ferreiros, municipio de Guapã

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Ferreiros,

UfllC1 1)1O de Guape 

O Presidente cio Estado de Minas Geraes re-
solve converter em masculina a escola rural, mis-
ta, de Serrinha, municipio de Grão Mogol, e crear
una para o sexo feminino, na mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belbo Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.



DEMONSTRAÇÃO

Juros de apolices nominativas (de
1922 a 1926), inscriptas na In-
spectoria Fiscal, no Rio

Coupons da "Bahia e Minas" não pa-
gos (1922 a 1926) .......

Titulos da mesma divida não apre-
sentados a resgate ........

Juros de apolices nominativas (1922
a 1926), inscriptas na Secretaria

263:952$500

107:645$000

142:800$000

(Ias Finanças ...........113:797$500

Total ............628:1950OO
2.a Secção da Secretaria das Finanças, Dire-

ctoria da Contabilidade, 6 de julho de 1927. -
Alvaro Felicissimo, 1 ,0 official.

Visto. - O chefe de secção, Longobardo Ban-
deira.

Visto. - 6 de julho de 1927. - José de Las-
Casas, director cm exercicio.
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DECRETO N. 7.774 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a escola rural, mista, de Bicuiba, muni-

ciplo de Abre Campo, e crêa unia para o sexo feminino, na
mesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em masculina a escola rural, mis-
ta, de Bicuiba, municipio de Abre Campo, e crear
uma para o sexo feminino, na mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos
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o regulamento approvado pelo decretei n. 2.224,
de 23 de maio de 1908, resolve abrir um credito
especial de seiscentos e vinte oito contos cento e
noventa e cinco mil réis (628:195000), para cus-
teio do serviço da divida interna e conforme a de-
monstração que a este acompanha.

O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo Horizonte, 18 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 1)E ANDRADA.

Gudesleu de Só Pires.

DECRETO N. 7.775 - DE 16 DE JULHO DE 1927
Converte em feminina a escola mista do districto de Lorena, mu-

nicipio de Itamarandyba, e crta urna para o sexo masculino,
na mesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em feminina a escola mista, do dis-
(neto de Lorena, municipio de Itamarandyba, e
crar uma para o sexo masculino, na mesma lo-
calidade.

Palacio tia Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA. -

Francisco Luiz da Silva Campos.	4
DECRETO N. 7.776 - DE 18 DE JULHO DE 1927

Abre um credito especial de 628:195$000 para o serviço da divida
interna

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o artigo
57, da Constituição, e de accordo com o que dispõe

ii
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DECRETO N. 7.777 - DE 18 DE uino ni 1927
Crèa uma escola de reforma no districto de Bias Fortes, meiniciplo

de Barbacena

O Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57, n.
1, da Constituição Mineira, e de accordo com o
disposto nos arts. 84, letra e, e 87, do regulamento
expedido pelo decreto n. 7.680, de 3 de junho do
corrente anno, considerando:

a) que o goveno federal transferiu a este Es-
tardo a antiga Escola de Lacticinios, localizada no
districto de Bhts Fortes, municipio de Barbacena,
com todos os pertences da mesma, obrigando-se a
manter uma subvenção de oitenta contos anfivaes
para a manutenção da Escola de Menores, que alli
fosse instailarda;

b) que tal doação veio facilitar a execução do
programma de assistencia a menores, por se pre-
star o edificio a uma escola de reforma, resolve:

Art. 1.0. Fica crea'da, na séde do districto de
fias Fortes, municipio de Barbacena, uma escola
de reforma, destinada a menores vadios, mendi-
gos ou libertinos.

Art. 2.0 . Revogam-se as disposições em con-
trario.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 18 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

DECRETO N. 7.778 - DE 20 DE JULHO DE 1927
Marca o dia 25 de setembro proximo para se proceder

de dois senadores estaduaes

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57
da Constituição, e de accordo com a legislação

1	-961 -

eleitoral em vigor, resolve marcar o dia 25 de se-
tembro proximo futuro para se proceder á eleição
de dois senadores estaduacs.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 20 de julho de 1927.

1 DECRETO N. 7.779 - DE 23 DE JULHO DE 1927

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

Reconhece o sr. Stefan Fazura como consul honorarjo da Austria,
em Belio Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, e tendo em vista o officio de 10
de junho findo, do Ministerio das Relações Exte-
riores, resolve reconhecer o sr. Stefan Fazura
como conrsul honorario da Austria, em Beilo Ho-
rizonte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

1 DECRETO N. 7.780 - DE 23 DE JULHO DE 1927

Francisco Luiz da Silva Campos.

Marca os dias 28 de agosto e 2 de outubro proximos futuros para
se proceder á eleição de um vereador pelo dlstricto de Lorena,
municipio de Itamarandyba, e sua instaliação.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
(Ia Constituição, e de accordo com a lei n. 843, de
7 de setembro de 1923, resolve marcar o dia 28 de
agosto proximo futuro para se proceder á eleição
de um vereador pelo districto de Lorena, munici-
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4'i1 ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AN[atADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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pio de 1 tDmUrtIlIdyl)il, CITCUd() p41 referida lei,
o dia 2' do outubro para sua iusta1iaçio.

Palacio da Prcsideucia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 23 de julho de 1927.

ATONJO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.781 - DE 23 DE JULHO 1)E 1927

Trans fere para o povoado (1C Ganicllão, cli sOneto (Ia cidade,
 pio dede Açté, ciyrtiçI, eqi cçlir, rural, mina, a eçoIa

ambulante actualmente locliztdã em Pasto dos Reis, no ines-
ruo municipio.

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve tranf'erir' para o povoado db GtunellUío, úis-
tricto da cidade, muniçipio de Aheté, convertitia
em cadeira rural, mista, a escola ambulante
actualmente 1ocliz4da em Pasto dos Reis, no
mesmo 'municipio.

Palacio da Presidencia do Estado 'de Minas
Geraes, em Beflo Horizonte, 23 de julho de 197.

ANToNIo CARLOS RIEno DE ANImADA.

FrancjscoLuiz da S ilva Campps.

DECRETO N. 7.782 - DE 23 DE 4ULHO nu 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Manoel Rodrigues, mUflicipio de

Rio Espera

O Prcstlçutc do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, em Manoel
Rodrigues, municipio de Rio Espera.

Palacio. da Presidencia do Estado de Minas
Geraes em Boilo Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTQNIU CARLOS R13E1R() DE ANDn.I)A.
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DECRETO N. 7.783 DE 23 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola nocturna, Inasduhina, na cidade de Alfcnas

O Presidente do Estado de Minas Gcrac's re-
solve crear unia escola nocturna, masculina, na ci-
dade de Alfenas.

Palacjo da Presjdcncja do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAI)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.784 - DE 23 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola nocturna, masculina, na cidade de Prados

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear urna escola nocturna, masculina, na ci-
dade de Prados.

Palacio (Ia Presidencja do Estado de Minis
Gemes, cm Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAI)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.785 DE 23 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, no I)OVOado denominado Plana, mil-

nicipio ele Rio Espera

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado
denominado Pinna, municipio de Rio Espera.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 23 de julho de 1927.
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districto de Lagôa da Prata, municipio de Santo
Antonio do Monte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.789 - DE 23 DE JULHO DE 1927

Crêa cinco escolas ruraes, mistas, no municipio de Santa Rita do
Sapucahy, sendo uma em cada um dos seguintes povoados: Pie-
dade, Pivottos, Barra, Anil e Candido Ribeiro.

O Presidentè do Estado de Minas Geraes re-
solve crear cinco escolas rumes, mistas, no muni-
cipio de Santa Rita do Sapucahy, sendo uma em
cada um dos seguintes povoados: Piedade, Pivot-
[os, Barra, Anil e Candido Ribeiro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Beilo Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.790 - DE 23 DE JULHO DE 1927

Croa duas escolas ruraes, cm Santa Clara, niunicipio de Santa Rita
do Sapucahy, sendo uma para cada sexo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rumes, em Santa Clara,
municipio de Santa Rita do Sapucahv, sendo uma
para cada sexo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

0
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DECRETO N. 7.786 - DE 23 DE JULHO DE 19

Croa cinco escolas mistas, no municipio de ManhuaSSú, sendo
urbana, no bairro da Estação, e quatro, ruracs, assim disti
das: uma em Guarany, districto da cidade; uma cm Pirapel
dlstricto de Amazonita; uma em Pontões, districto de São
e uma em Palmeira, districto de São Sebastião do Sacran

O Presidente do Estado de Minas Geraes
solve crear cinco escolas mistas, no municipil
Manhuassú, Sendo urna, urbana, no bairro (Ia
tação, e quatro ruraes, assim distribuidas: 1

em Guarany, districto da cidade; urna em Pir
linga, (listricto de Arnazonita; urna em Pon
(listricto de São João, e urna em Palmeira, di
cto de São Sebastião do Sacramento.

Palacio da Presidencia do Estado de
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIREIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.787 -- DE 23 DE JULhO DE 1927

Croa uma escola nocturna, masculina, no bairro de Porto Novo,
na cidade de Além Parahyha

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola nocturna, masculina, no
bairro de Porto Novo, na cidade de Além Para-
hyba.

Palacio da Presi(leflCia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.788 - DE 23 DE JULHO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, em Retiro, districtO de Lagoa da

Prata, mUfliCipio de Santo Antonio do Monte

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve cretr uma escola rural, mista, em Retiro,

1
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DECRETO N. 7.791 - DE 23 DE JULHO DE 1927

Crêa tinia escola rural, miem, em Cachoeira do Mello, niunleipio de
Rio Espera

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear urna escola rural, mista, em Cachoei-
ra do Mello, municipio de Rio Espera.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDnADA

Francisco Luz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.792 - DE 23 DE JULHO DE 1927

Crêa unia escola feminina no povoado de Cardosos, municipio de
Pianguy, e converte cm masculina a cadeira mista da mesma
localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola feminina no povoado de
Cardosos, municipio de Pitanguy, e converter em
masculina a cadeira mista da mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Liii: da Silva Campos.

DECRETO N. 7.793 - DE 23 DE .JULHO DE 1927

Crêa uma escola nocturna, masculina, no bairro da Lagoinha,
nista. Capital.

O Presidente do Estado de Minas G:raes re-
solve crcar urna escola nocturna, masculina,
bairro da Lagoinha, nesta Capitil.
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r_palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gerses, cru Beilo Horizonte, 3 de julho de 1Õ27.

ANTONIo CARLOS RmErno DE ANÕttAiA.

Prahch'co Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.794 DE 23 DE JULHO DE 1)27

Cria duns eccolas rúraes, mistas, s'Sndo tirou rio povosidó de Cejil-
lo, districto de Saude, miinicipio de Alvinopolis, e outra, no
bairro de EstÏva, municipio de Pouso Alto.

ft Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rumes, mistas, sendo urna
no povoado de Cepilio, districto de Saude, muni-
cipio de Alvinopolis, e outra no bairro de Estiva,
Piunicinio de PóIISO Alto.

Palacio da Presideiicla dó Etado de Minas
Geraes, em BelIo Hórizõnte, 23 de julho de 1927.

ANToNIO CARLOS RIBEHIO DE ANDRADA.

Francisco Luiz (Ia Silva Campos.

DECRETO N. 7.795 DE 23 DE JULHO DE 1927

Cria duas escõlas rurars, minths, no nïunlclpio cia Rio Branco,
sendo uma no povoado de Crindiubas e mitra no de Clemente.

O Presidente do Estado de Minas Gerties re-
L' solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-

cipio de Rio Branco, sendo uma no povoado de
Ciindiubas e outra no de Clemente.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Get'aes, cm Ïello Horizonte, 23 de julhô ílè 927.

Arç'roNio CARÏ.os RIBELRO DE ANnInA.

Francisco Luiz da ¶11lY(f Campos
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DECRETO N. 7.796 - DE 23 DE JULHO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, no lagar denominado Bananal, dli-

tricto de Desemboque, municipio de Sacramento.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no logar de-
nominado Bananal, districto de Desemboque, no
municipio de Sacramento.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.797 - DE 23 DE JULHO DE 1927
Crêa uma escola mista no districto de São João Baptista da Serra

da Canastra, munleipio de Sacramento.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola mista no districto de São
João Baptista da Serra da Canastra, municipio de
Sacramento.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.798 - DE 23 DE JULHO DE 1927
Converte em masculina a escola mista do districto de Aigirita, Inu-

nicipio de Leopoldina, e croa unia para o sexo feminino, na nies.
aia localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em masculina a escola mista do
districto de Argyrita, municipio de Leopoldina, e
crear uma para o sexo feminino, na mesma loca-
lidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
irs, eni Belio Horizonte, 23 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos. -

DECRETO N. 7.799 - DE 25 DE JULHO DE 1927
um credito especial de 50 :000$000 a favor da Santa Casa de

Misericordia de Bello Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
EnChI da attribuição que lhe confere o artigo 57,
Constituição, e, para a execução da lei n. 927,
25 de setembro de 1926, resolve abrir o credito
ecial de cincoenta contos de réis (50:000000),
auxilio ás obras do pavilhão para enfermos da
1ta Casa de Misericordia de Bello Horizonte.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

raes, em Belio Horizonte, 25 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.800 - DE 25 DE JULHO DE 1927
iede ao sr. Olyntho Ferreira Diniz, ou a empresa que se orga-
nizar, privilegio de trafego e subvenção kilometrica para con-
strucção, uso e gozo de uma estrada de automoveis entre Car-
mo dai Matta e Itapecerica.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de
ordo com o disposto no art. 141, e seus para-
iphos, do regulamento que baixou com o dcre-
u. 6.446, de 2 de janeiro de 1924, resolve conce-
r ao senhor Olyntho Ferreira Diniz, ou á em-
sa que se organizar, privilegio de trafo,

r vinte e cinco (25) annos, e subvenção kilome-
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trica para construcção, uso e goso de uma estrada
de automoveis ligando a estação de Carmo da
Malta á cidade de Itapecerica.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publi-
cas fica auctorizado a lavrar o respectivo contra-
cto, no qual serão observadas as disposições do re-
gulamento que baixou com o dec. n. 6.446, de 2
de janeiro de 1924.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 25 de julho de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.801 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Reconhece a jurisdicção do sr. Mitssuo Ilamaguchi corno vice-consul

do Japão

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
pisando (Ia attribuição que lhe confere o art. 57, da
Constituição, e tendo em vista o officio de 9 do
corrente do Ministerio das Relações Exteriores,
resolve reconhecer a jurisdicção, neste Estado, do
Sr. Mitsuo Harnaguchi como vice-consul do Japão.

Pala-cio 'da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.	
IA

DECRETO N. 7.802 - DE 2 DE ACOSTO DE 1927
Crêa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Santo Antonio

(to Monte

O Presidente do Esado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-

1
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cipio de Santo Antonio do Monte, sendo uma no
povoado de Francisco Braz, e outra no de Dia-
mante.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.803 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Crêa duas escolas mistas, no municipio de Campanha, sendo uma,

urbana, no bairro de Almas, e outra, rural, no povoado de
Campo Grande.

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear duas escolas mistas no municipio de
Campanha, sendo uma, urbana, no bairro de Al-
mas, e outra, rural, no povoado de Campo Grande.

Palacio da Presidcncia do Estado dc Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.804 DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, na fazenda de Jtella Lorena, districto

de Formoso, enunicipio de S. Romão

O Presidente <lo Estado de Minas Gcracs re-
solve crear uma escola rural, mista, na fazenda de
Beila Lorena, districto de Formoso, municipio de
São Romão.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
D. 61 -	192.7
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DECRETO N. 7.805 DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Crêa urna escola rural, mista, cm Sitio, districto de Bius Fortes,

municipio de Barbacena

O íPresidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Sitio, dis-
indo de Bias Fortes, municipio de Barbacena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Beilo i-Iorizoute, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.806 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927

Croa urna escola rural, mista, no povoado de Santa Cruz, muni-
cipio de S. Francisco, e transfere a cadeira rural, mista, de
Pedra Menina, municipio de Serro, para o povoado de Con-
tendas, no mesmo munieipio.

0 Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, no povoado
de Santa Cruz, districto de Urucuia, municipio de
S. Francisco, e transferir a cadeira rural, mista,
de Pedra Menina, municipio de Serro, para o P°-
voado de Contendas, districto de N. S. da Penha
do Rio Vermelho, no mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRMÍA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.807 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Crta duas escolas no districto de Grupiara, municipio de Estreila

do Sul, unia para cada sexo.

O Presidente do Estãdo de Minas Geraes re-
solve creal duas escolas no districto de Grupiara,

Inunici1)io de Estrelia do Sul, urna para cada
sexo.

Palacio da Presidcncja do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 2 de agosto de 19-27.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.808 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Cra tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Areado, localizadas

nos bairros de Barro Branco, Cruzes e Movimento

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no munici-
pio de Arcado, localizadas nos bairros de Barro
Branco, Cruzes e Movimento.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.809 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Crès urna escola masculina no districto de Porto Alegre, munlcipio

de Bomfim, e uma rural, mista, no povoado de Santa Rosa,
municipio de Corornanclel.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve crear uma escola masculina no districto (Id
Porto Alegre, municipio de Bomfim, e uma rural,
mista, no povoado de Santa Rosa, municipio de
Coromandel.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.810 — DE 2 DE AGOSTO DE 1927

Crêa uma escola rural, mista, no povoado de Goles de Edis,
rnuulcipio de Elo Piracicaba.

O PresidcnÏe do Estado de Minas Geracs re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado
de Gomes de Mello, municipio de Rio Piracicaba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7,811	DE 2 1)E AGOSTO DE 1927

Créa urna escola nocturna, masculina, no districto de Desterro do
Mello, municipio de Barbacena

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escota nocturna, maSdUhiflL, Po

4istricto de Desterro do Mello, municiiiO de Bar-
bacena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS 1IIEEIR0 DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.812 DE 2 DE AGOSTO DE 1927
r.rêa uma escola mista, annexa á Sociedade Beneficente Italiana

"Humberto 1", na cidade de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola mista, annexa t Sociedade
Beneficente Italiana "Humberto 1", na cidade de
Juiz de Fóra.

Paiacio da Presidencia do Estado de 1inaS
Geraes, cm Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANToNIo CARLOS RiBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz (Ia Silva Campos.

DECRETO N. 7.813 - DE 2 DE AGOSTO DE 1927
Crêa uma 2. escola mista na cidade (te Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas Geraese-
Icrear uma 2.a escola mista na cidade de Mi-
Novas.
Palacjo 1a 'Presileucjï do Estado de Minas

n Belio Horizonte, 2 de agosto de 1927.

.\ NTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

da Silvu :Cqmpos.

DECRETO X. ;.i 1 -- DE 2 DE AGOSTO DE 1927
svettv em feminina a escola mista, do districto de Acasygea,
lflunicipio de Marianna, e crêa duas escolas ruraes, mistas, no
mesmo municipio, sendo uma 110 povoado de Santo Antonio
da Barroca e outra no de Goiabeiras.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
v converter em feminina a escola mista do di-
o de Acayaca, município de Marianna, e crear
is escolas ruraes, mistas, no mesmo município,
do uma no povoado de Santo Antonio da 'Bar-
a, districto de Cachoeira do Bramado, e outra
de Goiaheira, districto de Furquim.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas
vs, em Bello Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAOA.

	

!1are!:rn ! 	da Silva Campos.

	

DECflET: 1. ;;	DE 2 DE AGOSTO DE 1927
zifere para o povoado denominado Brejo da Passagem, muni-
po de São Francisco, a 1." escola masculina de Villa I.mmz,
convertida em mista.

O Presidente do Estado de Minas Cseraes re-
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j  da Passagem, municipio de S. Francisco, a 1,'
escola masculina de Vilia Luz, convertida cm
mista.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 2 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.816 - DE 5 DE AGOSTO DE 1927
Adapta a capa de gabardine para uso facultativo dos offlclaea da

Força Publica.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
(Ia Constituição do Estado, resolve adoptar, para
uso facultativo dos officiaes da Força Publica, a
capa de gabardine verde oliva, de formato com.
mum, trazendo nas mangas, a Om,08 do punho e
presa por dois botões, uma carcela da mesma fa.
ienda, de Om,16 de comprimento por Om.08 de lar..
gura, com as extremidades arredondadas. A cai
cela conterá o distinctivo do posto, encimado pelo
da arma ou serviço a que pertencer o officiaL sn
do o distinctivo do posto feito de "soutache". de
Om,004 de largura por Om,06 de comprimento, ho.
rizontalmente disposto, e o da arma ou serviço
bordado a retroz vermelho.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 5 de agosto de 1927

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

.José Francisco Bias Fortes.
DECRETO N. 7.817 - DE 8 DE AGOSTO DE 1927

Reconhece a jurisdicção do sr. Virgilio Bisnggio como agente a
sular (Ia Hafla, cru 	de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Ger
usando da attribuição que lhe confere o artigo

_977__.

da Constituição, e tendo em vista o officio de 21
de julho proximo findo, do Ministerio das Rela-
ções Exteriores, resolve reconhecer a j urisdicção
do sr. Virgilio Bisaggio, como vice-consul da Ita-
lia, em Juiz de Fóra.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemes. em Belo Horizonte, 8 de agosto de 1927-

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.818 - DE 8 DE AGOSTO DE 1927

Reconhece a jiirisdicção do er. Manoel José da Silva como vice.
consul de Portugal, cm BelIo horizonte.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, e lendo em vista o officio de 22
de julho proxirno findo, do Ministerio das Rela-
ções Exteriores, resolve reconhecer a jurisdicção
do SI'. Manoel José (Ia Silva corno vice-consul de
Portugal, em Beilo Horizonte.

Pala.cio da Presiclencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.819	DE 8 DE AGOSTO DE 1927

Cra urna escola rural, mista, no logar denominado Pary, miistiicto
de Pirauára. no municipio de Pirania

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no lo gar deno-
minado Parv. districto de Piraguára, no municipio
de Piranaa.1
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DECRETO N. 7.822 - 1)E 8 DE Acos'r() m 1927

rêa urna escola rural, mista, no povoado de Fumai, diStricto de
Bran Pires, mnntdDio de Piranga.

1 O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no )ovoado

F't:ma1, districto de Braz Pires, mUnicipio de
Piraiia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DE(HET() N. 7.823 - DE 8 DE AGOSTO DE 1927

b 5uppiiine a escola rural, mista, da estação de Parahybuna, muni-
cipio de Mathlas Barbosa

O Presidente do Estado de Minas Geraes, at-
a átie a cscolci rural, mista, da estação

de Paraliybuna, muniCipio de Mthias Barbosa,
f'tmccjona cm territorio fluminense, numa locali-
dade cm que o Estado do Rio tambem mantém
uma cadeira primaria, resolve supprimil-a.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes,em Belio Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.824 - DE 8 DE AGOSTO DE 1927
Concede terrenos (lo Estado nos niunicipios de Itamarandyba e

Peçantia para exploração de mica e pedras coradas

O President do Estado de Minas Geraes, de
accordo com o disposto no artigo 18, da lei n. 857,
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Palacio da Presulencia do itadu dc Mi
Geracs, em Bello horizonte, 8 de agosto de 192.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAU.À

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.820 — DE 8 DE AGOSTO DE 1927

Cra urna 2. escola mista, na vilia de São Thomaz de Aquino
gzna rural, mista, na Fazenda de Santa Lucia, no meu
nunlclpIo.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re
solve crear uma 2.a escola mista na vilia de São
'l'homaz de Aquino e uma rural, mista. na  Fazen.
da de Santa Lucia, no mesmo miinicipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Mftias
Geraes, cm Beilo Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RrnEIR0 DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.821 — DE 8 DE AGOSTO DE 1927

Crta uma escola feminina annexa ao Asylo "Santo Antonio",
cidade de Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geres r
solve crear urna escola feminina annexa ao Asylo
"Santo Antonio", na cidade de Ouro Preto.

Palaci.o da Presidencia do Estado de Minai
Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RmEmo DE ANDRAD.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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de 31 de outubro de 1923, resolve conceder ao sr.
Arthur Marschner cem (100) hectares de terrenos
do Estalo, divididos em seis (6) lotes, sendo um
de trinta (30) hectares, situado na serra dos Fer-
reiros, no ribeirão dos Ferreiros, em ter-
renos occuipados por Deolindo Ferreira da
Silva, outro de dez (10) hectares, situado
nas margens do corrego da Cachoeira, affiuente
do Ribeirão da Onça, em terrenos occupados por
Leonardo Cliristino; outro de vinte (20) hecta-
res, ás margens do corrego do Pontal, em terrenos
tambem occupados por Leonardo Christino; ou-
tro de dez (10) hectares, situado no Solanta, afflu-
ente do ribeirão dos Ferreiros, perto do Morro Re-
dondo, cm terrenos occupado por Henrique Julio 1
Magalhães, estando situados todos esses lotes no
districto de Figueira do Rio Doce, municipio de
Peçanha; outro de vinte (20) hectares, na fazenda
em commum "São Pedro", nas margens do corrego
deste nome, afflucnte do rio Itamarandyba do
Matto, cm terrenos occupados por Pedro Lobo, e
outro de dez (10) hectares, situado na mesma fa-
zenda e distante 3 kilometros do precedente cita-
do, ambos situados no municipio de Itamarandy-
ba, para explorar mica e pedras coradas.

Fica o Secretario de Estado dos Negocios de
Agricultura, Industria, Terras Viação e Obras Pu-
blicas auctorizado a celebrar o respectivo contra-
cto, observadas as disposições da citada lei n. 857,
de 31 de outubro de 1923, e as condições especial-
mente estatuidas por accordo prévio entre as par-
tes interessadas no mesmo contracto.
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1)ECWTO N. 725	DE 8 DE AGOSTO DE 1'?

(:nverte cm feminina a escola mista do distiicto de Crystalia, niu-
nicipio de Grão Mogol.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em feminina a escola iltista do
districto de Crystalia, municipio de Grão Mogol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
em Bello Horizonte, 8 de agosto de 1927.

TONIO CARLOS RIBEIRO DE AND11n.

rrmcisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.826 - DE 11 DE AGOSTO DE 1927
facultativo o ponto nas repartições publicas estaduaes, no

dia 11 de agosto de 1927.

) Presidente do Estado de Minas Geraes,
'o da attribuição que lhe confere o artigo 57,

da Constituição Mineira, resolve declarar faculta-
Tivo o ponto, hoje, nas repartições publicas esta-
duaes, em homenagem á data do centenario da
fundação dos Cursos Juridicos no Brasil.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geree, Cl Belio Horizonte, 11 de agosto de 1927.

NTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

»ivincisco Luiz da Silva Campos.

ÁiETO N. 7.827 DE 18 DE AGOSTO DE 1927

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 8 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Djalma Pinheiro Chagas.

Approva um modelo para acuo de diversões

() Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuiçõcs que lhe são conferidas
pelo art. 57, da Coiistitiiição do Estado, resolve,
de accordo com o art. 29, da lei n. 705, de 17 de
setembro de 1917, e de conformidade com o dis-
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,posto no art. 40, cia lei n. 841, de 5 de outubro
de 1922, approvar o selio de diversões do valor de
5200 (duzentos réis), de accordo com modelo

proposto pela Secretaria das Finanças.
O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-

nanças assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

Gerae, em Belio Horizonte, 18 de agosto de 1927.

AN'roNlo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

(;zidesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.828 - DE 1YDE AGOSTO DE 1927

Declara sem cffelto o dec. n. 7.512, de 19 de fevereiro findo, na
parte relativa ao districlo de Amanhece, municipio de Aragua.
ry, e marca os dias 25 de setembro e 30 de outubro prximoa
futuros, para a eleição de um vereador por esse districto e sua
instaliação.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attrihuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, resolve declarar sem eff eito o de-
creto n. 7.512, de 19 de fevereiro findo, na prf
relativa ao districto de Amanhece, muni
de Araguary, e de accordo com a lei n. 843,
de setembro de 1923, marca os dias 25 de se
bro e 30 de outubro proximos futuros pai
proceder à eleição de um vereador pelo ref
districto e sua installação.

Palacio da Presidencia do Estado de N
Geracs, cm Belio Horizonte, 19 de agosto de 1

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos
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rECRETO N. 7.829 DE 19 DE AGOSTO DE 1927
 duas escolas rumes, mistas, no municipio de Palmyra, sendo
uma em Carrego do Ouro Fino, districto da cidade, e outra na
Fazenda de Santa Albana, districto de Conceição do Formoso.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Palmyra, sendo urna em Corrego do Ouro,
Fino, districto da cidade, e outra na Fazenda de
Santa Albana, districto de Conceição do Formoso.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
(keraes, em Beilo Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO nr ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7. 830 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927
CrIa uma escola rural, mista, no povoado denominado Lucas, mu-

nicipio de Serro.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
o1ve crear uma escola rural, mista, no povoado.

denominado Lucas, municipio de Serro.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

Gerac, em Belio Horizonte, 19 de agosto de 1027.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.831 DE 19 DE AGOSTO DE 1927
Trarfere as escolas ruraes, msIas, dr Arrudas e Parao;o, mulmici-

pio de Viçosa, para o districto de Santo Antonio dos Tiexeiras,
no mesmo municipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir as escolas ruraes, mistas, de Arru-
das e Paraiso, municipio de Viçosa, para o distri-

1.
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DECRETO N. 7.834 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927

P	Croa uma escola rural, mista, em Sant'Anna, municiplo de
Itajubá.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Sant'Anna,
municipio de Itajubá.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.835 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927
Croa tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Queluz, sendo

uma em cada um dos seguintes povoados: Almeidas, Ribeirão
e Santo Ignacio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Queluz, sendo uma em cada um dos se-
guintes povoados: Almeidas, Ribeirão e Santo
Ignacio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA,

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.836 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927
Croa quatro escolas ruraes, mistas, no municipio de Campos Ge-

raes, sendo uma em cada um dos seguintes povoados: I'a-
raiso, Fernandes, Grama e Macuco.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mu-
nicípio de Campos Gcraes, sendo uma em cada

cio de Santo Antonio dos Teixeiras, no niesmn inu-
nicipio.

Palacio da ?residencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.832 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927
Crêa tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Arassuahy, sen-

do urna em Ouro Fino, districto de Pontal, uma na Fazenda da
VerMa, districto tambeni de Pontal, e uma em São José, dis-
tricto (te S. Domingos do Aressuahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruracs, mistas, no muni-
cipio de Arassuahy, sendo urna em Ouro Fino, (lis-
tricto de Pontal, uma na Fazenda da Verêda, dis-
tricto tambem de Pontal, e uma em São José, dis-
tricto de São Domingos do Arassuahy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.833 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, em Cocaes da Estreila, múnicipio de

Antonio Dias.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, cm Cocaes
da Estrelia, municipio de Antonio Dias.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte., 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1
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um (lOS seguintes povoados: Praiso, Fei'naiules,
Grama e Macuco.

Palacio da Presidencia do Estado de MinaS
Gemes, em Beilo Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANi'N1O CARLOS RIBEIRO I)E ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.837 - DE 191)E AGOSTO DE 1927

CrIa quatro escolas ruraes, mistas, no rnuuicipio de Brejo das AI-
Dias, sendo urna cai cada uni dos seguintes povoados: Taboa,
Sapé, Barreira da Raiz e Vacca Brava

O Presidente do Estado ae Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas ruracs, iistas, no muni-
cipio de Brejo das Almas, sendo uma cm cada um
dos seguintes povoados: Taboal, Sapé, Barreia da
Raiz e Vacca Brava.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE

Francisco Luiz da Silva Campos

DECRETO N. 7.838 - DE 19 DE AGOSTO DE 1927

Transfere para o povoado de Canspinho, municipio de Santa Lu-
zia, a escola rural, mista, de, Rotulo, no mesmo municipo.

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve transferir para o povoado de Campinho, dis-
tricto de Baidrim, municipio de Santa Luzia, i es-
cola rural, mista, de Rotulo, no mesmo mlmicipio.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo I-lorionte, 10 de agosto de 1927.

1

-9S7-

D-EC-RET() N. 7.839 - DE 19 DE AGOSTO DE, 1927

CrIa duas escotas rurae, mistas, sendo unia na estação de Bueno
do Prado, municipio de Diamantina, e outra no povoado de
Burity Grande, mtulicipio de Bdcayuva.

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, sendo uma
na estação de Bueno do Prado, municipio de Dia-
mantina, e outra no povoado de Burity Grande,
municipio de Bocayuva.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 19 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RrnElao DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.840 - DE 20 DE AGOSTO DE 1927

Abre um credito especial de 5.000:000$000, para pagamento de des-
pesas de apparellsamento e de construcçles da RIde de viação
Sul-Mineira.

O Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando da faculdade que lhe confere o artio 57,
da Constituição, e de accordo com a auctorização
constante do artigo 1.°, da lei n. 760, de 6 de setem-
bro de 1920, resolve abrir um credito especial de
cinco mil contos de réis (5.000:000$000), destina-
do ao custeio e despesas de apparelharnento e con-
strucções da Rêde de Viação Sul-Mineira, ira
execução do disposto na clausula terceira, do con-
tracto de 6 de abril de 1922.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da
Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Pu-
blicas e das Finanças, assim o tenham entendido
e façam executar.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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:Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Beilo Horizonte, 20 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.841 DE 20 DE ACOSTO DE 1927

Crãa unia escola nocturna,, (lo sexo feminino, annea ao Tyceu de
Artes e Offieios de Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola feminina, nocturna, anne-
xa ao Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 20 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.842 - DE 23 DE ACOSTO l)E 1927

Auctoriza o funccionamento na cidade de Barbacena, de uma casa
de saude para tratamento de alienados, sob a denominação de
"Sanatorio de Barbacena".

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, e de conformidade com O dis-
posto no artigo 94, do decreto n. 7.471, (leste an-
no, resolve auctorizar o funccionamento do
"Sanatorio de Barbacena", sob á direcção do dou-
tor Antonio de Senna Figueiredo, como casa de
saude para o tratamento de alienados, com séde na
cidade de Barbacena.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 23 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

DECRETO N. 7.84 - DE 23 DE AGOSTO DE 1927

Marca o dia 7 de setembro proximo futuro para instaliação do
termo de Ibiracy

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 13,
da lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925, resolve
marcar o dia 7 de setembro proximo futuro, para
a instaliação do termo judiciario de Ibiracy, co-
marca de Cassia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes em Belio Horizonte, 23 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.844 - DE 23 DE AGOSTO DE 1927

Cria unia escola rural, mista, no povoado de S. Luiz, municipio
de Jacutinga.

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear urna escola rural, mista, no logar de-
nominado S. Luiz, municipio de Jacutinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 23 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

;:'.
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DECRETO N. 7.845 - DE 23 DE AGOSTO DE 1927

Crêa uniu escola rural, mista, no loZar denominado Lagôa, muni-
CipiO de Perdões.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no logar de-
nominado Lagôa, municipio de Perilões.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em e13ç1l .JjoitizOntc, 23 ;4e lgQStO kle 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.846 - DE 23 DE AGOSTO DE 1,927

Croa unia escola rural, mista, no lagar denominado Bairro (las
Rublos, municipio de Jacutinga.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, no logar (Te-
nominadio bairro dos Ru.bins, municipio de Ja-
cutinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de agosto de 1927.

ANToNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

I)EGRETO N. 7.847 - DE 23 DE AGOSTO DE 1927

Crga urna escola rural, mista, no logar denominado Lageado, em
Fructal.

O Presidente do Estado de Minas G:-aes re-
solve crear urna escola rural, mista, no logar (Te-
nominaOo 1 'igi. ido, inuiicipio de 1 i ictal

—991-

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 23 de agosto (Te 1927.

ANroIu CARLOS Rhi3ER0 DE AND1IADA.

Fr&ncisco Luiz da Silva Campos.

I)ECflETO N. 7.848 - DE 25 DE AGOSTO DE 1927

Cra urna escola nocturna, masculina, no bairro Alto de Santo
Antonio, na cidade de Barbacena.

O Presidente do Estado de Minas Geroes re-
solve crear urna escola nocturna, masculina, no
bairro Alto de Santo Antonio, na cidade (Te Bar-
acena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 25 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz daSilva Campos.

DECRETO N. 7.849 - DE 25 DE AGOSTO DE 1927

CrIa unia escola rural, mista, no lagar cknonsinado "Morro da
Cruzes", em Bias Fortes, municipio de Barbacena.

O Presidente do Estado (Te Minas Geracs re-
solve crear uma escola rural, mista, no logar de-
nominado "Morro das Cruzes", districto de Bias
Fortes, municipio de Barbacena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 25 de agosto (Te 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

--
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DECRETO N. 7.850 - DE 25 DE AGOSTO DE 1927
Crêa uma escola rural, mista, no logar denominado "Batalha", dis-

tricto de fias Fortes, municipio de Barbacena.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no logar de-
nominado "Batalha", districto de Bias Fortes, mu-
nicipio de Barbacena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 25 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDI1ADA,

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.851 DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Dá a denominação de "Sabino Barroso" ao novo pavilhão do InstI-

tuto "João Pinheiro".

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
uso da attribuição que lhe confere a Constituição,
ie considerando os bons serviços prestados ao Esta-
do de Minas Geraes pelo doutor Sabino Alves
Barroso Junior, e em homenagem á sua memoria,
resolve dar a denominação de "Sabino Barroso"
ao pavilhão recentemente construido no Instituto
"João Pinheiro", para internação de menores des-
validos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAIIA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.852 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Marca o dia 25 de setembro proximo futuro para se procederá

eleição de um vereador pelo municipio de Palma.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando de attribuição que lhe confere o artigo 57,

dade accordo com a legislaçãoele:
L: 1 em vigor, resolve marcar o dia 25 de se-

tenbi'u :roximo futuro para se proceder á eleição
de um vereador geral pelo municipio de Palma,
na vaga verificada com o. failecimento do verea-
dor Joaquim Fagundes Costa Junior.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 127.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDP.ADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.853 -- DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Transfere a escola rural, mista, de Colonia, municipio de Entre

Rios, para o povoado de Paciencia, no mesmo municipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a escola rural, mista, de Colonia,
municipio de Entre Rios, para o povoado de Pa-
ciencia, districto de Rio de Peixe, no mesmo mu-
niciplo.

Palacio da Presiden.cia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 27 de agosto de 1927

ANTONIO CARLOS Rimo DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.854 DE 27 DE AGOSTO DE 1927

CrIa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Entre Rios, sendo
uma no povoado de Gambá de Cima e outra no de João Ribeiro.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Entre Rios, sendo uma no povoado de
Gambá de Cima e outra no de João Ribeiro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1
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DECRETO N. 7.855— DE 27 DE AGOSTO DE 1927

Cra uma escola mista no distrlcto de Santa Cruz do Escalvado, niu-
nicipio de Ponte Nova, e supprime o Jogar de adjuncto á escola
feminina da mesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola mista no districto de Santa
Cruz do Escalvado, municipiode Ponte Nova, e
supprime o logar de adjuncto á escola feminina da
mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.856 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, no povoado denominado Fundão, inu-

rJcipio de Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado
denominado Fundão, municipio de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.'

DECRETO N. 7.857 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Croa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Muzambinho,

localizadas nos povoados de Palmelas e Areias

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Muzambinho, localizadas nos povoados de
Palmeia e Areias.	 4

r
Palacio da Presidcncja do Estado de Minas

rGeracs, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.858 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Croa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Sabinopolis, sen-

do uma em Cannabrava e outra em Cardosos.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no municj-
pio de Sabinopolis, sendo uma em Cannabrava e
outra em Cardosos.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em BeiJo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.859 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Croa uma escola rural, mista, cm Sesmaria, municipio de

Bomfim.

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear uma escola rural, mista, em Sesmaria,
municipio de Bomfim.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.860 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Transfere para a cidade de Viçosa a escola nocturna rural, mas-

culina, de Sylvcstre, municipio de Viçosa.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir para a cidade de Viçosa a escola

a 62	 1927
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nocturna, rural, masculina, de Sylvestre, munici
1)iO de Viçosa.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luíz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.861 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Crêa unia escola rural, mista, em Lagôs dos Marfins, districto da

cidade de Piumhy.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Lagôa do
Martins, districto da cidade de Piumhy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em BeiJo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.862 DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Crtu orno escola rural, mista, em Gonçalves Ferreiro, municipio de

Itapecerica

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Gonçal-
ves Ferreira, municipio de Itapecerica.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em BeiJo Horizonte, 27 de agosto de 1927.,

ANTONIO CARLOS RIBEiRo DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.Á53 - a 27 DE AGOSTO DE 1927
Creu doas escolas mistas, no districto de Pimenta, municipio

Piumhy.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas mistas, no districto de Pi-
incuta, município de I'iumhy.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio horizonte, 27 (te agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.864 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Cria Ires escolas ruraes, mistas, no municipio de Ponte Nova, sendo

uma no povoado de Sobradinho, outra no Jaracatiá e outra no
de Chacrinha.

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no muni-.
cipio de Ponte Nova, sendo uma no povoado de
SGbradinho, districto de Urucaina; uma no de
Jacaratiá, districto de Rio Doce; e outra no de
Chacrinha, districto de Santa Cruz do Escalvado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.865 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Cria duas escolas mistas, no municipio de Carangola, sendo uma

no districto de São Francisco do Gloria e outra no povoado de
São Manoel do Boi.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas mistas, no municipio de
Cai'angola, sendo uma no districto de S. Francisco
do Gloria e outra no povoado de S. Manoel do Boi,
districto (Ia cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.866 - DE 27 DE AGOSTO nE 1927
Converte em feminina a escola rural, riste, de Capàiaó, munlclpio

de Caraigota, e erêa uma cadeira mascu1ha n o mesmo po-
voado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em feminina a escola rural, mista,
de Caparaó, municipio de Carangola, e crear urna
masculina no mesmo põvoadà.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

AN'roNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDIIADA.

Francisco Luiz da silva Campos.

DECRETO N. 7.867 - DE 27 1)E ACOSTO DE 1927
Transfere a escola feminlnc, dc, districto de São Lourenço, munll-

jdo de Pouso Alto, convertida em rural, mista, pasa o povoado
dc Monte Beijo, municipio de itanhandu'.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a escola feminina do districto de
Suo Lourenço, municipio de pouso Alto, conver-
tida em rural, mista, para o povoado de Monte Be1
lo, municipio de Itanhandú.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDEADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.868 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927

Converte em masculina a escola mista, do districto de Santo
tonto do Grama, niunicipio de Rio Casca, e crêa uma 2.'
deira feminina na mesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Gemes
solve converter em masculina a escola mista
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tricto de Santo Antonio do Grama, municipio
Rio Casca, e crêa uma 2." cadeira fen%inina ria
ma localidade.
Palacio da Presidejicia do Estado de MÁUUS

'aes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANToNIo CARLOS 1{!BL1I10 DE ANDRAP.-.

r Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.869 DE 27 DE AGOSTO DE 1927
psfcre a escola masculina cio distrieto de Sito Lourcno, muui-
cipio de Pouso Alto, convertida em rural, mista, para o po-
yoado de Lagoismima, no mesmo mnuniciplo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
ve transferir a escola masculina do districto de
i Lourenço, municipio de Pouso Alto, converti-
em rural, mista, para o povoado de Lagoinha,
mesmo municipio.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas
aes, em Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANToNIo CARLOS Rinuino DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

N. 7.870 DE 27 DE AGOSTO DL 1927
1 duas escolas rurues, mistas, no municipio de Santo Antonio
do Monim, sendo uma no povoado de Raposo e outra no de
irotados.

o Presidente do Estado de Minas Geraes re-
i'c crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
io de Santo Antonio do Monte, sendo uma no
Olido de Raposo e outra no de Grotados.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

'aes, cm Belio Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

EFrancisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.871 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927

UrCa tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Rio Casca, sendo
uma no povoado de São Barlholomeu, uma no de Sant'Anna e
outra no Carrego do Chaves.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear .tres escolas ruraes, mistas, no municí-
pio de Rio Casca, sendo uma no povoado de São
Bartholomeu, uma no de Sant'Anna e outra no de
Corrego do Chaves.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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a representação dirigida á Secretaria da Agricul-
tara pelo engenheiro do Estado, Moacyr Duval
de Andrade, resolve, de accordo com o disposto
nos artigos 1.242, paragraipho 2. 0, e 1.243, do Co-
digo do Processo Civil do Estado, declarar de utili-
dade publica a desapropriação de uma faixa de
terrenos de propriedade do senhor Antonio An-
dorinha, e necessaria à passagem da estrada de
automoveis de Belio Horizonte ao Rio de Janeiro,
em construcção e, bem assim, das bemfeitorias
existentes na mesma faixa de terrenos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 29 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RtBEIRO DE ANDRADA.

DECRETO N. 7.872 - DE 27 DE AGOSTO DE 1927
Crêa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Patrocinio, seu.

do uma no povoado ele Serra Negra e outra no de Cocaee.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Patrocinio, sendo urna no povoado de
Serra Negra, e outra no de Cocaes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Beilo Horizonte, 27 de agosto de 1927,

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

Djalma Pinheiro Chagas.
DECRETO N. 7.874 DE 29 DE AGOSTO DE 1927

Craa uma escola rural, injeta, no logar denominado Santa Sultana,
no districto cia cidade de Rio Branco.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
uive crear urna escola rural, mista, no logar dcno-
rumado Santa Juliana, no districto da cidade de
Rio Branco.

Palacio da Presidencia do Estado dc Minas
craes, em Bello Horizonte, 29 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS Rrniuio DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
DECRETO N. 7.873 - DE 29 DE AGOSTO DE 1927

Declara de utilidade publica a desapropriação de uma faixa de
terrenos e de propriedade do senhor Antonio Andorinha e da
bemfeitorias na mesma existentes, para a passagem da estrada
de automoveis ele Bello horizonte ao Rio de Janeiro.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 57, da Constituição, e tendo em vista

DECRETO N. 7.875 - DE 29 DE AGOSTO DE 1927

oncede terrenos do Estado, em Antonio Pereira, municipio de Ouro
Preto, para exploração de barytina.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de
iccordo com o disposto no art. 18, da lei n. 857,
ie 31 (Te outubro de 1923, resolve conceder ao Sr.
l'heophilo Gonçalves Velioso vinte e cinco (25) he-
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eares de terrenos do E;tado, 110 SlIl) denoinin
"Capitão Simão", no districto de Antonio Perei
nunicjpio ¶i c Ouro Preto, para explorar baryli

Fica o Secretario de Estado dos Negados
Agricultura, Industria, Terras, Viação Obras 1
Nicas auctorizado a celebrar o respectivo cont
eto, observadas as disposições da citada lei o. 8
de 1923, e as condições especialmente estatui
por accordo prévio entre as partes interessadas
mesmo contracto.

Palacio da Presidencia do Estado de Mii
Gcracs, cm Beilo Horizonte, 29 de agosto de 19

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalrna Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.876 -. DE 29 DE AGOSTO DE 1927

Concede provi sor! arnentc ã Camara Municipal de Uberaba a qui
d'agua denominada "Pae Joaquim", no rio das Velhas, no Tr
guio Mineiro

O Presidente do Estado de Minas Geraes, te
do em vista o requerimento da Camara Munici
de Uberaba, resolve, conceder-lhe, provisoriame
te, de accordo com o regulamento a que se refe
o decreto n. 6.273, de 23 de março de 1923, a qu
da d'agua denominada "Pae Joaquim", no rio d
Velhas, no Triangulo Mineiro, marcando-lhe
prazo de doze mezes para submetter á appro
ção do governo os estudos technicos definitivi
(1C servirão de base ao contracto de concess

Palacio da Presidencia do Estado de Mm
G-eraes, em Belio Horizonte, 29 de agosto de 192

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
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Sr. Presidente.
Tenho a honra de submetter á esclarecida

aprcciaço de v. exc. o novo regulamento da Se-
cretaria do Interior.

Por elie, como verá v. exc., dá-se nova or-
tnização aos serviços internos da Secretaria, com
rnaI1i1esio intuito de lhes assegurar maior rendi-
ent() sem augmentar, senão dentro dos estritos

lirni[e impostos pela necessidade, onus e despesas
para o Estado.

O crescente augmento de volume dos negocios
que corem por esta Secretaria, o indice de cresci-
menta annual dos serviços de instrucção primaria

noraal a par dos problemas teehnico g que esses
servicos envolvem, por sua natureza, si o Estado
não protende restringir os seus cuidados apenas ao
*u inclice quantitativo, mas attender, egualmente,

l á sua qualidade e efficiencia impõem, uma reor-
ganiza eão da Secretaria em moldes que permitiam
m funccionamento mais adequado dos seus or-
os de acção administrativa.

- ' Ar modificações introduzidas pelo regula-
fl1ento na organização' dos serviços prcuram at-
trider a uma melhor ordem na sua distribuiçã'o,
toncentrando os serviços de natureza burocratica,
que se achavam distribuidos pelas duas directo-
ias aé então existentes, em unia unica directoria

a do Expediente, - o que permitte accelerar e
simplificar o despacho dos negocios, do mesmo
passo que desafoga a directoria da Instrucção,
que o regulamento transforma em Inspectoria Ge-
til da Instrucção Publica, da volumosa massa de
epc(l1dnte, que lhe não permitte exercer as fun-
ções, que lhe devem ser primordiaes e, si possi-

vel, exclusivas, de orientação technica, de inicia-
tiva e, sobretudo, de vigilancia e de contrôle na
ëihera, dia a dia mais ampla e dilatada, da in-
trtrcção publica, particularrnente primaria e

flrtnal.	 1
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A Inspectoria Geral da InstrucçãoPublica
terá, assim, mais accentuado o caracter technico
das suas funcções e maior liberdade de movimen-
tos para impulsionar, com mais efficiencia, mobi-
lizando os seus orgãos auxiliares e coliocando-os
sob a sua immediata direcção, o complexo appa-
relhamento do ensino publico até então desperce-
bido de um orgão permanente, de caracter tech-
nico, á sua orientação e ao estudo e escla-
recimento dos seus problemas.

Por sua vez, a Directoria do Interior, abran-
gendo, até então, apenas duas secções, transfor-
mada agora em Primeira Directoria, terá amplia-
da a es'phera das suas attribuições, contribuindo
para maior coordenação e imelhor distribuição dos
serviços, como v. exc. verá do capitulo que a dia
se refere.

Pelo novo regulamento, a Secretaria do Inte.
ror, que se compõe actualmente ide oito secções,
passará a se compôr de dez, a 3• 11 destinada ao ser-
viço de contabilidade, crendo por exigencia do re-
cente regulamento de contabilidade, e a 10.a pre-
posta aos serviços xIe conservação e construcção
dos predios escolares. Até então esses serviços
têm corrido, conjunctamente com os de material
de ensino e mobiliario escolar, por uma unica se-
cção, a 7•a Impunha-se, porém, o desdobramento
da 7•a secção em (luas, separando, assim, os ser-
viços conservação e construcção de predios escola-
res, que vão crescendo dia a dia e se cifram an-
nualmente em alguns milhares de contos de réis,
e para os qiiaes não está a Secretaria apparelhada
do indispensavel pessoal technico, dos de material
e mobiliario escolar, cuja importancia e volume
vêm crescendo asceleraidamente, na medida do in-
cremento que vae tendo o ensino iprimario cm
Minas.

E' evidente que a organização desses serviços
em secções distinctas contribuirá cfficazmente
para uma melhor administração dos fundos que

jirnittindo urna fiscalização
rigorosa por parte do Estado no cmprcgo

das avultadas sorumas que manualmente despende
eom cscs importantes serviços até entao destitui-
dos dc appareiharnento ccnscntaheo com a sua
natureza e com os onus que envolvem para o The
soara. São estas, Sr. Presidente, em linhas geraês,
as modificações introduzidas pelo novo regula-
mento na organização dos serviços da Secretaria
dó interior. Submetto-o á consideração de v. exc.,
que o modificará como entender de melhor e mais
conveniente aos interesses do Estado.

Secretaria do Interior, 30 de agosto de 1927.
Francisco Campos.

)ECRETO N. 7.877 - DE 30 DE AGOSTO DE 1927

Appprova o Regulamento da Secretaria do Interior.

O Presidente do Estado de Minas Gemes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, resolve ap provar o regulamento
da Secretaria do Interior, que comeste baixa, as-
signado pelo Sretario de Estado dos Negocios
do Interior, ad referendum do Congresso Mineiro
na parte relativa á sua competencia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gerces. ::n Belio Horizonte, 30 de agosto de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Fru2ccc() Laiz da Silva Campos.

REGUi A1ENTO A QUE SE REFERE O DECRE-
TO N. 7.77, DE 30 DE AGOSTO DE 1927.

CAPITULO 1
J)	ccr'aia e sua organização

Art. 1. 1> . A Secretaria do Interior, irnmediata
auxiliar da administração do Estado no tocante
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aos serviços a elia pertencentes, será superinten-
dida por um Secretario dos Negocios do Interior.

Paragrapho unico. O Archivo Publico Minei-
ro, subordinado á Secretaria do Interior, terá re-
gulamento proprio.

Art. 2.0 . A Secretaria do Interior comprehen-
derá uma Inspectoria Geral da Instrucção Publica
e duas Directorias - a primeira e a segunda, sen-
do esta a do Expediente.

Art. 3.0 . Os serviços da Secretaria se distri-
buirão por dez secções, cabendo a cada urna:

a) A' primeira os referentes á organização
ju'diciaria do Estado e ao fornecimento de mobi-
liario aos forums, assim corno as providencias que
cabem á Secretaria do Interior quanto aos reparos
e conservação dos predios destinados ao funccio-
namento dos juizos e tribunaes.

b) A' segunda - os relativos ás Camaras Mu-
nicipa'es, á divisão administrativa, aos limites do
Estado, ás eleições, ao Congresso e ás leis, ás rela-
ções do Estado como Governo Federal e com os
Estados da União, á matricula dos presidentes de
Camaras Municipaes, dos presidentes dos Estados,
dos supI)lentes do Juiz Substituí* Seccional e aju-
dantes do Procurador Geral da Republica, ao Ar-
chivo Publico e ao da Secretaria.

c) A' terceira - os attinentes á contabilidade
geral da Secretaria, A escripturação de todas as
verbas e consignações orçamentarias, ao balanço
trimestral demonstrativo do estado dessas verbas
para conhecimento do Secretario, ás requisições e
fficios de pagamentos, á abertura de quaesquer

creditos, á organização da proposta geral do orça-
mento da Secretaria, á matricula de todo o pessoal
desta, ao processo das folhas de pagamento e á
conta corrente cora o porteiro.

d) A' quarta - os relativos á cstatistica esco-
lar estadual, municipal, particular e á "Vida Es-
colar".

e) A' quinta - os que dizem respeito ás esco-
las isoladas e reunidas, aos respectivos professores
e adjunctos.	 :

f) A' sexta - os referentes aos grupos escola-
res, aos jardins da infancia ou escolas infantins,
ás escolas maternaes e aos respectivos professores,
adj unctos e empregados.

g) A' setirna - o expediente relativo á com-
pra, guarda, conservação e distribuição de livros
didacticos e de escripturação, utensilios e moveis
escolares, material escolar e de expediente, ao al-
moxarifado da Secretaria, á escripturação desse
material em livros de carga e descarga, balanço
trimestral demonstrativo da distribuição feita e
stock existente, ao encaixotamento e despacho.

li) A' oitava -- tudo quanto se relacionar com
a inspecção technica e administrativa do ensino,
Conselho Superior de Instrucção, conselhos esco-
lares e associações de mães de familia, program-
mas e horarios de escolas primarias.

i) A' nona - os serviços referentes ao ensino
normal, profissional, sccundario, superior e artis-
tico, ás caixas escolares, methodos, programmas e
liorarios (Ias escolas normaes, l)ihliothecas e mu-
seus escolares, escolas municipaes e particulares,
subvenções escolares, Fundo Escolar, festas esco-
lares e commemorações civicas, hygiene escolar e
assistencia medico-escolar e dentaria.

j) A' decima a iiispção dos predios esco-
lares do Estado, a elaboração de projectos, plan-
tas, orçamento para a construcção, reconstrucção
ou adaptação de predios escolares, concertos e um-
pesa dos mesmos, execução ou fiscalização das
obras, exame dos terrenos e predios a serem doa-
dos ao Estado, organização da tabelia de preços
dos materiae's de construcção e da mão de obra
nos municipios.

Art. 4. 0 . Cada 5CCÇ5O terá um chefe •e tantos
funecionarios quantos forem necessarios ao ser-
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viço, a juizo do Secretario e nos termos deste
gulamento.

Paragrapho unico. A decima secção sera di-
rigida por um engenheiro-inspector.

Art. 5•0• A Inspectoria Geral da Instrucção Pu
blica será constituida da quarta, oitava e nona se.
cçõcs subordinadas directamente ao Inspector Gé.
ral, respeitadas as attribuiçõcs dos directores ai
que se refere este regulamento.

Art.6.°. Além das secções a que aliude o ar-
tigo antecedente, será organizada, sob a imrncdia-
ta superintendencia do director do Expediente,
um serviço de notas e informações.

Art. 7 0 • O Gabinete do Secretario será cnn-
stituido de um official de gabinete e tantos auxi-
liares quantos forem necessarios ao serviço.

Paragrapho unico. O official de gabinete, de
livre nomeação do Secretario, será escolhido den-
tro ou fóra do funccionalismo; os auxiliares de ga-
binete serão designados pelo Secretario entre os
funecionarios da Secretaria.

Art. 8.0 . A Secretaria terá o seguintes pessoal,
subordinado imme.diatamente ao Secretario do In-
terior:

Um Inspector Geral da Instrucção Publica.
Dois directores.
Official de gabinete do Secretario.
Um engenheiro-inspector.
Nove chefes de secção.
Nove primeiros. officiaes.
Nove segundos officiaes.
Quatorze terceiros officiaes.
Um almoxarife.
Um porteiro.
Dois continuos.
Dois serventes.
Paragrapho unico. Dentro da r'spcctiva ver-

ba serão contractados QU commissionados os fun-
ccionarios technicos, e contractados os praticantes,
continuos e serventes necessarios ao serviço. .4

- 1009 -

CAPITULO II

Secção 1
DO SECRETARIO

rt.	Além dos demais deveres inherentes á
do Interior, compete ao Secretario:

Corresponder-se sobre assumptos de sua
EI, com as mesas do Congresso Mineiro por in-
dio do 1. 0 Secretario, e, directamente, com as
ras Municipaes, o presidente do Tribunal da

Relação, os representantes consulares, os Secreta-
rios de Estado e demais auctoridades federaes e
cstaduaes;

2) coilaborar com o Chefe do Governo em
todos os negocios peculiares á Secretaria e sub-
screver os actos do Presidente expedidos por esta;

3) fazer executar e fiscalizar os serviços que
correm pela Secretaria;

4) ministrar annualmente ao Presidente, para
a elaboração da mensagem, dados minuciosos so-
bre tudo quanto se houver realizado durante o
anno na Secretaria e repartições subordinadas;

5) Requisitar o pagamento das despesas da
Secretaria;

6) Promover a responsabilidade dos funccio-
narios, seus subordinados, e applicar-lhes as penas
cm que incorram, nos termos deste regulamento
(art. 70, letra c);

7) Submetter á assignatura e despacho do
Presidente os actos e papeis cuja solução (leste
dependa;

8) Deferir juramento e dar posse aos empre-
gados da Secretaria, assiguando os competentes
termos;

9) Nomear, promover e demittir os funcciona-
rios da Secretaria, excepto o Inspector Geral da
Instrucção, os directores, o engenheiro-inspectór e
os chefes de secção;

1
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lO) Conceder liccuça, j ustifiar ou abonar
faltas e conceder ferias, de accordo com este re-
gulamen to;

11) Representar ao Presidente sobre a neces-
sidade dc abertura de quaesqucr creditos (is verbas
da Secretaria;

12) Celebrar contractos e fiscalizar-lhes a exe-
cução;

13) Expedir ordens e instrucções ao Inspector
Geral da Instrucção Publica, e aos directores e,
por intermedio dos mesmos, aos chefes de secção
para o bom desempenho dos serviços a cargo da
Secretaria;

14) Regulamentar as leis sobre assrnptos
(lesta;

15) Executar e fazer observar as leis, regula-
mentos decretos e instrucções reguladoras dos ne-
gocios da Secretaria, assim como as ordens ema-
nadas do Presidente;

16) Designar os empregados a que se refere
o art. 7, paragrapho unico, bern como os que de-
vam servir no archivo da Secretaria;

17) Modificar as attribniçõe conferidas por
este regulamento aos directores de serviço e de-
mais funccionarios da Secretaria.

Art. 10. O Secretario poderá delegar ao In-
spector Geral da Instrucção Publica; e aos directo-
res a darem despachos regulamentares e os que
versarem sobre assumpto estudado e resolvdQ por
despachos anteriores.

SECÇÃO II

DO GABINETE DO SECRETARIO

Art. 11. Compete ao official de gabinete:
1) Acompanhar o Secretario nos actos offi-

ciaes e represental-o em quaesquer outros a que
não puder comparecer;
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2) ib r c aiuicn elas publicas (lo Secreta rio
e atten(ler ás 1)art, tomando nota do objecto de
sua visita quando Pão puderem ser envidas pelo
titular da Pasta;

3) abrir a coi'respondencia api3l(. lar e tck-
graphica do Secretario, resumir-lhe o ass.urnptd e
encaminhai-a,caminai-a, para ser informada á Inspectoria
Geral da Instrucção Publica e ás directorias;

4) restituir ao Director do Expediente os pa-
peis que, por defeitos ou lacunas não tenham sido
despachados ou assignados pelo Presidente ou pelo
Secretario;

5) transrnittir ao Inspector Geral da Instru-
cção Publica e aos directores as ordens e avisos
(inc o Secretario não possa dar directamente;

6) preparar as pastas para as conferencias
do Secretario com o Presidente;

7) auxiliar o Secretario em todos os seus
trabalhos e executar os que por cite forem espe-
cialmente determinados;

8) redigir e expedir a correspondencia epis-
tolar e telegraphica (10 gabinete.

Art. 12. Os auxiliares, conforme instrucções
do Secretario, exercerão os mesmos encargos do
of.ficial de gabinete.

SECÇÃO III
INSPECTORIA GERAL DA INSTRUcçA0 PUBLICA

Do Inspector

Art. 13. A Inspectoria Gera! (la Insirlicção
Publica tem como fim promover o desenvolvimen-
b) do ensino cm todas as suas fórmas de vigilancia
e actividade.

Art. 14. A inspecção geral do ensino será fei-
ta pelo Inspector Geral da Instrucção Publica, que
terá como auxiliares directos os inspectores regio-
naes, municipaes e districtaes, cujas attribuições

A
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se acham discriminadas no Regulamento do En-
sino.

Art. 15. Os conselhos escolares e as associa-
ções de mães de familia constituem orgams auxi-
liares da Inspectoria da Instrucção na obra de es-
timulo e desenvolvimento do ensino primario.

Art. 16. O Inspector Geral da Tnstrucçiio Pu-
blica será de livre escolha do Presidente, dentre
brasileiros natos que se tenham distinguido em es-
tudos pedagogicos ou na pratica do inagisterio.

Art. 17. Orgaim techni( 1 o, fiscalizador e con-
sultivo no que se refere á organização do ensino
no Estado, o Inspector Geral da Instrucção, além
de outras que lhe possam ser conferidas pelo P
sidente e pelo Secretario, tem as seguintes alt
buições:

1 - Acompanhar a evolução do ensino d
tro e fóra do paiz. no sentido de concorrer p
que a instrucção em Minas se desdobre em gr
de progresso que honre a cultura do Estad o -

11 --- 	dos serviços relativos:
a) á organ i zação pcdagogca em geral das

colas primarias;
b) á inspecção technica e administrativa

ensino;
c) á equiparação e fiscalização dos cstab(

mentos normaes;
d) á fiscalização de exames nos estabeli

mentos de ensino primario e normal;
e) á hygiene e assisteïicia escolar;
f) á codificação das leis e regulamentos

ensino;
g) aos conselhos escolares;
h) ás festas e excursões escolares, e comi

morações civicas;
i) organização das caixas escolares;
j) ás associações (Ias mães de familia, li

da bondade, museus e hibiiothecas escolares;

k) ao exame e concessão de matriculas nas
escolas normaes;

1) á estatistica escolar.
Art. 18. Como consequencia do disposto no

artigo antecedente, compete ao Inspector Geral
da Instrucção Publica:

1) dirigir a "Revista do Ensino" e a "Vida Es-
colar";

2) examinar e despachar os relatorios dos in-
spectores regionacs e os que versarem sobre fis-
calização extraordinaria das escolas normacs;

3) promover syndicancias e processos admi-
nistrativos;

4) propor ao Secretario:
a) a creação, suspensão, supprcssão, transfe-

rencia e conversão de escolas;
b) a nomeação, remoção, deniissao de dire-

ctores, professores pessoal administrativo do en-
sino e auctoridades escolares;

e) a adopção de medidas convenientes á boa
marcha do ensino;

5) despachar os recursos que forem de sua
alçada;

(;) responder a consultas do professorado que
não envolvam interpretação de leis e regulamen-
tos;

7) impor as penas disciplinares a que se re-
fere o Regulamento do Ensino: admoestação, re-
prehensão, censura, suspensão até 30 (lias e mui-
tas até 200000;

8) dividir o Estado em circurnscripções e de-
terminar-lhes a s(1c, traçar o roteiro (losinspe-
ctores regionaes, fazer a designação (lestes para
cada uma delias e removei-os quando julgar con-
veniente;

9) admoestar, reprehender, multar, suspen-
der e remover empregados da Inspectoria (Art.
70, letra b);
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10) auctorizar aos estabelecimentos de ensin
o funccionamento em turnos ou secções;

11) fornecer material escalar e irobiliari
commum aos estabelecimentos de ensino prirnr
rio;

12) conceder passes regulamentares aos ir
spectores regionaes, directores e professores de c
tabelecimentos prirnarios;

13) attestar o exercicio dos inspectores regic
naes e dos funccionarios encarregados do scrviç
medico-escolar e dentario da Capital;

14) assignar a correspondencia da Inspectc
ria, com as restricções do art. 9, n. 1;

15) auctorizar dspesas de caracter urgent
até 1:000$000, com obras em predios e apparelhn
monto escolares;

16) promover conferencias sobre assumpto
pedagogicos;

17) organizar na Inspectoria a Bihliothcca d
Instrucção;

18) pronunciar-se sobre a parte pedagogica
hygienica dos predios escolares a se construirer,
OU reconstruirem na Capital, ouvindo para isso o
medicos escolares, directamente subordinados
Inspectoria;

19) cumprir e fazer cumprir as determnin
ções do governo relativas ao ensino e dar sobr
este os pareceres e informações que o President
ou o Secretario julgar necessarios;

20) receber queixas e representação sobre a
sumptos do ensino, tomando as providencias d
sua alçada, ou propondo-as ao Secretario quand
forem da attribuição deste;

21) distribuir e activar os serviços a car 'o d
Conselho superior dc Insti'ueção, despacha a do rc
qucrimento para appiovaçío de livros, c:ravocon
do sesses, desi:nando relatores e revisores. ma
cando prazos e fazendo executeI-os, cobrando au
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tos e substituindo o Secretario, como presidente
do (unselh, nas suas falhas e impedimentos;

22) deferir juramento 011 Compromisso aos
professares publicos em geral e subscrever os ter-
mos de posse dos membros do Conselho Superior
de Instrucção, inspectores regionaes e directores
de grupos;

23) determinar o registro:
a) de diplomas;
h) de escolas municipaes e estabelecimentos

particulares de ensino;
e) de notas e informações officiaes, rcfereii-

te aos directores e prófess.ores de estabeleciinen-
lós p rima rios;

d) de elogios e penas impostas pelo Presiden-
te do Estado, Secretario do Interior e demais au-
ctoridades do ensino;

24) projectar horarios, organizar )logram-
mas, indicar mcthodos de ensino, submcttendo-os
á consideração do Secretario e, de accordo com
este, á deliberação do Conselho Superior (lo In-
struçção;

25) requisitar pelos tramites regulares os
cumentos e informações que julgar necessarios ao
ekercicio de seu cargo;

20) determinar, em qualquer l)01t0 do Est(1
do, o recenseamento das creanças em edade esco-
lar, para appiicução da obrigatoriedade do ensino
e localização das escolas;

27) designar estabelecimentos de ensino na
Capital para estagio de candidatos a directorias
de grupos escolares e nomear as respectivas com-
missões examinadoras;

28) approvar estatutos de caixas escolares o
hora rios;

29) assignar apostiflas quando se tratar de
reinação ou promoção do pessoal do ensino;

30) promover, de accordo com as fichas sani-
tarjas, a fixação dos typos normaes C dos anor-

1 .	:i
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7) cumprir e fazer cumprir as determinações
J;ector relativas ao trabalho da Inspectoria;
8) pedir ás secções da Inspectoria, antes do

pacho do Inspector, qualquer esclarecimento
esario á inteiligencia do assumpto
9) auxiliar os trabalhos de redacção da "Re-
a do Ensino" e da "Vida Escolar".

SECÇÃO IV

Da Primeira Directoria

r
Art. 22. O Director da Primeira Directoria

e rá nomeado entre os doutores ou bachareis em
direito que tiverem pelo menos dois annos de pra-
lica de fôro ou de administração.

Art. 23. Além de outras attribuições que lhe
forem confiadas pelo Secretario, compete ao Di-
rector da Primeira Directoria:

1) estudar os papeis suhmettidos ao exame da
Secretaria e que dependam de parecer, menos os
da competencia do Inspector Geral da Instrucção
Publica, conforme disposições deste regulamento;

2) abrir o ponto da Secretaria ás 10 horas e
meia;

3) perrnittir aos empregados ausentarem-se
do serviço durante o expediente, precedendo au-
diencia dos chefes de secção;

4) empossar os empregados da Secretaria no-
meados pelo Secretario e subscrever os termos de
posse conferidas por este ou pelo Presidente do

5) admoestar, reprehender, multar e
r, de accordo com o art. 70, letra b, os
dos da Secretaria que infringirem este
nito, e representar ao Secretario contra
em passivèis de penas mais severas;

suspen-
empre-
regula-
os que
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maes, para sua distribuição pelas classes escola-
res.

Art. 19. Além dos vencimentos do cargo, o
Inspector Geral da Instrucção Publica perceberá,
quando em viagem a serviço do ensino, uma dia-
ria, que será arbitrada pelo Secretario.

Paragrapho unico. Conforme a natureza da
commissão a ser desempenhada pelo Inspector,
poderá o Secretario conceder-lhe uma ajuda de
custo, sem prejuizo das vantagens a que se refere
este artigo.

Art. 20. O Inspector poderá escolher, no cor-
p0 dos funccionarios do ensino, dentro ou fóra da
Inspectoria, os auxiliares de gabinete que julgar
necessarios e que servirão commissionados, em-
quanto convier.

Paragrapho unico. Os auxiliares de gabinete
terão, além dos vencimentos da tabelia uma gra-
tificação que será fixada pelo Secretario do In-
terior.

Art. 21. Aos auxiliares de gabinete do Inspe-
ctor Geral de Instrucção Publica, além de outros
serviços, compete:

1) abrir, encaminhar, redigir e fazer expedir
a correspondencia official do Inspector;

2) rever o extracto do expediente diario, que
enviará ao Director do Expediente, para ser pu-
blicado;

3) encaminhar aos chefes de secção da Inspe-
ctoria todos os papeis que venham ter a esta para
ser processados ou informados;

4) organizar a bibliotheca da Instrucção, ca-
talogando as obras, pelas quaes será responsavel;

5) attender ás partes, prestando-lhes, em no-
me do Inspector, as informações que em materia
de serviço forem pedidas;

rn aresentar diariamente ao Inspector os pa-
peis destinados á assignatura ou despacho;	J ti) executar quaesquer trabalhos determina-

s pelo Secretario e prestar a este, verbalmente
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011 por escripto, informações sobre os negccios af-
fectos pela Secretaria;

7) propor ao Secretario as medidas que pos-
sam interessar ao bom andamento do serviço;

8) despachar os requerimentos de certidões e
authentical-os com o seu "visto";

9) designar aos praticantes as secções cm que
deverão trabalhar;

10) remover funccionarios de uma para outra
secção cia Secretaria, exriuidas a quarta, oitava e
nona;

11) assignar editaes e folhas de pagamentos,
presidir concorrencias, rubricar propostas e sub-
screver os contractos realizados pela Secretaria;

12) conceder passes aos funccionarios desta
quando em serviço e assig	cinar reuisições para re-
messa de niobilia.rio e material escolar destinados
aos estabelecimentos de ensino;

13) mandar entregar, mediante recibo, os titu-
los de nomeações que correm pela Secretaria;

14) abrir, numerar, encerrar e rubricar os li-
vros nccessarios aos trabalhos desta;

15) representar ao Secretario contra qual-
quer irregularidade na execução dos contractos
firmados com a Secretaria;

16) Presidir os concursos a que se refere o art.
38, § 1.°, deste regulamento.

SECÇÃO V

1)0 Director do Expediente
Art. 24. O cargo de Director do Expediente

será exercido irnr um chefe de secção da Secreta-
ria, á escolha do governo, ou por pessoa extranha
ao quadro de funccionarios, com a necessaria pra-
tica de administração.

Art. 25. Ao Director do Expediente, além das
attribuições contidas no art. 23, ns. 5, 6 e 7, que
lhe são coinmuns, compete:
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1) promover e orientar os trabalhos da Secre-
taria, os quaes começarão ás 10 horas e meia e
terminarão ás 16, quando não prorogados por ne-
cessidade doserviço;

2) encerrar o ponto dos funccionarios nos ter-
mos do numero antecedente;

3) corresponder-se, em nome proprio ou em
nome do Secretario, com quaesquer auctoridades,
funccionarios ou associações, excepto os casos a
que se refere o art. 9, a. 1, e art. 18, n. 14, deste
regulamento;

4) remetter ao orgão official, para ser publi-
cado, o extracto do expediente da Secretaria -
actos, despachos, avisos e editaes;

5) proferir despachos interlocutorios e pedir
1 esclarecimentos ás secções para elucidação dos

processos;
6) examinar os actos, decretos, titulos e por-

tarias que tenham de ser assignados pelo Secreta -
rio ou pelo Presidente;

7) visar os processos de todas as secções da
: Secretaria e encaminhai-os ao gabinete do Secre-

tario, ao Inspector Geral da Instrucção ou ao Di-
rector da Primeira Directoria, nos termos do pre-
sente regulamento;

8) fiscalizar a escolha, compra e distribuição
dos objectos de expediente da Secretaria;

9) fazer recolher ao almoxarifado, na setima
secção, o material e mobiliario escolar adquirido
para os estabelecimentos de ensino;

10) apresentar annualmcnte ao Secretario,
com a anteccdencia precisa, os dados para a men-
sagem presidencial;

1

re

11) receber e fazer abrir a corresponclencia
ial, procedendo ádistribuição da que mdc-

da de protocollo;
12) despachar os requeriméntos a que se re-
o § 1.0 do art. 382 do Regulamento do Ensino

1
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e abonar, até duas no mez, as faltas dos emprega-
dos da Secretaria, bem como as incluidas nas le-
tras c e d, n. 1, do art. 65 deste regulamento;

13) mandar fazer o expediente para conces-
são de licenças aos funccionarios do ensino e in-
formar os pedidos dos empregados da Secretaria;

14) receber e attcnder ás partes;
15) remetter ao gabinete do Secretario os pa-

peis destinados aos despachos e conferencias des-
te com o Presidente;

16) fiscalizar, orientar e superintender os ser-
viços, de informações, só consentindo aos interes-
sados e procuradores de partes irem ás secções
(1II1n(lo for absolutamente necessario;

17) fazer protocoliar todos os requerimentos
e officios que derem entrada na repartição;

18) exigir a seilagem ou pagamento de direitos
a que estejam sujeitos os papeis que transitarem
pela Secretaria;

19) manter a ordem e a disciplina interna e a
regularidade dos serviços nas secções;

20) prestar informações ao Secretario sobre
a conducta, aptidão e merecimento dos emprega-:
dos;

21) reunir os chefes de secção e os funcciona-
rios da Secretaria que julgar necessaris, quando
entender, aiim de ouvil-os sobre- medidas de or-
dem e que visem a simplificação do serviço;

22) determinar o expediente para as despe-
sas empenhadas e auctorizadas pelo Secretario;

23) convocar os funccionarios para trabalhos
fóra da hora do expediente.

Art. 26. Haverá no gabinete do Director do
Expediente, sob sua immediata fiscalização, os li-
vros protocoilo e pontos destinados ao serviço.

Art .27. Como auxiliares do Director (10 Ex-
pediente servirão no seu gabinete os emprega(10
(I1IC foi-em necessarios.

1

Paragraj)llo unico. A esses empregados, além
dos vencimentos do cargo effectivo, o Secretario
arbitrará uma gratificação.

1•
Art. 28. O Inspector Geral da Instrucção Pu-

blica, os directores, o engenheiro-inspector e os
chefes de secção serão nomeados pelo Presidente
do Estado.

§ 1.0 O Inspector Geral da Instrucção e o enge-
nheiro-inspector poderão tambem ser contracta-
do s.

§ 2.0 o cargo de chefe de secção será preen-
chido por promoção de um dos primeiros officiacs
de maior tirocinio na Secretaria e que melhores
provas de capacidade tiver dado, a juizo e por
proposta dó Secretario.

§ 30 Os demais funccionarios serão nomea-
dos ou promovidos pelo Secretario, nos termos
deste regulamento.

§ 4. 0 O cargo de official de gabinete do Se-
cretario se rege pelo paragrapho unico do art. 7.0

§ 5.0 O porteiro da Secretaria será escolhido
entre os continuos e serventes da Secretaria ou no-
meados livremente pelo Secretario.

Art. 29. Os logares de praticantes serão pre-
enchidos mediante concurso, versando este sobre
lingua pátria, francez, arithmetica pratica, Imisto-
i'ia e geographia do Brasil, redacção official, cal-
ligraphia e dactylographia.

Art. 30. Verificando-se alguma vaga de pra-
ticante, o Director do Expediente representará ao
Secretario no sentido de, por edital, ser annuncia-
do concurso para a inscripção de candidatos.

1

CAPITULO III

SECÇÃO 1

Da nomeação dos funccionarios
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Paragrapho unico. Desse edital deverão con-
star as iwikiis do concurso e o prazo de tunli
dias para a realização deste.

Art. 31. Haverá proas eèrlta	ora dt
portuguez e arithinetica, e, sómente oracs de fraii-
cez, historia e chdrograjihfd dó irasil, sobre pon-
tos previamente organizados pelo s examinadores.

Paragrapho unicd. Cadá 	escripta será
feita no prazo improrogavel de duas horas, e a
oral no de trinta minutos.

Art. 32. A prova èscripta de porIiguez coa-
Sttirá dd dietado de um trecho de 25 linhas, no mi-
iifttid; k eseFiptor conternpOÍ'afleO, e rec1acçã tte
urna peça official qualquer, de que a mesfl exami-

nideira dará rstirnb io candidatos.
Pilragrapho unico. Esta proya eelirniPatorit,,

servindo tambem para exame de cal1iraphia,.
Art. 33. Para a proa ëscripta de arithnitica

formütrão os examinadores. tre g questões, e lira
a or1 duas apenas, que èriio resolvidas nib qua-
dro negro.

Art. 34. A prova oral de pprtugüez consistirá
np leitura, interpretação e analyse lexica e syta-
cticade um trecho de prosador mi. poeta modërn,
e a de franccz, em leitura, traducçao é antilc de
um trecho. de boa literatura.

Art. 5.. A	Jvt õréS dc Ifistõria e cfioro-
grahia do BraiÍ dèvem èonstttt de exoição e
arguiçao.

Ait. É. A prd' de (1 tyl riila coifipõr-
se-á de duas 1drteS:

1 ) Cada éáfiáldát6 pti.sara à Inàéilidá um
jeá offièhil mtnuéripfa dê trfriti IiHlias no

2;a) A iodos' b candi&itd, a um s6 íèmpo,
será dictado um trecho de íinté l!na de ttinètbr
cÕflteffipcffitfecL

P[fagrphd iffilo: Pa j{tigtttietHo da pfd'r
a cõmrnlsão levrftá clii cdrlhI a	rfiíio tlb ttti-
halho t ei tcflipb gastd.	 4
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t. 37. O requerimento de inscripção no con-
será instruído com os seguintes documen-

a) folha corrida;
1)) attestado de boa coiiducia;
e) attestados dc sanheule, de vaccinaçílo ou

revacciu ação;
(1) certidão de edade com que prove ter 21

IUIOS flO minimo e 30 no maximo.
Art. 38. O concurso será feito perante urna

rnrnissuio examinadora nomeada pelo Secretario
Interior, acudo publicas as provas ornes.

1.° Dessa commissão farão parte, além do
)irector da Primeira Directoria, como presidente,
im chefe de secção e mais dois examinadores, de
irc escolha do Secretario do Interior e extranhos
Secretaria.

2.° Terminado o concurso, será lavrada acta
classificação dos candidatos, de accordo com o

icrecimento de cada um tirando-se deila urna co-
ia que, junta aos (lelnas papcis, subirá ao Se-

SECÃO II

Das secções e seus chefes
39. Além das attrihuições decorrentes (te
raphes e das que lhes forem determina-
Secretario ou pelos directores de serviço
aria, têm as secções como deveres com-

colligir e organizar, para a mensagem j--
ai, dados minuciosos sobre os serviços cxc-

durante o anuo;
organizar, justificando-a devidamente, a
a de orçamento da secção;
1)iOtocollar os requerimentos e officios que

lhes forem (listribuidos;

E:
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(1) extractar o expediente e actos do Secreta-
rio que tiverem de ser publicados;

e) modelar e adoptar, com previa approva-
ção do Secretario, os livros que se tornarem ne-
cessarios ao serviço da secção;

f) colleccionar methodicamente e guardarem
boa ordem todos os papeis despachados, até que
sejam recolhidos ao archivo da Secretaria;

g) registrar, em livros proprios, as portarias,
apostillas e actos expedidos pela secção, fazendo
os devidos assentamentos nas matriculas.

Art. 40. Compete a cada chefe de secção, in-
clusive o engenheiro-inspector:

a) dirigir, fiscalizar, corrigir e conservar em
dia os serviços a cargo da secção;

b) estudar os papeis affectos á secção, dando
parecer sobre elies;

e) orientar o serviço distribuindo-o aos em-
pregados e fiscalizando estes no cumprimento de
seus deveres;

d) organizar, devidamente classificados, Lo-
dos os papeis e mais documentos de negocios fin-
dos, para remet'tel-os ao archivo da Secretaria, tres
mezes depois de decorrido um anno;

e) redigir os actos e rascunhar os officios e
mais trabalhos da secção;

f) admoestar os empregados impontuaes, re-
presentando ao Director do Expediente contra os
que merecerempenas mais severas;

g) manter a ordem, disciplina e respeito na
secção;

li) fazer rgistrar cm livros proprios os actos
e portarias expedidos pela secção;

i) au thenticar as copias e as certidões, quan-
do cxtrahidas de documentos archiva(loS na se-
cção;

j) organizar e apresentar ao Director do Ex-
pediente, com aniccedencia necessaria, OS (lados
para a mensagem presidencial;
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k) fazer ou mandar fazer o extracto dos actos
e expediente diarios, para publicação no orgão of-
ficial;

1) apresentar ao Director do Expediente, quin-
enalmcnte, a relação dos papeis que ainda não

tiveram andamento, bem como de qualquer traba-
lho que não tenha sido feito, justificando a de-
mora;

m) propor ao Director do Expediente todas
as medidas que possam melhorar a organização
do serviço e facilitar a boa marcha (leste;

n) fechar ou mandar fechar e entregar ao
porteiro, assignando a guia da importancia total
do selio, toda a corre spondencia da secção;

o) vedar a entrada na secção ás pessoas ex-
tranlias a esta, quando não tenham permissão do
Secretario ou dos directores de serviço.

SECÇÃO III

Dos empregados das secções

Art. 41. E' dever dos primeiros, segundos e
'terceiros ofliciaes, hera como dos praticantes, ar--
chivista, almoxarife e demais empregados, execu-
tar com zelo e solicitude os serviços que lhes fo-
rem confiados pelos chefes de secção.

Paragrapho unico. Serão responsaveis pela
exactidão das informações que prestarem e pela
perfeição de quaesquer serviços que lhes foram
distribuidos.

SECÇÃO IV

Do archivista

Art. 42. Exercerá as funcções de archivista o
empregado que for designado, competin(lo-lhe

a) velar pela boa ordem e asseio do archivo
e guardar, convenientemente cmnmaçados, todos
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OS papeis e docineiitoS qUe lhe forem entregues
pela Secretaria;

b) não perinilhe que se fume ou use de fogo
no recinto (10 archivo

C) não consentir
nessoas extranhas ao

d) impedir que se retire do arcliivo qualquer
documento ou movei;

e) confiar ás secções, mediante recibo e ur-
(1cm do Director do Expediente, livros ou docu-
mentos para exames e consultas da Secretaria, re-
clamando-os quando houver demora na restitui-
ção;

f) passar, exigindo o devido seilo da parte in-
teressada, as certidões que forem requeridas e au-
ctorizadas por despacho do Director cia Primeira
Directoria;

g) conservar e zelar os livros e papeis (juc
constituem a bibliotheca do archivo, organizando
um indicador de todos elies, de modo a se facili-
taremn as pesquisas.

Art. 43. O archivista terá um ou mais
liares nos termos do art. 9, n. 16.

SECÇÃO V
Dos empregados da portaria

Art. 44. Ao porteiro, a quem são directamen-
te subordinados os continuos e serventes, incumbe:

a) abrir a Secretaria uma hora antes de co-
meçarem os trabalhos e fechai-a depois de termi-
nados, sendo responSaVel pela guarda e conserva-
ção dos moveis e mobiliario; abril-a, outrosim,
além dos dias e horas do serviço ordinario, sem-
pre que lhe for isso determinado pelo Secretario,
Inspector Geral da Instrucção ou directores;

b) cuidar do asseio geral da Secretaria;
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(,) niuliter a ordem e o respeito entre os em
a	

-
pr19	uses subordinados e entre as pessoas cx-
lranL que c iharemn na portaria;

d)receber e entregar no gabinete do Director
do Expetiente a corrcspondencia e os papeis diri-
gido; á Secretaria, riettendo ao seu destino, de-
'.idamnnte seiad:a, a que foi expedida por esta;

e) appor'oe110 4 do Estado nos titúlos de 110-
kpe1ios pelo Presidente;

advertir os continuos e serventes, sempre
que for necessario, 1eva1(1o, Pc" escripto, ao co-
nirucimento do Director 4o Expediente as faltas
que por ste devam ser punidas;

) hastear a bandeira da Republica no cdifi-
ci d:i Secretaria nos dias de fesfa nacional ou de

i) effectuar os pagamentos de despesas au-
ctorizadas pelo Secretario prestando-he oiita nos
irioiros dias de caia mez, por intermedio da ter-
ceiii secção;

i) rço1her.o aoifado a setimna secção
OS iIIovëis e objgctqb qtte iío estejam sendo utili-
zados;

j) rniç1	n4er, peo contiiiuo e seven-
CS, mos chamados dos gabinetes e da secções

Art. 45 Os conlinuos e serventes sSQ obriga-
dos a comparecer á Scretaria á mesma h,ora ue
o porteiro, cujas ordens, em inatcria de serviço,
ão obrigados cumprir.

CAPITULO IV

Dos funccionarios da decijua secção
SECÇÃO 1

D ngcnhiro-inspecior
Art. 46. Ao engenheiro-inspector, além dos

deveres communs aos chefes de secção e de outros
que o Secretario lhe queira attribuir, compete:

nas salas deste, ingresso de
serviço;

1	*
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a) estudar as obras auctorizadas pelo Secre-
tario, delinear projectos, fazer orçamentos, exami-
nar propostas, dar pareceres, redigir editaes;

h) dar instrucções aos conductores itineran-
tes e designar a zona que deva ficar a cargo des-
tes;

c) fornecer ao desenhista dados e esclareci-
mentos para a elaboração das plantas;

d) representar ao Secretario sobre tudo quan-
to possa interessar ao Estado relativamente
obras da Secretaria;

e) observar o Regulamento de Obras Publi-
cas do Estado no que for applicavel aos serviços
(Ia Secretaria;

f) organizar a tabelia de preços dos materiacs
de construcção e da mão d'obra nas localidades
onde houver predios escolares, servindo-se dos (la-
dos fornecidos pelos conductores.

SECÇÃO II
Do engenheiro-auxiliar

Art. 47. Cabe ao engenheiro-auxiliar:
a) substituir o engenheiro-inspector e com,

elie coliaborar nos serviços da secção;
b) estudar e organizar projectos para predio

de grupos e escolas isoladas e orçaras obras que
a Secretaria tiver de executar.

Art. 48. Ao desenhista-architecto compete:
a) auxiliar os engenheiros nos trabalhos que

estiverem executando;
b) desenharas plantas para a construcção, re-

construcção ou adaptação de predios escolares, ti-
rando-lhes as copias necessarias.

SECÇÃO III
Dos conductores-itinerantes

Art. 49. Incumbe a estes funccionarios:
a) cumprir rigorosaniente as ordens e instru-

cções cio engenheiro-inspector relativas aos servi-
ços internos e externos da secção;
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b) obter nas localidades ande inSi)eccionarcxn
predios escolares os preços do materjaj (10 con-
strucção e da mão d'obra e transmitiu-os ao enge-
nheiro-inspector, para a organização da tabelia de
preços;

e) orçar, quando lhes for ordenado, ou espon-
tancainente em casos urgentes, os pequenos Con-
certos e limpeza dos predios escolares, na Capital
OU fóra delia, submettendo os orçamentos ao exa-
me e approvação do engenheiro-inspector;

•	(1) visitar e inspeccionar os l)redios escolares
das localidades que percorrer, lavrando termo de
visita que submetterá ao "visto" da auctoridade
Local ou do professor e de que enviará copia ao en-
genheiro-inspector;

e) dar immediato conhecimento ao engenhei-
ro-inspector de quaesquer faltas ou defeitos nota-
dos nas obras que estiver fiscalizando, e, confor-
me a natureza dessas faltas, suspender os serviços
a que sobre o caso se pronuncie a Secretaria;

Q apresentar, até o dia 20 de cada inez, rela-
torio das visitas feitas durante o mez anterior, as-
signalando o estado de conservação dos predios in-
speccionados.

CAPITULO V

Da ordem, tempo e processo do serviço
Art. 50. A Secretaria do Interior funccionará

das 10 e meia ás 16 horas, nos dias uteis, salvo o
caso de dispensa auctorizada pelo Presidente ou
pelo Secretario.

Paragrapho unico. O expediente, em casos ur-
gentes ou de atrazo dos serviços, poderá ser pro-
rogado pelo Secretario, sem que, por isso, assista
aos funccionarios direito a gratificações extraor-
dma rias.

Art. 51. A assignatura do ponto, á entrada e
á sahida dos funccionarios, é obrigatoria, excepto

1
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para o Inspector Geral da Instrucção, directores e
gabinete do Secretario.

Art. 52. O empregado que comparecer depois
de encerrado o ponto, dentro da primeira hora, ou
retirar-se antes do fim dos trabalhos, dentro da ul-
tima hora, perderá a quarta parte dos vencimen-
tos diários, ou a metade delies si exceder desses
limites, desde que, em qualquer das hypotheses,
justifique a demora ou a necessidade de ausen-
tar-se.

Art. 53. No fim de cada mez o livro do pon-
to será entregue á terceira secção, que organizará
as folhas de pagamento.

Art. 54. Os requerimentos, officios, propos-
tas, representações e quaesquer papeis sobre mie-
gocios da Secretaria, dirigidos ao Presidente ou ao
Secretario, deverão ser entregues no gabinete do
Director do Expediente.

Paragrapho unico. Quando qualquer desses
papeis tratar de assumpto extranho á Secretaria,
o Director do Expediente o fará l)rotocollar, dan-
do-lhe o despacho de remessa á repartição com-
petente.

Art. 55. De modo geral é esta a ordem do
serviço:

1) o papel - officio ou requerimento de-
pois de protocoilado, é distribuido á secção com-
petente;

2) examinados o assumpto e os documèntos
que o esclarecerem, organizar-se-á o processo, com
capa, folhas numeradas e rubricadas pelo chefe
da secção. O funccionario incumbido de estudar a
questão, resumil-a-á, fazendo referencia aos pre-
cedentes, si os houver, e ás praxes estabelecidas,
citando as disposições applicaveis e dando, afinal,
sua opinião, que em caso algum será á margem
dos papeis;

• 3) recebendo o processo, o Director dó Expe-
diente procederá de accordo com o art. 25, mi. -?,
deste regulamento.

Art. 56. Nenhum papel poderá ser submetti-
do a despacho sem as formalidades do artigo an-
terior, salvo si, dada.a urgencia do caso, o Secre-
tario o exigir.

Art. 57. Despachado o papel, deverá este ser
devolvido á secção de procedencia, para os fins
convenientes.

CAPITULO VI

Dos deveres e prohibições comm uns (LOS
empregados

Art. 58. E' dever de cada empregado cia Se-
cretaria, seja effectivo, contractado ou commis-
sionado:

a) apresentar-se para o serviço todos os dias
uteis, á hora determinada neste regulamento;

•b) ser discreto e executar com zelo e probida-
de os serviços que lhe forem confiados;

c) ter em boa ordem, respondendo por quaes-
quer extravios, todos os livros, papeis e documen-
tos sujeitos ao seu exame;

d) informar os papeis com franqueza e leal-
dade, depois de estudada a questão em face dos
regulamentos e leis, que deverá citar, e de accordo
com o que constar na secção.

Art. 59. E' absolutamente prohibido a qual-
quer empregado:

1) retirar-se da secção sem motivo que o jus-
tifique e sem consentimento do chefe;

2) distrahir-se do trabalho com leiturasde
jornaes 011 livros, ou com serviço extranho á se-
cção

3) attender a chamados das partes, dar-lhes
informações sobre seus negocios ou promover o
andamento destes;

1 1
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4) funccionar cru questão de interesse  1)t'01)1iU
ou de parentes;

5) retirar-se da repartição antes da hora regu-
lamentar, sem permissão do Director da Primeira
Directoria;

6) revelar actos e decisões desta;
7) entreter palestra ou discussão na Secreta-

ria ou nas secções;
8) faltar, por palavras ou actos, ao respeito 9

seus chefes;
9) permanecer nos corredores ou nas depen-

dencias reservadas da Secretaria.

CAPITULO VII

Das licenças, faltas e substituições

SECÇÃO 1

Das licenças
Art. 60. São competentes paro conceder li- !

cença aos funccionarios da Secretaria:
1) O Presidente do Estado, até dois annos sem

vencimentos e até um com metade destes.
2) O Secretario do Interior, até 90 dias sem

vencimentos; e com metade destes, até 45, por mo-
tivo de molestia provada.

Art. 61. As licenças poderão ser prorogadas,
dentro dos limites do artigo anterior.

Art. 62. Não será concedida licença a nenliiini
funccionario fóra do exercicio do cargo.

Art. 63. O funccionario poderá gosar da li-
cença onde quizer, assim corno renuncial-a no to-
do ou em parte, desde que entre imrnediatamente
em cxc releio.

Art. 64. Concedida a licença, deverá o fuii-
ccionario entrar no goso desta dentro do prazo (lc
30 dias, sob pena de perdei-a, sem direito de re-
clamar os seilos pagos.
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SECÇÃO II

Das faltas
Art. 65. As faltas pelo não comparecimento

dos empregados á Secretaria poderão ser abona-
das, justificadas e não justificadas.

1) Serão abonadas:
a) as que forem occasionadas por serviço pu-

blico obriga torio em virtude de lei;
b) por motivo de commissão do governo;
e) por failecimento de ascendentes, descen-

dentes, conjuges, irmãos ou cunhados durante o
cunhadio, até sete dias;

d) por motivo de casamento, até tres dias.
2) Serão justificadas as que forem dadas por

motivo de molestia provada.
3) Considerar-se-ão não justificadas as que es-

tiverem fóra dos paragraphos anteriores.
Art. 66. As faltas abonadas darão direito, in-

tegralmente, aos vencimentos; as justificadas, ao
ordenado apenas; as do n. 3 do artigo anterior
determinarão perda total dos vencimentos, e, si ex-
cederem de trinta dias, darão logar a exoneração
immediata por abandono de emprego, si o fun-
ccionario não gosar das regalias da lei n. 6, de
outubro de 1891.

]
	

Das substituições
SECÇÃO III

Art. 67. As substituições se farão pela fôrma
seguinte:

1) Os directores serão substituidos pelos che-
fes de secção designados pelo Secretario, e, não
havendo designação, pelos chefes mais antigos.

2) O Inspector Geral da Instrucção por quem
o Secretario designar.

r
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3) Os cilcr(s (te secção l)ClS ) i 'iiricit'oS olti-
ciacs e, na falta destes, poiS queni for designada
pelo Secretario.

4) O eI1geuh1eiro-insptor pelo engenheiro-
auxiliar c, n i falta 4ck, por (JULIB O SLC1(t4i1()
designar.

5) O porteiro pelo continuo, designado pelo
Director do Expediente.

Paragraplio nnico. Os primeiros, segundos e
terceiros offlciaes não terão substitutos.

Art. 68. Ein caso de licença ou de falta, o
substituto perceberá a gratificação do sijbstituido,
perdendo a 1)rol)ria.

§ 1.° O substituto pc1erá seus vencimentos,
ccciiendo integralmente os do substituido, CflS()

este nada perceba pela Secretaria ou si o cargo s-
tiver vago.

§ 2.' QI1aB00 o substituto justificar até tres
faltas em cada mez e nos casos de ferias e de ibo-
no regU1aniÍ1tar, a substituição não será remumie•
rada.

A

CAPITULO VIU

Das penas disciplinares

Art. 69. Os empregados (Ia Secretaria que ia
fringirem qualquer disposição deste regulamento
ficarão sujeitos ás-seguintes penas:

1. Admoestaçã.
2. Reprehensão.
3. Multa de 20 % sobre os vencimentos de urï

mez.
4. Suspensão até sessenta (lias.
5. piso.
Art. 70. São competentes para impor estas

penas: 
o chefe de secção e o engenheiro-inspector,
1 do artigo anterior;- a n. ii
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b) o Inspector Geral da lnstrucço) e OS dire-

ctores - todas, menos a ultima, limitada a de sus-
pensão a tempo não excedente de quinze (lias;

C) o Secretario do Interior - todas, menos a
ultima, si se tratar de funecionarjo de nomeação
do Presidente do Estado;

d) o Presidente do Estado - todas.
Art. 71. A rena de admoestação consistirá em

advertencia particular, verbal ou escripta, feita ao
empregado impontual no cumprimento de seus ole-
veres ou que proceder de modo inconveniente den-
tro da repartição.

Art. 72. A pena de rcprehensão será imposta
por portaria banscripta no livro de l)Oflto: cousis
tirá em advcrtencja ao empregado que reincidir
nas faltas pelas quaes tiver sido admoestado.

Art. 73. A pena de multa será imposta ao em-
pregado que reincidir em faltas pelas quaes tiver
sido reprehendjdo ou que desobedecer ás ordens
emanadas de Superiores legitimos.

Art. 74. A pena de Suspensão será imposta aí)
empregado que reincidir nas faltas pelas quaes ti-
ver sido multado; que, sem causa justificada, dei-
xar de comparecer á repartição por mais de quin-
ze dias; que desrespeitar seus superiores.

Art. 75. A pena de demissão será imposta ao
empregado que reincidir nas faltas pelas quaes ti-
ver sido suspenso; que offender seus superiores,
aggredindo_os ou injuriando-os; que insinuar ás
partes; que revelar segredos do officio; que pratf-
car actos immoracs; que abandonar o proprio em-
prego; que directa ou indirectamente celebrar con-
tracto com o governo, ou fôr presidente, director ou
agente de bancos, companhias ou empresas, sub-
vencionadas ou não Pelo Estado, ou condemnade)
por crimes previstos no Codigo Penal.

Art. 76. A suspensão determina a perda de
todos os vencimentos.1
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Paragraplio unico. Ao funccionario suspenso
em virtude de processo de responsabilidade ou em
consequencia de pronuncia será abonada metade
dos vencimentos, sendo-lhe paga a outra metade si
fôr despronunciado ou absolvido.

Art. 77. A pena de demissão será imposta
pelo Presidente ou pelo Secretario, por despacho
em processo administrativo, tratando-se de fun-
ccionario (jflC gosa (Ias regalias da lei o. 6, em caso
contrario, independentemente de processo.

Art. 78. Nos casos de processo, o Director do
Expediente fará notificar da accusaçuo o emprega-
do, para que este, dentro do prazo de 10 (lias, offe-
reça defesa escripla e os documentos que tiver em
seu favor. Processados os documentos, subirão á
auctoridade competente.

CAPITULO IX

Dos recursos

Art. 79. Das penas, despachos e (ICCiSiíO da
Secretaria do Interior haverá recurso voluntario
com effeito devolutivo na seguinte or(iem:

1) Do Secretario para (;Presidente do Esta-
do, quando se tratar de actos ou despachos do pri-
meiro;

2) Do Inspector Geral da Instrucção e os dire-
ctores para o Secretario;

3) Dos chefes de secção e engenheiros-ins-
pector para o Inspector Geral da Instrucção e os di-
rectores.

Paragrapho unico. O recurso será interposto
dentro do prazo de 15 dias, contados (Ia data da
publicaçãodo acto, quando versar sobre materia
ttinente á ordem administrativa interna da Secre-

taria, e. de sessenta dias quando se referir a nego-
cios externos.

Art. 80. Os recursos serão interpostos por
meio de requerimento, devidamente instruido, á
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auctoridade competnte, por intermedio da que ti-
ver applicado a pena ou proferido a decisão, de-
vendo ser encaminhado no prazo de oito dias com
as informações e esclarecimentos precisos.

Art. 81. Findos os prazos fixados pelo para-
grapho unico, do artigo 79, sem que seja apresenta-
do o recurso, ficará este perempto.

Art. 82. Será facultado aos interessados re-
quererem á Secretaria certidões da data em que
foi apresentado o recurso, aliegações e documentos
a elie juntos, assim como dos despachos que sobre
os mesmos tiverem sido proferidos.

CAPITULO X

Dos vencimentos e vantagens dos funccionarios

Art. 83. Os funccionarios da Secretaria do
Interior perceberão os vencimentos da tabelia an-
nexa que se dividem em 2 partes eguaes, ordenado
e gratificação e só poderão recebei-os integral-
mente quando em exercicio, salvos os casos de abo-
no ou de ferias, nos termos deste regulamento.

Art. 84. Não poderão ser privados judicial-
mente de seus vencimentos, que estão isentos d2
embargos, penhora ou sequestros.

Art. 85. Terão direito á promoção ao cargo
immediatamente superior ao seu, a juizo do Secre-
tarjo, e á aposentadoria nos termos da legislação
em vigor.

Art. 86. Quando occupados fóra (Ia Secreta-
ria, em serviço publico a que por lei faem obriga-
dos, ou commissionados fóra da Capital, pelo Pre-
sidente do Estado ou pelo Secretario do Interior,
nenhum desconto soffrerão em seus veiiciineiitos.

Paragrapho unico. Neste ultimo ciso, além cia
conducção assistir-lhes-á direito a un'a diaria ar-
bitrada pelo Secretario do Interior.

Art. 87. Quando aconteça interiompeicni o
exercicio, se mprcvia licença, terão direito ao orde-
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provarem, com attcstado medico e outros documen-
tos, que foi dia motivada por molestia.

Art. 88. Terão direito a vinte dias uteis de fe-
rias, durante o anuo, requerendo-as pré lamente
ao Secretario, que só deferirá o pedido si o reque-
rente tiver em dia o serviço a seu cargo.

§ 1. 0 Os funccionarios que pedirem ferias (le-
vem indicar no requerimento o dia cm que preten-
dem começar a gosal-as.

§ 2. 0 As ferias (levem ser requeridas dois dias,
no miriimo, antes do indicado para seu inicio.

§ 3•0 Deverão ser gosadas seguidamente, a
contar (10 dia assignado pelo funccionario, que J)O-
(lerá renuncial-as no todo ou em parte, ficando os
(lias renunciados a seu favor para o caso de nova
concessão.

§ 4. 0 Não poderão gosar ferias ao mesmo tem-
po mais de dois funccionarios da mesma secção.

CAPITULO XI

Disposições geraes

Art. 89. O funccionario nomeado, removido
ou promovido que, dentro do prazo de trinta dias,
salvo prorogação concedida pelo Presidente ;II
pelo Secretario, não entrar em exercicio, perderá o
logar, que será declarado vago.

Art. 90. No Orgam Official serão publicados
todos os actos da Secretaria, quando não houver
ordem em contrario.

Art. 91. Os empregados poderão ser removia
dos para os cargos de categoria egual ao seu, em
outra Secretaria ou repartições subordinadas,
quando convier ao serviço, a juízo do Pre;ente e
proposta dos Secretarios.

Art. 92. Nenhum trabalho da Seei[aria po_
(lerá ser feito fóra (leia, sem ordem do i)irecor do
Expediente.
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• Art. 93. Todos os titulos de nomeação para
cargos ou clnpreg tëffiuiierdoS pelõs dffeS dd
Eshido, assim conio as posti1i e I)d'tri de li-
èIiças, deverão ser levados a sSëÍTtdmPto flá S-
cretaria das Finanças depois de Íi1bs oS derldds
dikitós t rgistradõs na Secretaria.

Art. 94. E bohütam•erÍte tdllihidLi a èÍItFUt1
d esS étratíhs á Secretaria nas Sec6e dii tIÔ
arëhib; coffi 

a rstricção do art. 25, li. 16.
Art. 95. Neiihtiii ffincè ffri ficidrít erccL

her vencimentos integraes de dois cargo ifistili-
tOs.

Art. 96. Fica siippfirhido, quatidd vagar, o 1h-
gar 1c almoxarife dÍ Secretaria.

Art. 97. Os cargos vagos em virtude dopre-
senta regulamento poderão ser prelienchidos livre-
mente pelo governo.

Art. 98. AS ihfrthações de secção para secção
da nwsma Directoria serão pedidas pelos chefes e
engenheiro-inspector e fornecidas por intermedio
do Director do Expedieiite.

Art. 00. Tódõs dS ipcÍs - tèüer1meit05,
portarias de liëeiiça, diplomas, titulos especiaes e
de horheação - destnidddS ás partes' iitl qóS procu-
radores desta, ó poderão sei encaminhados ao go-
birtcte do Director do Expediente, para ser entre-
gues aos Interessados, depois de lançados no livro
de carga.

Pardgtáphci iihiõ. O eficarregado lesse serri
b dai'á recibo do papel assim çèfninbdd, fi-

crrndo responsa\el pelo exliv10 de qwilq	douçi	cu-
mento a secção que infringíi' a disposição d{e -
tigo.

Art 100 Não estio sujeitos a agrhento fle
idvõ si10 sobre.sèus veiiimentõs os fÜncidïiarids
nomeados em virtid desta reforma e que já d jíi-
itifl fia bSO da tabeila rêiativamente aos cargús

que occuam.
Art. 101. A Secretaria não fornecerá certidões

de actos (Ia administração sem que se verifiquem
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previamente - interesse legitimo (10 peticionario,
ser o assumpto susccpitivcl de certificar-se e niio
haver inconveniente para interesses do Estado no
deferimento do pedido.

•Paragrapho unico. Não será dada certidão das
informações e pareceres dos funccionarios da Se-
cretaria sobre as materias sujeitas ao seu estudo.

Art. 102. Os casos omissos neste regulamen-
to serão resolvidos pela legislação anterior que lhes
for applicavel.

Art. 103. O presente regulamento entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 104. Ficam revogadas as disposições cm
contrario.

Secretaria do Interior, 30 de agosto de 1927.

Francisco Campos.

TABELLA DE VENCIMENTOS

Gratifica-1
Empregos	JOrdenadoi	1 Total

ção	1

Inspector Geral da In-
strucção Publica . . . 19:000$00019  :000$000 18:000$000

Directores........19:000$00019:000$000118:000$000
Official de Gabinete. . .16:000$00016:000$000112:000$000
Engenheiro Inspector . .17:200$00017:200$000114:400$000
Chefes de secção. ... . 16:000$00016:000$000112;000$000
Primeiros officiaes .	. 14:920$00014  :920$000I 9:840$000
Segundos officiaes	. .4 :080$0004 :080$0001 8:160$000
Terceiros officiaes . . 3 :12OOOOJ3 :120$000j 6:240$000
Almoxarife ........12:400$00012:400$0001 4:800$000
Porteiro ........ . 12:100$00012:100$000l 4:200$000
Continuo .........11:620$00011:620$0001 3:240$000
Serventes ....... . 11:320$000li:320$000I 2:640$000

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.878 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Márca o dia 12 de outubro proximo futuro para ter logar a instaila-

ção do termo de Ttipacyguara

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 13 da lei n.
879, de 24 de janeiro de 1925, resolve marcar o dia
12 de outubro proximo futuro para se proceder á
instailação do termo de Tupacyguara, comarca de
Ijberabinha.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas Ge-
racs, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.879 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Marca o dia 15 de novembro proximo futuro para ter logar a instal-

lação do termo de Bicas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attrihuição que lhe confere o art. 13, da lei
o. 879, de 24 de janeiro de 1925, resolve marcar o
dia 15 de novembro proximo futuro para ter logar
a instailação do termo de Bicas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
racs, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.880 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Abre um credito especial de 2:066$666 para pagamento de venci-

cimentos do secretario do Conselho Penitenclarjo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57 (Ia Con-
stituição, e tendo cm vista o art. 2. 11 da lei n. 915,

'Ii
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de 10 de agosto de 1926, resolve abrir o credito es-
pecial de 2:066$666 para pagamento dos vencimen-
tos do secretario do Conselho Penitenciario, no pe-
nodo de 1.0 de agosto ao fim de dezembro de 1927.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam lexecutar.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.881 - DE DE SETEMBRO DE 1927
Croa tres escolas ruiaes, mistas, no municipio de Espinosa, localiza-

das nos povoados de Sant'Anna, Mingú e Brejo

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear trs escolas ruraes, mistas, no munici
pio de Espinosa, localizadas nos povoados de
Sant'Anna, Mingú e Brejo, todos elies pertencen-
tes ao districto (Ia cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO Cmuos IIIBEIRO 1)E ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.882 - 3 DE SETEMBRO DE 1927
Cra duas escolas ruraes mistas, sendo uma na estação de Rio Ver-

de, municipio de Montes Claros, e outra no povoado do Borra
do Mello, municipio de Formiga

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, sendo uma
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na estação de Rio Verde, districto de Juramento,
municipio de Montes Claros, e outra no povoado
de Barra do Mello, districto de Arcos, municipio
de Formiga.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz (ia Silva Campos.

DECRETO N. 7.883 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927

Crta quatro escolas ruraes, mistas, no municipio de Dores tia Boa
Esperança, localizadas nos povoados de Paredão, Posse, Aguas
Verdes e Fellcjas

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
olve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mu-

fliCij)iO .de Dores da Boa Esperança, localizadas
nos povoados de Paredão, districto de lilicinen;
Posses, (listricto de Coqueiral; Aguas Verdes e Fe-
licias, districto da cidade.

Palacjo da Pi'esidencja do Estado de Minas
Geraes, em Beibo Horizonte, 3 de Setefln)ro de
1927.

ANTONIO) CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz Luiz da Sina.

DECRETO N. 7. 884 - DE 3 DE SETEMUflO 1)E 1927
CrIa lima escola rural, mista, no povoado de Vei'edi,ij,a, inunicipio

de Grão Mogol

O Presidente (lo Estado de Minas- Gemes re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado
de Vei'edinha, município de Grã 1\tgol.

D. II

r TI
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1 >alaeio da Prcidcncia do Estado (li' Minas
€aes, em R110 Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANroNlo CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 3 de setembro de

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.885
	DE 3 DE SETEMBRO DEI 1927	

DECRETO N. 7.887 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Crêa quatro escolas mistas no niunicipiO de, Pcçaiiha, sendo, unia,

urbana, no bairro do Funda, e Ires, ruracs, nos povoados de
Taperão, Cinco Ilhas e Antonio Felicio

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve creal quatro escolas mistas, no mUfliCil)i() de
Peçanha, sendo uma, urbana, no bairro do Funda,
e Ires, ruracs, localizadas nos povoados (te Tape-
rão, districto de Ramalhete; Cinco Ilhas, t1isricio
de São Pedro do Suassuhy; e Antii Felicio, dis-
tricto de Folha Larga.

Palacio da Presidencia do E;tado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de
1927,

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANI)IIAI)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.886 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927

Crêa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Curveilo, loca-
lizadas nos povoados de Porto Alegre e Estiva

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crea' duas escolas, ruraes, mistas, no munici-
pio de Curveilo, localizadas nos povoados de Por-
to Alegre, districto de rçI.alyras, e Estiva, distri-
cto de Silva Jardim.

ra uma escola mista no districto de São Pedro (to Suassuhy, niu-
nicipio de Peçonha

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
iolve crear uma escola mista no districto de São
Pedro do Suassuhy, municipio de Peçanha.

P'alacio da Presidencia do Estado de Minas
eraes, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de

1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

N. 7.888 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
duas escolas ruraes, mistas, sendo uma no bairro de Fazenda

Grande, munteipio de Pouso Alegre, e outra, no povoado de
Porto do Faria, municipio de Pirapora

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
ve crear duas escolas ruraes, mistas, sendo urna
bairro de Fazenda Grande, districto da cidade,
inicipio de Pouso Alegre, e outra no povoado dc
rio do Faria, districto de Lassance, municipio
Pirapora.
Palacio da Presidencia do Estado (le Minas

ates, em Belio Horizonte, : de setemliio (Ii'

.AN'lONIO (:\flIOs Ill.ElIlt() 1)1-1 J' Nl)lt.\D\.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO  N 7.	- ni 3 DE SETE1 DRO n 1927

Cra duas escolas ruraes, mistas, no municipio de GrQ Mogol,
sendo uma no povoado de São Gil e outra no de Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Grão Mogol, sendo uma no povoado de
São Gil e outra no de Horizonte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

AN'roNio CARLOS RmErno DE ANDIIAD.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.S90	pF, 4 DE SETEMBRO DE 1927

Crêa quatro escolas ruraes, mistas, no muflicipio de Alvinopolis, ul-
do urna no povoado de Mellos, no districto de Saude, e at oatra
nos povoados de Dias, Quenta-Sol e Carajanga, districlo da ci-
dade

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mil-
flicipiO de A1VjIIO1)OliS, sendo urna no pOVOa(lo dc
Meilos, districlo de Saude, e as outras nos povoa-
dos de Dias. QuentaSo l e Caranjanga, djslricto
da cidade.

Palacio da Presidencia do Eslo do de Minas
Geracs, em Beilo Horizonft	Lmhi'a de
1927.

ANTONIO CARLOS Rieie
Francisco Luiz da Silva Campo;.

DECRETO N, 7.891 - ni 3 DE SETEMIIktO DE 1927
Crâa duas escolas r,uae, mistits. stj q 1UPA no povoado de %ss•

dinho, municipio de Pouso Alegre, e outra no de Sant'Auna la
Fazenda Velha, nsunicipio de Arassuahy

O Presidente do Estado ' M e e'; er es re-
solve creai' ditas escolas r111,111..	 stn(Iu urna
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no 1)eVUa(I() de Vciiiliiiltu, l t llli Cilsi() de Pouso Ale-
gre, e outra 110 do Sant'Auna da Fazenda Velha,
municipio de Arassuahy.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
Gemes, clii Bi1Io llorizojite,	de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Lutz da Silva Cahzpo.

DECRETO N. 7.92 - DE 3 DÊ SETEMEI1O in 1927
Cria duas escolas ruraes, mistas, sendo uma no p voado de São Do-

mingas, municipio de Abre Campo, e outra na estação de Ar-
corvrde, rhunlcipio de Pedro Leopoldo

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rumes, mistas, sendo unia
no povoado de São Domingos, districto de Pedra
Bonita, municipio de Abre Campo, e outra na es-
tacio de Arcoverde, districto de MatIosinhos, mu-
lliCij)iO de Pedro Leopoldo.

I-e1acio da Prcsidcncja do Estado de Minas
Gemes, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.803 -- DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Ctla Ires escolas ruraes, mistas, no municipio de Passos, localiza-

das nos povoados de Coimbras e São Benedicto, e na estação
Itaú

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no munici-
pio de Passos, disti'icto (Ia cidade, localizadas nos
povoados de Coimbras e São Benedicto e na esta-
ção de Itaú.

11
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gera es, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.894 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Crêa seis escolas ruraes, mistas, sendo uma no povoado de Santa

Luzia, município de Jaguary, e cinco no município de Paraíso-
polis, nos bairros de Mombaça, Cascavel, Campo do Meio, Mar-
tins e Fazenda da Pedra Branca

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear seis escolas ruraes, mistas, sendo uma
no povoado de Santa Lu:ia, rnunicipio de Jagua-

e cinco no municipio de Paraisopolis, localiza-
das nos bairros de Mombaça e Cascavel, districto
de Capivary, e Campo do Meio, Martins e Fazenda
(Ia Pedra Branca, districto da cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina
Geraes, cm Bello llorizOI1tC, 3 de setembro de
1927.

ANToNio CARLOS Rirnrno Dil, AND1IÃDA.

Francisco Luiz da Silva Caiu pos.

DECRETO N. 7.895	DE 3 DE SETEMBRO DE 1927

Crêa ires escolas ruraes, mistas, sendo unia no povoado de BahÕ,
municipio de Dores cio Iudayi, e duas no municipio de Tlieo-
philo Ottoni, localizadas nos povoados de Marainbaii,lia e 1110
Negro

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruracs, mistas, sendo urna
no povoado de Bahú, municipio de Dores do Ia-
(layI, e duas no municipio &IC Tlieoplilü Ottoni,
localizadas nos povoados de Marambainha, distri-
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cIo de Itahypé, e Rio Negro, districto de Aguas
Belias.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.896	DE 3 DE SETEMBRO DE 1927
Croa uma escola nocturna, masculina, na cidade de Mar (te Ilespanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve erear urna escola nocturna, masculina, na
cidade de Mar de lJesDanhia.

Palacio da Presidenc ja do Estado de Minas
Geracs, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Liii: da Silva Campos.

DECRETO N. 7.897 -- DE 3 DEI SETEMBRO m 1927
Conveite em feminina 

a escola mista do dislrjclo de Fonseca, niu-
nicipio de Alvinopolis, e cria unia cadeira masculina no rues-
mo logar

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve converter em feminina a escola mista do (lis-
triCtí) de Fonseca, municipio de Alvinopolis, e
crear unia cadeira masculina no mesmo logar.

Palacio da Presidcnci.a do Estado de Minas
Geraes, cru Bello Horizonte, 3 de setembro de1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.



- 1050 -

DECRETO N. 7.898	DE 3 l)E SETEMBRO DE 1927

Transfere para o povoado de Mesa, mantel pio de Pcçnnha,conver-
tida eia escola rural, mista, a cadeira ambulante actualmente
localizada cm Purificação, no niesnio inunicipio

O Presidente do Estado de Miu:ts Gerues re-
solve transferir para o povoado de Mesa, districto
(Ia cidade, municipio de Peçanha, convertida cio
escola rural, mista, a cadeira ambulante actual-
mente localizada em Purificação, no mesmo mu-
Ilicipio.

Palacio da Prcsidcncia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 3 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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1)1 (	 - 1)1 7 DE SETEMBRO DL 1927
Crêa 1 es escolas ruraes, nu 5 las, no inunicipio de Calan azcs

O Presidente do Estado de Minas ,Geras Xo-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no munici-
pio de Cataguazes, assim localizadas: uma no po-
voado de Areia Brarieti, districto de Cataguarino;
tinia no povoado de Gloria, districto de Sereno, e
culra no poVôado de Sitio do Romito, districto de
Laranjal.

Palacio da Presiçiencia do Estado de Minas
u: LeIio Horionte, 7 de setembro de

1)27.

ÇjONO CARLOS RiBEIfiO bE ANDttADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.899 - DE 7 DE SETEMBRO DE 1927

Indulta os sentenciados Olyntho Penido e Bibiano da Cunha linnia-
lho do resto da pena a que foram condemnados

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
uso de attribuição que lhe confere a Constituição,
- em commemoração á data de hoje, e tendo cm
vista os pareceres do Procurador Geral do Estado
e do Conselho Penitenciario, resolve indultar do
resto das penas os sentenciados Olyntho Penido,
condemnado em 9 de junho de 1926 pelo jury da
comarca de Itaúna a sete annos de prisão, e Bi-
biano da Cunha Ramalho, condemnado em 22 de
outubro de 1920, l)clO jury do termo de José Pedro,
a 12 annos e 4 mezes de prisão.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 7 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.j

l)ECRETO N 7.901 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927
Na duas escolas ruraes, mistas, no municipiõ de Itãúnit lotnliza

das nos povoados de Vdrgenl da Olaria e Pedra do ltntiayussu'

O Presidente do Etgdõ de Minas Geras re-
solve crear duas escolas ruraes no municipia de
ltaúna, localizadas nos povoados de Vargem da
Olaria e Pedra do Itatiayussú.

Palacio da Preldenia do Estado de Minas
Geracs, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

[)ECRET() N. 7.902 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

rin quatro escolas ruraes, mistas, localizadas nos povoados de Cor-
rego das Pedi-as, Caçhoérinha, Tachos e Farinhas

O Presidente do Estado de Minas Geracs, re-
olve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mu-
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nicipio de Varginha, localizadas nos povoadas d
Corrego das Pedras, Cachoeirinha, Tachos e Fari-
iihas.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 12 de setembro de
1927.

ANTONIO CAIuos RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

I)ECRETO N. 7.903 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere para os povoados de Barra Grande e Esperança, munlclplo
dc Mesquita, convertidas em mistas, a 3 . a e 4. a escolas, mascu. 1
linas da cidade de Januarla

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir para os povoados de Barra Gran- ,
de e Esperança, municipio de Mesquita, converti-
(Ias em mistas, a 3•a e 4a escolas masculinas da ci-
dade de Januaria.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro h.
1927.

ANTONIO CARLOS RifiErno DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

I)ECRETO N. 7.904 - DE 12 1ft SL'i'EMJmo DE 1927

Transfere para o povoado de Atrás do Morro, Inunicipio de I'aralo
polis, convertida em mista, a escola masculina da villa de 11107
Mendes

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir para o povoado de Atrás do Mor-.
ro, municipio de Paraisopolis, convertida em mis- 

1
ta, a escola masculina da vilia de Eloy Mendes.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
em Belio Horizonte, 12 de Setelnl)ro de

1927.

^Â1
	

Francisco Luiz da Silva Campos.
o:,io CAILt) 1kI1liR) liE A11,'I)1IADA.

1)IRET() N. 7.905 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere a 1. escola mista da vilia de Eioy Mendes para o povoa-
do de S. Roque, municipio de Sabinopolis

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a 1. a escola mista da villa de Eloy
Mendes para o povoado de S. Roque, municipio de
Sabinopolis.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geroes, em Bello Horizonte, 12 de setembro de
1927.

AN'I'oNIo CARLOS IbBEI1I() DE ANDIIADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.906 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927
Transfere a 3. escola mista da villa de Eloy Mendes para o povoado

de Palmital do Cervo, municlpio de Lavras

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a 3•a escola mista da vilia de Eloy
Mendes para o povoado de Palmital do Cervo, dis-
tricto de Luminarias, municipio de Lavras.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 12 de setembro de
1927.

1
	

Francisco Luiz da Silva Campos.
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
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DECRETO N. 7.907 DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere a 1.' e 2.' escolas mistas e a 1. • e 2.' feminina da ci-
dade de Januaria para o municipio de São João Nepomuceno, lo-
calizadas nos povoados de Riberão de São João, Cafés, Santa
Cruz e Marcolinos, respectivamente.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a L a e 2.a escolas mistas e a 1.a e
2.a femininas da cidade de Januaria, estas ultimas
tambem convertidas em mistas, para o municipio
de São João Nepomuceno, ficando localizadas, re-
spectivamente, nos povoados de Rib'irão de São
João, districto de Ituy; Cafés, districto de Taruas-
sú; Santa Cruz e Marcolinos, districto de Carlos AI-
ves.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.908 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere as escolas mista e masculina da vilia (te Silo Ilonifio, respe-
ctivamente, para os povoados de Boa Sorte e Bons Jesus do Pa-
cuhy, municipio de Inconfidencia

O Presidente do Estado de Minas Geracs, re-
solve transferir as escolas mista e masculina da
villa de São Romão, esta ultima tambein converti-
da em mista, para os povoados de Boa Sorte e Bom
Jesus do Paculiy, municipio de Inconfidencia, re-
spectivamente.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7. 909 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere para o povoado de Grama, mursiciplo de Ubá, a 2.' es-
cola masculina da cidade de Januaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve transferir para o povoado de Grama, districto
de Conceição do Turvo, municipio de Ubá, conver-
tida em mista, a 2. a escola masculina da cidade de
Januaria.

Palacio da Presidenciu do Estado de Minas Ge-
racs, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1927.

>.
	

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)E ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.910 - DE 12 DE SETEIBRO DE 1927

Transfere para os povoados de S. João e Pedra Branca, nuinieipio
de Cataguazes, respectivamente, as escolas masculinas e femi-
nina do districto de São Thiago, municipio de Bom Successo

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve transferir para o municipio de Cataguazes, éon-
vertiras em mistas e localizadas, respectivamen-
te, nos povoados de São João, districto de Laranjal,
e Pedra Branca, districto de Astolpho Dutra, as es-
celas masculina e feminina do districto de São
Thiago, municipio de Bom Successo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bcllo Horizonte, 12 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.911	DE 12 DE SETEMBRO 1)E 1927

Transfere a escola mista do districto de São Tilisgo, niunicipio de
Bom Successo, para o povoado de Relia Vista, municipio de São
Gonçalo do Sapucahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve transferir a escola mista do districto de São

1
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Thiago, municipio de Bom Successo, para o p
do de Beila Vista, municipio de São Gonçal
Sapucahy.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina
raes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.912 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Transfere a 1. escola masculina da cidade de Januaria para o bair-
ro de Usina do Lourenço Velho, municipio de Itajubá

O Presidente do Estado de Minas Graes, resol-
ve transferir a 1. a escola masculina da cidade de
Januaria, convertida em mista, para o bairro de
Usina do Lourenço Velho, municipio de Itajubú.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.913 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1927

Converte em masculina a escola mista do districto de Piscauib,
municipio de Jequery, e crOa unia cadeira feminina na mesma
localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve converter em masculina a escola mista do'distri-
cto de Piscamba, municipio de Jequery, e crear
uma cadeira feminina na mesma localidade.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Gc-
raes, em Belio Horizonte, 12 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.914 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1927

Abre uru credito supplementar de 100:000$000, á verba 11 (Soccor-
ros Publicos) da lei n. 931, de 1927

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição, e de conformidade como disposto no art.
1. 0 da lei n. 949, de agosto ultimo, resolve abrir
um credito supplementar de cem contos de réis
(100:000$000), á verba 11, § 2. 0, art. 1.0, da lei n.
931, de setembro do anno passado, visto a referida
verba ter sido insufficiente para occorrer ás despe-
sas durante o corrente exercicio.

O Secretario de Estado dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e das Finanças assim
o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 14 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADX.
José Francisco Bias Fortes.
Gudesteu de Sá Pires.

DECRETO N. 7.915 - DE 15 DE SETEMBRO DE 192
Abre uru credito supplexnentar de 100:000$000 (cem contos de réis) á

verba do art. 1. 0, § 4•0, n. 31, da lei ri. 931, de 27 de setem
bro de 1920 - Expansão Economica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da faculdade que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e de accordo com o art. 1.0, da lei 11.
962, de 10 de setembro de 1927, resolve abrir um
credito supplementar de cem contos de réis
(10O:000000) á verba do art. 1.0, § 40, il. 31, da
lei n. 931, de 27 de setembro de 1926, relativa á Se-
cretaria da Agricultura.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publi-

______ -
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cas e o das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presi(Ienc ja do Estado (te Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 15 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djctlma Pinliejró C1uiqat.
Gudesteu de Só Pires

Palacio da Presidencia do Estado (Te Minis Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 17 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANoIlAD\.

Francisco Luiz da Silva Campos.

hECRETO N. 7.918 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1027

DECRETO N. 7.916 DE 17 flE SEÏEMBÍIO DE 1927 CrIa duas escolas ruraes, mistas, sendo uma em Lorena e outra em
Barreiras, municipio de Itamarandyba

Iarca o dia 15 de novehibeo proxlmo para a instaliaçio do termo
judiciario de Ouarany

O Presidente do Estado de Minas Geraes, Usliri-
dõ de attribuiçãõ que lhe ernifete a Constituição e
de accordõ com o art. 13 4 da lei n. 8794 de 24 de
janeiro de 1925, resolve marcar o dia 15 de novem-
bro proximo futuro para a instailação do termo
judiciario de Garar, comátcâ de Pomba.

Palacio da Preidncia do Etado de Minas
Gemes, em Beilo Florlzonte 5 17 de setembro (Te
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DÊ ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.917 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1927
Crêa quatro escolas no muniripio de Barbaccua, sendo duas ruraes

e duas nocturnas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear as seguintes escolas no municipio de Bar-
bacena: uma rural, mista, 'em Cmtrranquinha, dis
tricto de Remedios; uma rural, mista, em Corrgo
de São Domingos, districto de Mello do Desterro;
uma nocturna, masculina, em Araçá, districto de
Mello do Desterro; uma nocturna, masculiiia, em
União.

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, rio muni-
cipio de Itamarandyba, sendo uma no logar deno-
minado Lorena e outra em Barreiras.

Palacio da Presidencia do Estado de Mna
Geracs, em Belio Horizonte, 17 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7. 919 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1927

CrIa tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Mar de JIcspanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no munici-
pio de Mar de Hespanha, sendo urna na estação de
Uricana, districto da cidade; urna na estação de
Chiador, districto de Santo Antonio do Chiador, e
outra em São Domingos, districto de Aventureiro.

Palacio da Presidcncja do Estado de Minas
('JcG, ei i3Iio Horizonte, 17 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS HIBErnO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.920 DE 20 DE SETEMBRO Dr. 1927
	 - 1061 -

Marca o dia 12 de outubro proximo futuro para ter logar a instailu-
	REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DEC.

ção do termo de Antonio Dias	
1.	

N. 7.921, DESTA DATA

O Presidente do Estado de Minas Geracs, usan-
do da attribuiçí) que lhe confere o art. 13 da lei
n. 879, de 24 de janeiro de 1)25, resolve marcar
o dia 12 de outubro pi'oxinïo futuro para ter logar
n installaç5o do teimo de Antonio ])ias.

Palacio da I >residcncia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 20 de setembro de
1927.

ANn)NJ() C\Faos RiaRilio DE ANUIIIAo.%.

Francisco Luiz da Silva Camoos.

DECRETO N. 7.921	ijL 22 DE SETEMBRO DE 1927

Approva o regulamento da Universidade de Minas Gcraes

O Presidente cio Estado de Minas Geraes, usan-
do da attril)uição que lhe coiifcr€ o art. 57 da C
stittiiçao (10 Estado e paI't exeçUçao da lei ii.
de 7 de setembro de 1927, resolve approvar,
entrar em vigor na data de sua puhhcaçao,
gulamento da Universidade de Minas Geraes
ignac10 e expedido pelo Secretario de Estado

Negocios cio Interior, que assim o tenha eflteii(
faça publicar, correr e executar.

Palacio (ia Presidcncia do Estado de i\1
Geraes, em BeiJo Horizonte, 22 de seteinbr
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da-Silva Campos.

CAPITULO 1

Da Universidade de Minas Geraes, creação, fins e
organização

Art. 1. 0 A Universidade de Minas Geraes, cre-
ada pela lei n. 956, de 7 de setembro de 1927, tem
sua séde na capital do Estado.

Art. 2.0 E' consiituida desde já pela Faculda-
de de Direito, pela Éscoia de Engenharia, pela Fa-
culdade de Medicina e pela Escola de Odontolo-
gia e Pharinacia, eistcntes em Beilo Horizonte.

Paragrapho unco. A dia serio incorporados
outros institutos de ensino superior, que comple-
tem o plano univeritario; a adhesi'io de novos es-
tabelecimentos só fará mediante auctorização
legislativa.

Art. 3. 0 E' contituida em fundaç50, com per-
sonalidade juridicade direito privado, fazendo-se
para tal fim a inscrpçio (leste regulamento no re-
gistro publico respetivo.

Art. 4.° A Univrsidade de Minas Geraes tem
por fim auxiliar a nanutenção e desenvolvimento
dos institutos a dia ncorporados, estimular a cul-
tura scientifica, prono er o aperfeiçoamento do
ensino, favorecer a aicJariedade entre os corpos
docentes e discentes, e oncorrer para o engrande-
cimento inteliectual e rioral do Estado de Minas
Geraes em particular, do Brasil, em geral.

Art. 5.0 As Faculda-les e Escolas reunidas em
Universidade conservlrio a autonomia didactica
e administrativa de cie gosain, com as restricções,
porém, constantes du lei n. 956, (te 7 (Id setembro
de 1927, e deste regiihrnento.

':
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Ari O.' A direeçuo da 1 Tversidade
Reikr e ao Conselho Universitorio, cm",
cções enumeradas neste rgulamento.

CAPITULO II

Dos palrimonios

clibe t()
as fun-

Art. 7.° O governo do Ëstado constituirá pa-
trimonios, cujos rendimentos, respectivamente de
200:000$, 350:000$, 600:000	5O:000t, serão aI-
trlbtildos á Faculdade de Direito, á Escola de En-
genharia, á Faculdade de Medicina e á Escola de
Odontõlogia e Pharrnacia.

Paragrapho unico. Para esse fim poderá de-
cretar a emissão de apolices da divida publica mi-
neira ou fazer outras operações de credito.

Art. 8.0 Cada patrimoiio ei'á existencia pra-
pria, não se confundirá cOlfl os que já possuem
esses institutos e que por elle ç continuarão a ser
livremente administrados. Reverterá ao Estado
livre de qualquer onus, o 13atrhloflio que por este
regulamento for attribuido á Eiculdade ou Escola
que venha a se extinguir, qie seja privada da
equiparação aos institutos offciaes da União, ou
que se não submetta ás precripções da lei de
creação da Universidade e dste regulamento.

Art. 9.° Os patrimonios iistituidos pela lei n.
956, de 7 de setembro de 197, serão administra-
dos pelo Reitor, que semestialmente recebe-rã os
respectivos rendimentos e os entregará aos dire-
ctores dos institutos benefidarios.

Para que a entrega se realize, é imprescindi-
vel que haja prévia appavaçao, pelo (nselho
Univcrsitario, do orçamcnO aunual dc : j tUio e
das contas do excrcc.io aaieior.

Esta segunda condição iio será exigida nos
pagamentos a aeiem cf7ceuauos em 1928.
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Ari, io, o rendimento do palrimonio não po-
rá ter destinação diversq dadeterminada na lei

e neste regulamento, - auxilio àmaflUteflÇtu) e
aperfeiçoamento do ensino em cada 11m dos insti-
tutos

Art. 11. Os institutos componentes da Univer-
sidade concorrerrão, em partes eguaes, para as
despesas do pessoal da secretaria e para as do seu
expediente. Esta contribuição se fará semestral-
mente, com a deducção na quota de rendimentos
que couber a cada instituto.

CAPITULO III

Do Feitor
Art. 12. O Reitor da Universidade será de li-

vre nomeação do Presidente do Estado e servirá
por tempo indeterminado.

jecahindo a escolha em membro de algum
dos institutos uiiiversitarios, servirá gratuita-
incute.

Art. 13. Em suas faltas e impedimentos mo-
mentaneos, será substituido pelo membro do Con-
selho Universitario, cujo titulo de iivcstidura de
proïcssor for mais antigo.

Para o caso de licença do effectivo, será o in-

1
 terino nomeado pelo Presidente do Estado.

Art, 14. Compete ao Reitor:
1 .0 Representar, activa e passivamente, judi-

cial e extrajudicialmente, a Universidade.
2. 0 Convocar e presidir o Conselho Univers-

tarjo; terá nelie, além do voto de qualidade, a fa-
culdade de vetar a deliberação do Conselho sobre
approvação e orçamentos ou de prestação de
contas, quando entender que a despesa orçada ou
effcctuada não tem a destinação do 1)atrimoIio
instituido pela lei e ior este regulamento.

3.° Cumprir e fazer cumprir a lei e regula-
mento organicos da Universidade, o regimento iu-

.	 •.	'
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terno approvado pelo Conselho Universitário e as
deliberações por este tomadas.

4•0 Fazer a pessoal inspecção do funcciona-
mento dos institutos incorporados.

5.0 Corresponder-se em nome da Universida-
de com as auctoridades publicas e com as insti-
tuições scientificas nacionaes e extrangeiras.

6. 0 Reclamar dos institutos incorporados to-
das as informações que julgar necessarias.

7. 11 Promover e manter relações da Universi-
dade com suas congeneres, nacionaes e extrangei-
ras, estabelecendo permuta de publicações e de
trabalhos dos porfessores.

8.0 Administrar os pa;trirnonios instituidos por
lei e por este regulamento, fazer o pagamento dos
respectivos rendimentos, effectuar as despesas au-
ctorizadas pelo Conselho Universitário.

9.0 Propor ao Conselho a nomeação do secre-
tario e nomear e demittir os demais funccionarios
da secretaria.

10. Levarão conhecimento do Conselho com-
municações ou reclamações dos professores ou alu-
mnos dos institutos componentes da Universidade.

11. Assignar, com os respectivos directores
dos estabelecimentos incorporados, os diplomas e
titulos por estes conferidos, appondo-lhes o selio
da Universidade, privativo do Reitor.

12. Enviar ao Secretario do Interior, dentro
do primeiro semestre de cada anno, relatorio cir-
cumstanciado da vida economica e profissional da
Universidade, alvitrando as providencias e refor-
mas que lhe parecerem convenientes. Esta obri-
gação começará a ser cumprida depois que a Uni-
versidade estiver funccionando pelo menos no pe-
ndo de um anno.

13. Propor ao Conselho Universitário o orça-
mento annual da Universidade, no qual serão con-
signadas verbas para o pessoal da Secretaria e
para o expediente.

14. Apresentar annualmente, até 31 de janei-
ro, ao Conselho Universitario, as contas da gestão
do anno anterior.

15. Dirigir o trabalho de edição da Revista da
Universidade.

CAPITULO IV

Do Conselho Universilario

Art. 15. O Conselho Universitário será com-
posto dos directores dos institutos incorporados á
Universidade e de tres professores eleitos aunual-
mente pela congregação de cada um delles.

Paragrapho unico. Si o director de algum des-
ses estabelecimentos for nomeado Reitor, o vice-
director completará a representação deile no Con-
selho.

Art. 16. Do Conselho tambem farão parte,
mas só opinarão e votarão em assumpto referen-
te ao plano de ensino, á disciplina escolar e á as-
sistencia academica, os representantes do corpo
discente da Universidade.

Até o dia 30 de abril, o director de cada insti-
tuto convocará os alumnos deile para, sob sua pre-
sidencia e em escrutinio uninominal, elegerem seu
delegado ao Conselho Universitário; a escolha se
fará por maioria absoluta de votos dos presentes,
e o immediato em votação será o substituto do
eleito. Proceder-se-á a segundo escrutinio entre os
dois, mais votados, si no primeiro não se apurar
maioria absoluta, decidindo, então, a sorte, em
caso de empate.

Art. 17. E' gratuita ,a funcção de membro do
Conselho Universitário.

Ari. 18. O Conselho será presidido pelo Rei-
tor da Universidade. Funccionará, einquanto a
Universidade não tiver predio proprio, em um dos
institutos incorporados, á escolha do Reitor.

F''
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Art. 19. Servirá nas reuniões do Cons

secretario da Universidade.
Art. 20. Quando o professor eleito dei

comparecer 'a duas reuniões consecutivas &
selho, o Reitor communical-o-á á Faculda
Escola respectiva para que lhe dê substituto

No caso de faltas devidamente justifica
substituição será temporaria e durará emq
perdurar o justo impedimento; em caso con
valerá por todo o periodo que restar para
clusão do mandato.

Art. 21. Exceptuado o periodo de feria
lares, o Conselho reunir-se-á uma vez em
dois mezes. Poderá ser convocado extraordi
mente por deliberação do Reitor, ou mediar
querimento de dez membros do Conselho, cc
pressa declaração dos motivos da convoca
não se podendo tratar em tal sessão de assi
outro.

Art. 22. O Conselho funccionará com a
ria absoluta de seus membros.

Art. 23. Sua convocação se fará com a
dencia ininima 'dc 48 horas, mencionando-s(
sumpto, que deverá ser submettido á delibe
salvo si for de natureza secreta.

Art. 24. Haverá no Conselho as seg
commissões: de Ensino, de Orçamento e C
Disciplinar e da Revista Universitaria, com
cada qual de cinco membros.

Poderão ser creadas commissões esp
sempre que o assumpto, por deliberação dc
selho, o exigir.

Art. 25. Ao Conselho Universitario con
1 . 0 Superintender, com  Reitor, a org

çíio e funccionamcnto universitario.
2. 0 Organizar o seu regimento interno

secretaria da Universidade.
3. 0 Eleger annualmentc as commissões p

nentes e as extraordina rias, quando propost

[ara

° 'Deliberar sobre os orçamentos e contas an-
nuaes das Faculdades e Escolas da Universidade,
bem como sobre o orçamento desta, proposto pelo
Reitor, e prestação de contas que o mesmo apre-
sentar.

5.° Acceitar legados e donativos feitos áUni-
versidade, bem como auctorizar acquisição de
bens p 	constituição do respectivo patrimonio.

6.° Conhecer das representações que, por do-
centes e discentes dos institutos incorporados, lhes
sejam dirigidas, e deliberar a respeito.

7•0 Opinar sobre reformas de ensino quando,
solicitado seu parecer; e, independentemente de
consulta, propor as modificações necessarias,
quando julgar que delias deve ter a iniciativa.

8. 0 Crear e conceder, quando possivel, premios
pecuniarios e recompensas honorificas, para enco-
rajar o estudo na Universidade e para estimular a
cultura scientifica em Minas Geraes e no Brasil.

9. 0 Conferir a brasileiros e cxtrangeiros emi-
nentes o grau de doutor IloIloris Causa pela Uni-
versidade de Minas Geracs, mediante proposta
fundamentada e assignada por oito fllembros do
Conselho e acceita unanimemente em votação se-
creta.

10. Empregar os meios que julgar idoneos
para estreitar entre os docentos e discentes univer-
sitarios os laços de solidariedade moral e inteile-
dual.

11. Estabelecer contribuições, taxas e emolu-
mentos para custeio das despesas da Universi-
dade.

12. Eleger representantes (Ia Universidade pe-
rante institutos congeneres, nacionaes Ou extran-geiros 011 para comressos scientificos, no paiz ou
fóra delle. sem prejuizo dos representantes das
Congregações dos institutos Ufliversitarjos

i927
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13. Nomear o secretario da Universidade, m1
diaate proposta do Reitor.

1
Art. 26. A secretariada Universidade se com-

porá de um secretario e de tantos outros funccio-
narios quantos, mediante proposta do Reitor, fo-
rem creados pelo Conselho Univcrsitario, que

ie1ic e a estes fixará os respectivos vencimen-
tos.

Art. 27. O secretario, diplomado em alguns
dos cursos de que se compõe a Universidade, será
nomeado pelo Conselho, por proposta do Reitor.
Os demais funccionarios serão de livre escolha do
Reitor.

Art. 28. O regimento interno da secretaria
mencionará as funcçóes dos empregados deita.

Dis posições. geraes e Iran sitorias

CAPITULO VI
	 L

Art. 29. Fica creada a taxa de 100$0 00 pela
assignatura do Reitor e apposição do seilo da Uni-
versidade em cada diploma expedido pelos insti-
tutos universitarios. O producto dessa taxa, que só
começará a ser cobrada cm 1928, constituirá ren-
da da Universidade.

Art. 30. Os directores das Faculdades e Esco-
las remctterão ao Reitor da Universidade exem-
plares de seus estatutos e regimentos internos, e
a elie comlnunicarãO as alterações sempre que fo-
rem feitas.

Art. 31. Este regulamento entrará em vigor
na (lata da sua publicação.

Art. 32. O Secretario do Interior, logo que pu-
blicado este regulamento, convidará os institutos
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incorporados em Universidade a habilitarem os
respectivos directores a assignarem termo de ac-
ceitaçïío dos patrimonios sob as condições constan-
tes da lei n. 956, de 7 de setembro de 1927, e des-
te regulamento.

Art. 33. O Reitor, logo que nomeado e empos-
sado, proverá ao registro da fundação universita-
ria.

Art. 34. Na mesma sessão em que a congrega-ção auctorizar o director a assignar o termo a que
se refere o art. 32, elegerá dia seus representan-
tes ao Conselho Universjtarjo.

Art. 35. O reitor logo que tenha conhecimen-
to da nomeação dos delegados ao Conselho Uni-
versitario, conv'ocal-o-á e a cite submetterá, antes
de mais nada, o orçamento da Universidade, afim
de que, approvado que seja, os institutos univer-
sitarios incluam nos seus orçamentos as quotas
com que cada qual concorrerá para o custeio da
Universidade a partir de 1928.

Art. 36. Os orçamentos das Faculdades eEs-
colas para o anno de 1928, serão submettidos á ap-
provação do Conselho Universitario; mas só as
contas (lesse anno por deante deverão ser submit-
lidas á apreciação do momo Conselho.

Art. 37. Revogam-se as disposições cm con-trario.
Secretaria do Interior, 22 de setembro de

1927.	Francisco Campos.

DECRETO N. 7.922 - DE 22 DE SETEMBRO DE 1927
Crta duas escolas ruraes, sendo, uma mista, no povoado de Pedra,

municipio de Itaúna, e outra, masculina, no de Ribeiros, mu-nicipio de São Gonçalo do Sapucaliy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear duas 'escolas rumes, sendo uma mista, no
povoado (te Pedra, mulnicii)io de ltaítna, e outra,

CAPITULO V

Da Secretaria
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iscithiia, 110 (te Riheiros, muilicipiO (te Sã;1 Gttn-
çalo do Sapuçahy.

a1acjo da Presicencia dn Estado de Minas (-
raes, cm Beilo Horizonte, 22 de seternhro de 1921.

ANTNLO CArLos RIBEIRO DE ANiaAa.

Francisco Luiz da Silva Campos.

EEC1iFTQ N. 7.92 - PE 22 i sirrItq E 1927

Çi'çrte çn maseUWs e iiiU, reseCtiVaiI1fltC, a 1 . e 2.' es.
colas mistas do districo dç ivino do Carangola, iutwicpio d
CaranØo&a

O Presidente (10 Estado de Minas Geraes resol-
ve converter em masculina e feminina, respectiva-

exte, a 1 a e 2 . escolas mistas, do jistricto de Di-

vino do Carangola, municipio de Caraugola.
Palacio da Preidercia do Estado	Mirlas Qe-

raes, em Belo Horizonte, 22 e setembro de 1927.

AI. TÇ1IiO Çias Ruio t' ADLW4.
rççsc Luiz, çlq Sv Campos.

DECRETO N. 7.924 - DE 22 DE SETEMBRO D%

CrIa duas escolas nocturnas, masculinas, sendo urna na cidu4e
Uberaba e outra na de Varglnha

O Presidente do Estado de Minas Geracsr
ve crear duas escolas nocturnas, masculinas, se
uia ia cidade de Uberaba e outra na dc Vargi

Palacio (ia Presidencia do Estado de Minas
raes, em Beilo Horizonte, 22 de setembro c 11

.ANT0NO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAD.

Fqpisçp £z SiIvq Cqmps.

I)1CRE'1'0 N. 7.925	DE 22 DE SETEMBRO I)E 1927

CrIa duas escolas rumes, mistas, no rnmiicipio eLe Cursngola, loca-
lizadas nos povoados de São Pedro e São João do Norle

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, resol-
ve crear duas escolas i'artes, mistas, no raunicipio
de Carangola, localizadas nos povoados de São Pe-
dro e São João do Norte, ambas no districto de Di-
vino do Carangola.

Palacio da Prcsidencja do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANIRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.926 - DE 22 DE SETEMBRO DE 1927

CrIa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Bomfim, locali-
zadas nos povoados de Barreiras e Machados

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resol-
ve crear duas escolas ruracs, mistas, no municipio
de Bornfim, localizadas nos povoados de Barreiras,
districto da cidade, e Machados, districto de D. Sil-
verio.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 22 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.927— DE 22 DE SETEMBRO DE 1927
rta duas escolas ruraes, mistas, uma no niunicipio de Sl41unopoljs

e outra no de Theophilo Ottoni

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, re-
crear duas escolas ruraes, mistas, sendo uma
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no bairro de Lava-pés, municipio de Silvianopolis,
e outra no povoado de Jardinopolis, municipio de
Theophilo Ottoni.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.928 - DE 22 DE SETEMBRO DE 1927

Croa tres escolas ruraes, mistos, no municipio de Pouso Alegre, lo-
colizadas nos bairros de S. Geraldo, Limeira e Ribeirão das
Mortes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear tres escolas rumes, mistas, no munici-
pio de Pouso Alegre, localizadas nos bairros de São
Geraldo, Limeira e Ribeirão das Mortes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, 'm Belio Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIi3Emo DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.029 -- DE 22 DE SETEMBRO DE 1027

Croa uma escola rural, mista, no povoado de Rancho Novo, muni-
cipio de Queluz, e uma 2.' cadeira, tainbem rural, mista, no
povoado de São Gonçalo, municipio de Liotelltos

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma escola rural, mista, no povoado de
Rancho Novo, districto da cidade, municipio de
Queluz, e uma 2. a cadeira, tambein, rural, mista,
no povoado de S. Gonçalo, rnUfliCil)i0 de Botelhos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio horizonte, 22 de setembro (te 1927.

ANTONiO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.	•j
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DECRETO N. 7.930 DE 22 DE SETEMBRO DE 1927

Cra cinco escolas ruracs, mistas, no municipio de Paracatú, locali-
zadas nos povoados de Papa-mel, Landim, Boa Vista, Inhaúma e
São Pio, todos no districto de Unahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear cinco escolas, ruraes, mistas, no municipio
de Paracatú, localizadas nos povoados de Papa-
mel, Landim, Boa Vista, Inhaúma e São Pio, todos
no districto de Unahy.

Palacio da Pi'csidencia tio Estado de Minas Ge
raes, em Belio Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz cia Silva Campos.

DECRETO N. 7.931 - or 22 DE SETEMBRO DE 1927

Crêa quatro escolas ruracs, mistas, no municipio de São Galhardo,
localizadas nos povoados de Multa dos Vieiras, Coqueiros, Ca-
pão do Caçador e Borrachudo

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio São Gothardo, localizadas nos povoados
de Malta dos Vieiras, Coqueiros, Cupão do Caça-
dor e Borrachudo, todos no districto da séde.

Palacio da Pi'esidencia do Estado de Minas Ge-
raes, cm Belio Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO l)E ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

• DECRETO N. 7.932 DE 22 DE SETEMBRO DE 1927

Croa duas escolas rurues, mistas, no municipio de Entre Rios, loca-
lizadas nos povoados de Falieiros e Quiloinbo

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear duas escolas i'ui'aes, mistas, no municipio

Francisco LuiZ da Silva Campos

.00OOOO.O
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de Entre Rios, localizadas nos povoados de Failei-
ros, districto da cidade, e Quilornbo, disiricto de
Rio do Peixe.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc-
raes, em Beilo Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

(4,000 :0004)00) pira pagamento de medições de
estradas anteriormente auctorizadas e dois mil
contos de réis (2.000 :00O0OO) para pagainento de
novas estradas.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Pu'blcas
edas Finanças, assim o tenham entendido e façam
executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas e-
racs, em Beilo Horizonte, 27 de setembro ele 1927.

DECRETO N. 7.933 -- DE 22 DE SETEMBRO DE 1927
Transfere para a 2.' escola mista do bairro das Palmeiras, cidade de

Ponte Nova, o lagar de adjunclo á 1. escola masculina da cidade
de Januaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve transferir para a 2 . a escola mista do bairro das
Palmeiras, cidade de Ponte Nova, o logar de adjun-
cio t 1.- escola masculina da cidade de Januaria.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 22 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.934 - DE 27 DE SETEMBRO DE 192,

Abre o credito especial de 6.000:000$000 para supprir a insufficiencia
da consignação orçamentaria para estradas de rodagem

O Presidente do Estado de Minas Gcracs, Uun-
do da faculdade que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e de accordo com o ar t. 1. ' da lei n.
de 10 de setembro de 1927, resolve abrir i'Pi
credito especial de seis mil contos de réis
(6.000:000$000), destinado a sunprir a insn t ficii-
cia da consignação orçamentaria para estrada'; de
rodagem, sendo quatro mil contos	réis

4.	.	.	.
•	.	.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.
Djalmi Piniieirp Chagas.
Theophilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.935 -- DE 27 Y)E SETEMBRO DE 1927

V.bre o credito de 700:000$000 para supprir a insufficiencia da verba
2, para Obras Fub1ias

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da faculdade que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e de accordo com õ art. 1. o  da lei n. 962,
de 10 de setembro de 1927, resolve abrir um credito
especial de setecentos contos de, reis (700:000000),
destinado a supprir a insufficiencia da consigna-
ção da verba 2, para Obras Publicas.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras Viação e Obras Publicas
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam
executar.

Palacio da Preidcncia do Estado dp Minas,Ge-
raes, em Belio Horizonte, 27 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
Theopliiio Ribeiro.



-1076—

DECRETO  N. 7.936 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1927

Abre um credito supplcmentar á verba 3, da lei n. 931, de 27 de
setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, da Con-
stituição, 'e de conformidade como disposto no art.
1 . 0 da lei ii. 965, de 10 do corrente mez, resolve
abrir um credito supplementar de cento e vinte
contos de réis (120:000000), à verba 3, da lei n.
931, de 27 de setembro de 1926, para occorrer a
despesas com diligencias policiaes no corrente
exercicio.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, cm Belio Horizonte, 27 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
José Francisco Bias Fortes.
Theoplzilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.937— DE 27 w ." SElEM lllW ni 1927

Abre o credito especial de 130 :000$000, para occorrer a despesas com
o Gabinete de Investigações e Capturas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição e de conformidade com o disposto no art.
1. da lei n. 965, de 10 de setembro deste anno, re-
solve abrir o credito especial de cento e trinta con-
tos (130:000$000), para occorrer a despesas como
Gabinete de Investigaçôes e Capturas, até o fim do
corrente anno.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e o das Finanças assim
o tenham entendido e façam executar.
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Palacio da Pr;j(lencia do Estado de Minas Ge-
raes, cm Belo Horizonte, 27 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
José Francisco Bias Fortes.
Theophilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.938 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1927

Abre creditos especiaes para occorrer a despesas a cargo da Secreta-
ria da Segurança e Assistencia Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, 11. 1,
da Constituição, e de conformidade com o disposto
no art. 2. 0, da lei n. 949, de agosto ultimo, resolve
abrir os seguintes creditos especiaes para occorrer
a despesas da Secretaria da Segurança e Assisten-
cia Publica, sendo: de 840:000$000, de quota com
que compete ao Estado concorrer para a constru-
cção do Leprosario Santa Izabel, nos exercicios de
1924 a 1927, nos termos do accordo firmado cru 26
de abril de 1923, com o Departamento Nacional de
Saude Publica; de 91:910$000, para pagamento de
despesas realizadas com a compra de materiaes
para construcção do Hospital "Olegario Maciel",
da cidade de Patos, em 1926; de 5:383000, para
pagamento de vencimentos ao econorno do insti-
tuto "Raul Soares", sr. Januario Bittencourt, no
periodo de 12 de janeiro a 4 de dezembro de 1923,
em que esteve em disponibilidade, nos termos do
art. 119 do dec. n. 6.169, de 1922; de 2:393478, para
pagamento do addicional de 10 % da lei n. 425,
de 1906, a que tem direito o tenente-coronel João
Franco do Couto, no periodo de 5 de março do
corrente anno, a 31 de dezembro de 1928, e de
2:670000, para pagamento de addicionaes da refe-
rida lei, a que tem direito o major Sertorio Augus-
to Fernandes Leão, de 10 de março de 1926 a 31 de
dezembro de 1928.

o
	 1
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Os Secretarios de Estado dos Negocios d.
gurança e Assistencia Publica e o das Finança
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina
raes, em Belio Horizonte, 27 de setembro de 1

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Tlzeoplzilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.939 - DE 27 DE SETEMBRO DE

Abre o credito especial de 200:000$000, para occorrr a despesas de
reforma de material da Companhia de, Bombeiros

O Presidente do Estado de Minas Geras usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, li. 1.
da Constituição, e de conformidade com o disposto
no art. L ,> da lei n. 965, deste mez, resolve abrir
o credito especial de 200:000000, para occorrer
a despesas de reforma de material da Companhia
de Sapadores Bombeiros da Força Publica.

Os Secretarios de Estado da Segurança e As-
sistencia Publica e o das Finanças assim o tenham
entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, cm Belio Horizonte, 27 de setembro dc 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Tlzeophilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.940 - DE 27 DE SETEMBRO DE. 1927

Abre uni credito especial de 52:730$000 pata )agaI1cn10 tio pessoal e
de material para o Abrigo de, Menores

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, usan-
do da attribuiçio que lhe confere o art. 57 da
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stituição e de conformidade com o disposto no art.
3.°, da lei n. 957, de 9 de setembro deste anno, re-
solve abrir o credito especial de cincoenta e dois
contos setecentos e trinta mil réis (52:730000),
para pagamento de vencimentos do pessoal do
Abrigo de Menores e material para o mesmo esta-
belecimento até o fim do corrente anno.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Se-
gurança e Assitencia Publica e o das Finanças, as-
sim o tenham entendido e façam cumprir.

Palacio da Preslilencia do Estado de Minas
Gei'acs, em Beilo lloirzoutc', 27 de setembro de
1927.

Arçioioo CARLOS 1tlliElR() 1);"ANifflAD.

José Francisco Dias Fortes.
Theophilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.941 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1927

Abre uni credito especial de 511 :451$996, para occal'rer a despesas
de serviços acerescidos na Força Publica, no corrente anflo

O Presidente do Estado de Minas Gerees, usan-
do da attribuiçíio que lhe confere o art. 57 da Coii-
stitii JÇao e de COflfOrmi(ta(1e CO IflO disposto no art
3. 0 da lei n. 957, de 9 (leste IrleZ, resolve abrir o
credito especial de 514:45411 ;996 para occorrer a
despesas de serviços accrcscidos na Força Publica,
no corrente anno, de accordo com a demonstração
que a este acompanha.

Os Secretarios de Estado (los Negocios da Se-
gurança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio (Ia Presidencia do Estado (te Minas Ge-
raes, CIfl Belio Horizonte, 27 dc setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
José Francisco Bias Fortes.
Theophilo Ribeiro.

1.
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Demonstração da verba necessaria para eu
serviços accrescidos na Força Publica, c
instaliados a 1.0 de outubro deste anri
tras despesas

Discriminação

Differença de vencimentos.....
Gratificação de que trata o art. 142,

do Regulamento da Força Pu-
blica ...............

Iliuminação, expediente e taxa pos-
tal dos destacamentos.....

Artigos de expediente ........
Vencimentos do contador......
Vencimentos de 4 professores da Es-

cola de Sargentos e gratificação
ao Director e ao Instructor.

Material didactico para a mesma
escola ..............

Conservação e limpesa dos quar-
teis .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Construcção de baias para os ani-
maes dos pelotões de metralha-
doras no 2. 0, 3,0 e 4.° bataIhõc

Instrumental para meia fanfarra do
Corpo de Cavailaria e para a
banda do Corpo de Bombeiro;

Moveis e utensilios para o Corpo Es-
cola e Escola de Sargentos

Viatura para o Corpo de Cavailaria
Arreiamentos para montadas de of-

ficiacs do Departamento Admi-
nistrativo e pelotões de metra-
lhadoras .............

Arreiamento e accessorios para os
pelotões de metralhadoras

Compra de anima'es para o Depar-
faniro o Adni oiist -raflvo, 1\er;--
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Forrageamento e tratamento dos
animacs . . . . . . . . . . . . .	90:000$000:00000O

Tratamento hospitalar das praças
casadas ...........37 :500$000

Eventuaes.............. 5 :000000

Somma . . . . . . . . . . . . .	514:454$996:454$996

Quarta secção da Secretaria da Segurança e
Assistencia Publica, cm Beilo Horizonte, 20 de se-
tembro de 1927. Adamastor Osorio Tymburibá.
Visto. Octaviano Simoncllj de Assis. — Visto.
- O director, Antonio Affonso de Moraes.

DECRETO N. 7.942 - DE 27 DE SETEMBRO DL 1 

Abre o credito supplementar de 5:700$000 á verba 10-A-3, da lei n.
931, de 27 de setembro de 1926

9 O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-•
do da attribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição, e de accordo com a auctorização contida
no art. 1.0 da lei n. 965, de 10 do corrente, resolve
abrir o credito supplementar de cinco contos e se-
tecentos mil réis (5:700000), á verba 10-A-3 da lei
orçamentaria vigente, sob n. 931, de 27 de setem-
bro de 1926.

Os Secrctarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 27 de setembro de 1927.

ANTONIO tARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Tlzeopliilo Ribeiro.

mi

51:(

9 :(
1 :
1	i,
1 .(

20:(

1:(

42:(

() :(

1	() :



- 1082 -

DECRETO N. 7.943 DE 27 DE SETEMBRO DE 11)27

Abre uni credito especial de 7:522$500 para pagateMa do pes5ol
ffeetivo da 5. secção da Secretaria da Segurança e Assistencia

Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da atiribuição que lhe confere o art. 57 da Con-
stituição, e de conformidade com o disposto no aut.
3•0 da lei n. 957, de O de setembro deste anno, re-
solve abrir o credito especial de sete contos qui-
nhentos e vinte e dois mil e quinhentos réis
(7 :522500), para pagamento dos encinentos do
referido pessoal até õ fim do corrente afluo.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e o (Ias Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 27 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes,
Tlieophilo Ribeiro.

Quadro do pessoal effectiuo da 5•a secção da Se-
cretaria da Segurança e Assistencia Publica
Pessoal (4. 0 trimestre)

1 chefe de secção ........2:4G0e900O
1 primeiro offic.ial .........2 :04750O
1 segundo official .......... :717$00
1 amanuense ...........1 :29750C

Total ............	7:522$500
1. Secção da Secretaria d* Segurança e As-

sistencia Publica do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 20 de setembro de 1927. - O che-
fe de secção, Evaristo de Salies Saloinon. Visto.
- O director. Antonio Affonso de Mora-es.
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DECRETO N. 7.91 . 1---- i)E 28 DE SETEMBRO DE 1927

Ahc tini credito supplenientar de 67:000$000 A verba 10-A, - Pes-
soal, n. 2 -- da lei a. 931, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Gcraes,
liSIO(lO da attribuição que lhe confere o art. 57 (Ia
CanIituição e de accordo com a auctorizacão coa-

L IiJa lio art. 1.0 da lei n. 965, de 10 do corrente, re-
sov' abrir o credito supplemcntar de sessenta e
sce contos de réis (67:000000), ú verba 10-A --
Iks:oal, n. 2, do art. 1 . 0, 1.0, da lei orçamenta-
ria viente, Sol) n. 931, de 27 de setembro de 1926.

Os Secretaries de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
em Beilo Horizonte, 28 de setembro de

197.
ANTONIO CARLOS IlmEmimo Dr., ADRAOA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Theop/iilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.945 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

Abre o credito especial cia 669$933 para pagamento da gratificação
aldej000l da lei a. 425, de agosto de 1906, ao dr. João Pereira
li 21db, chefe de secção da Secretaria da Agricultura

() Presidente do Estado de Minas Gemes,
usando da attribuicão que lhe confere o art. 57 da
Constituição e tendo em vista o art. 1.0 da lei ri.
980, de 17 de setembro de 1927, resolve abrir o
credito especial de ë69.933 (seiscentos e sessenta
e nove mil novecentos e trinta e tres réis) para pa-
gantento de gratificação addicional da lei n. 425,
de iiosto de 1906, a que tem direito o dr. João Pe-
reira de Mello, chefe de secção da Secretaria da
Agricultura, a partir de 26 de abril do corrente
anno.

1
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• Os Secrctarios de Estado dos Negocios da
Agricultura e (Ias Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
(xeraes, em Belio Horizonte, aos 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIREIRO i)E ANDRADA.

I)jairrw Pinheiro (Jiaas.
Gudesfeu dc S(1 Pires-EXPOSIÇÃO

 I)1' Mo'I'lVOS

Senhor Presidente.

'l'eflh() a honra (te of eecer á cüflSideItÇã() de
V. CXC . O projecto do r(gUlaiUClIt() (IC elaborei
para a lflSi)eClOrllI de VrhiCU1OS (Ia Capital, (teVi-
(larneli te a neto riZa(lO pela lei 11. 913, (le 1." de ou-
tUl)i'() tIO anuo p. findo.

Reformado () serviço (te VCh1CU1OS e tiansit.
phIl)liC() COM flS 1)r()fUIldaS modificações ifltrO(lUZi-
(las l)cl o ) regulamento a UC Se refere O (ice. fl
7.575, (te 13 de abril ultimo, im punha-se, em con-
seqUcflCia natural, a remodelação da Inspectoria,
habilitando-a á perfeita execução das iriultiplas
exigencias do novo estatuto.

Ademais, esta i.-epartição encontra-se numa si-
tuação que não pode perdurar, corno já tive ense-
jo de informar a v. exc. em meu relatorio, des-
provida que está, até o presente momento, de uma
lei que defina com exactidão os seus misteres e
prescreva egualmen te as attribiiçõcs, premios e
penas do seu pessoal. Encotiei-a, ao assumir a
Secretaria, se regendo pelo regulamento da Guar-
(ia Civil, de cujos quadros foi tirado o seu cffecti-
vo. E' claro que, seddo o serviço de vchiculos e
transito urna modalidade do policiamento que se
distancia bastante dos fins do guarda civil e que
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sempre mereceu de v. exc. referencias carinho-
sas, tive de baixar diversas instrucções e instituir
praxes especiaes que não estavani nem podiam
estar prescriptas no regulamento da Guarda Ci-
vil.

Accresce ainda que na carta com que devol-
veu o esboço do projecto do regulamento de vehi-
culos, hoje consubstanciado no dec. n. 7.575, o
preclaro mestre dr. Mendes Pimentel assim se ex-
ternou:

"Mais que qualquer outra lei, esta a
que a policia está dedicando a sua attenção
depende principalmente do seu appiicador.
Pela propria natureza do serviço que o re-
gulamento intenta organizar, muita cousa
não l)ocle ser prevista e provida. O execu-
tor terá de recorrer frequentemente ao seu
cri terio para acudir a pequenos CO10S, cujo
tratamento não pode ser predeterminado e
minu(lenciado."

Estas palavras calaram fundo no meu espiri-
to, para redobrar a vigilancia sobre os 9OSSOS da
Inspectoria, traçafl(lo-ihc' (lil'eClrizCS que lhe as
segurassem exito na caminhada e justiça COhih) nth
aos que estavam sol) sua fiscalização.

Mas era mister que o sem numero de instrh
cções, ordens e praxes que estabeleci sob essa in-
spiração se transformassem em entidade j uridica
com existencia permanente, rOhllSteCi(hI l)eiOS
ciosos subsidios do pensamento de v. exc.

Eis os motivos que me trazem á presença de
V • CXC. COífl O proj coto (10 i'etIlaIflent() (Ia Inspe-
ctoria de \TehicUlo)S.

Para melhor ordem dos tral)aihos e bem velar
pela manutenção e Cultivo) (ia disciplina entre os
encarregados (la execução (10 regulamento (le ve-
luculos, proponho no projecto a divisão da repar-
tição em (luas secções, uma iflCUfllbi(la dos servi-
ços externos e outra dos internos.

• i

•	•..1
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A primeira tem p' fim a illstI'ucça() e
mentação do pessoal fiscalizador e distrm
execução dos serviços relativos ao corpo de 1

A segunda, chamada secção central, teri
cargo a escripturação e diversoS registros,
dação de rendas, prestação de contas e ass
attinentes ao pessoal em geral.

O regulamento está desenvolvido pe
guintes capitulas:

1 - Da inspecção de vehiculos e dos
Inspectoria.

II - Do pessoal, compreliendeado as
tes secções:

a) Do quadro do pessoal;
b) Das nomeações, inclusões e proino
e) Das substituições;
d) Dos vencimentos;
e) Do uniforme.
III - Das faltas disciplinares e das Pc
IV	Dos premias e recompensas.
V - Das rendas, sua escripturação e r

mento.
VI - Da ordem e tempo de serviço.
VII .- Das altribuições.
VIII - Dos deveres e prohibições cor

aos empregados da Inspectoria.
IX	Das licenças.
X	Disposições geraes.
No quadro do pessoal da secção centr

lia propriamente creação de cargos novos,
definição e classificação de funcçõcs que, h
pos, vem sendo exercidas por serventuario
dos, retirados da fiscalização externa com

aliás, para esta.
Uma das vantagens da presente rcf

exactamente a de normalizar a SitULiO
empregados, como accerduei 110 meu primnc
latorio.
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Ohç de jmga expereicia e paciente ohsr-
vmçíio, a que me dediquei com o mais vivo interes-
se, penso que o regulamento ora proposto corpo-
rifica todos os elementos de disciplina necessarios
a que a actução da Inspectoria de Vehiculos fru-
etifique, sm deoç, em prol da traquiIlidadc e
segurança dos habitantes de Belio Horizonte.

Belio Horizonte, 29 de setembro de 1927.

José Francisco Bias Fortes.

DECRETO N. 7.946 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

Approva o regulamento da Inspectoria de Vehiculos da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da
Constituição do Estado e nos termos dos arts. 7
da lei n. 275, de 12 de setembro de 1899, e 1.0, n.
V, da lei n. 943. de 1.0 de outubro de 1926, resolve
approvar o regulamento da Inspectoria de Vehi
culos da Capital, que com este baixa, assignado
pelo Secretario da Segurança e Assistencia Publi-
ca, que o fará executar.

Pala cio da Presidencia do Estado (te Minas
Geraes, eni Belo Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO , n A 5pRA1.

José Francisco Bias Fortes.

BEGULAMENTO A QUE SE REFERE O DEC. N.
7.946, DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

CAPITULO 1

Da inspecção de velmicuios e dos fins da
Inspectoriq

Art. 1 . 0 A direcção geral dos serviços de in-
specção de vehiculos e ficalizaç5p jp tiisto pu-

i
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blico na Capital do Estado compete ao Secretario
da Segurança e Assistencia Publica, que a exer-
cerá por intermcdio da auctoridade superinten-
dente por elie designada.

Art. 2. 0 Esses serviços correrão pela Inspe-
ctoria de Vehiculos, subordinada á auctoridade
superintendente, e serão executados pelo pessoal
constante do presente regulamento.

Art. 3.0 Compete especialmente á Inspectoria
cumprir e fazer cumprir fielmente os regulamen-
tos e instrucções sobre serviço de vehiculos e tran-
sito publico.

CAPITULO II

Do pessoal

SECÇÃO 1

Do quadro do pessoal

Art. 4•0 A Inspectoria compor-se-A de urna se-
cção central e de um corpo de fiscaes e terá o se-
guinte pessoal:

a) um superintendente;
1)) na secção central:
um chefe de secção
cinco escripturarios
ires auxiliares de escripta
um porteiro servente;
e) no corpo de fiscaes:
uni inspector, geral
um ajudante do inspector geral
quatro inspectores
trinta fiscac's de 1.a classe
trinta fiscaes de 2. ,'1 classe
quarenta fiscaes de 3•a classe.

SECÇÃO II

Das nomeações, inclusões e promoções

Art. 5.° Para o cargo de superintendente será
designado pelo Secretario um dos delegados auxi-
liares da Secretaria da Segurança e Assistencia
Publica.

Paragrapho unico. Os demais scrvcntuarios
da secção central e do corpo de fiscaes serão no-
meados, promovidos ou incluidos pelo Secretario
da Segurança e Assistencia Publica, a quem fica
livre a exoneração dos mesmos, desde que verifi-
que não convirem ao serviço publico.

Art. 6. 0 O candidato á primeira investidura no
corpo de fiscaes de vehiculos será admittido na ca-
tegoria de praticante, da qual passará á de fiscal
de 3. classee terá accesso por promoção, á de 2.a,
á (1 1 .a e á de inspector, successivamente.

Art. 7. 0 São condições para a admissão de fis-
cal:

1) ser brasileiro nato ou naturalizado;
2) ter mais de 21 annos e menos de 40 annos;
3) saber ler e escrever correctamente;
4) ter robustez physica e bom funccionamen-

to dos orgãos visuaes e auditivos e não padecer
molestia infecto-contagiosa;

5) ter reconhecida moralidade;
6) apresentar folha corrida;
7) apresentar carta de fiança de commcrcian-

te idoneo ou proprietario de bens immoveis, resi-
dente na Capital, para garantia do fardamento,
armamento e multas;

8) ter pelo menos 1,m65 de altura e ser vacci-
nado contra a varíola.

Art. 8. O candidato deverá requerer a sua
admissão como praticante ao superintendente do
Serviço de Vehiculos, instruindo o pedido com do-

1
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cumentos que satisfaçam os requisitos d
precedente.

Paragrapho unico. O superintcndent
derá deferir o requerimento havendo i
quadro de fiscaes.

Art. 9.0 A inspecção para os fins dos ii
4 e 8 do art. 7.0 será feita pelo Gabinete
Legal, mediante guia expedida pela Inspi

Art. 10. A inclusão no quadro de fb
se fará trinta (lias aj)ÓS a apresentação d
cante, adinittido provisoriamente, lapso d
dentro (10 qual deverá ter demonstrado est
a exercer, por si só, a fiscalização.

Art. 11. A demonstração de aptidão a
refere o artigo antecedente será feita em
perante urna cornrnissão composta de doi,,
ctores nomeados pelo superintendente e
da l)C10 inspector geral.

§ 1 .0 Si a cornmissão verificar a inapt
praticante, a inclusão ser-lhe-á negada,
caso (10 paragraplio seguinte.

§ 2.0 O Secretario poderá conceder a
cante inlial)ilitado mais quinze (lias de
gem, sem direito á remuneração de que
art. 12.

Art. 12. Durante o periodo da I)ratica
rã abonada ao praticante urna remuneraç
respondente a um mez de vencimentos d
de 31 classe, si houver sido assiduo e curnp
ordens de serviço que lhe houverem sido c

Art. 13. Ao praticanle competem
mas attrihuições do fiscal de 3•a classe, ohse
as instrucções do encarregado de sua J)rati

Art. 14. Julgado apto o praticant(
rã o seu processo de inclusão a despacho d
vo do Secretario.

Art. 15. Uma vez deferida pelo Secre
inclusão, o candidato prestará verbalmen
rante o superintendente e o inspector geral,
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promisso ou juramento de que trata o artigo se-
guinte.

Paragrapho unico. O compromisso ou jura-
mento será registrado cm livro proprio e conterá,
além das assignaturas do superintendente e do in-
spector geral, a do compromissado.

Art. 16. E' o seguinte o compromisso ou ju-
• ramento a que fica obrigado o candidato admitti-
do: "Acceitando, corno acceito, a minha inclusão
no corpo de fiscaes da Inspectoria de Vehiculos da
Capital do Estado de Minas Gemes, juro (ou com-
promctto-me a) dirigir a minha conducta pelos
sãos principios da moral, exercendo com lealdade
e isenção os deveres do meu cargo, a respeitar os
meus superiores, a estimar os meus companheiros
de serviço, a tratar com delicadeza os conductores
de vehiculos e os fiscaes que venham a ser meus
subordinados e a cumprir fiel e rigorosamente as
ordens das auctoridades competentes."

Art. 17. As promoções se farão, alternativa-
mente, por merecimento e por antiguidade e só re-
cahirõo sobre fiscaes que tenham pelo menos seis
mezes de exercido na classe a que pertencerem.

Paragrapho unico. Era caso de egiunldade de
condições, quer no merecimento, quer na antigui-
dade, será promovido o de maior edade. Si ainda
subsistir identidade de condições, fará o Secretario
a promoção á sua livre escolha.

Art. 18. Os effeitos da promoção terão inicio
na data da portaria em que o Secretario a resol-
ver.

Paragrapho umnico. Esta portaria, depois de
registrada, será entregue ao promovido, com o
"visto" do superintendente.

Art. 19. O pessoal da secção central e inspe-
ctor geral tornarão posse perante o Secretario, res-
peitadas as formalidades estabelecidas pelo regu-
lamento (Ia Secretaria e relativas aos funcciona-
rios em geral.

D.	 1 £27

1
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ECÇXO iii

Das	itç6S

Art. 20. Nos èasos de falta ou irn1)C(lihiefltO,
o pessoal da Inspectoria será substituido do se-
guinte modo:

a) õ superintendente, pela aictoridade que o
Secretario designar;

b) o hefe da secção central, 1)C10 CSCFi)tU1-
nó mais antigo, caso não haja outra desigflção
ftita pelo superintendente;

C) o inspector geral, pelo seu ajudante e este
t)e19 inspector mais antigo;

(1) os inspectores, pelos fiscaes (Te 1 .a classe
que forem designados pelo superintendente.

Art. 21. Nas substituições remuneradas,o
SU1)StitlltO perceberá o seu ordenado e a gratifica-
cão do substituido, perdendo a sua.

SECÇÃO IV

Dos vencimentos

Ai-I.  22. Os vencimentos tio 1)essnal serão os
constou tes da tabelia annexa, divididos em duas
partes ordenado e gratificação.

1 .0 O pessoal cia secção central e o inspector
geral perceberão os seus vencimentos por folha
enviada pela Secretaria da Segurança e Assisteii-
cia Publica á das Finanças.

2. 1 O corpo de fiscaes será pago p' internie-
dio do thesoureiro da Secretaria da Segurança e
Assistencia Publica.

,4
Art. 23. O pessoal do corpo de fiscqes da In-

spectoria fica obrigado ao uso de uniforme ado-
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ptado por portaria do Secretario, o qual será for-
necido para a duração estabelecida neste regula-
mento.

§ 1. 0 O uniforme de casimira e o bonet serão
fornecidos annualmente; o de brim, semestral-
mente; o calçado, trimestralmente; o capote e as
perneiras de dois cm dois annos, e o talabarte, de
quatro em quatro annos.

§ 2. 0 Os fiscaes niotocyclistas receberão o far-
damento de brim em duplicata.

Art. 24. No caso de extravio de uniforme ou
de qualquer de suas peças, será a respectiva im-
portancia descontada dos vencimentos do respon-
savel, ou cobrada do fiador, caso aqueile se tenha
ausentado da corporação.

Art. 25. Todos os inspectores e fiscaes serão
obrigados a obedecer á escala diaria de unifor-
mes.

Art. 26. O processo de fornecimento de uni-
formes, bem como os de pagamento de vencimen-
tos do pessoal e despesas da Inspectoria correrão
por uma das secções da Secretaria da Segurança
e Assistencia Publica.

CAPITULO 111

Das falias disciplinares e (Ias /)CflS
Art. 27. Constituem faltas disciplinares, sem

prejuizo (13 outras que venham a ser consideradas
como taes pelo Secretario:

a) faltar com  devido respeito a qualquer au-
ctoridadc civil ou militar;

1)) apresentar-se fóra do uniforme estabeleci-
do ou sem o necessario asseio;

c) deixar, sem permissão, o posto ou qualquer
outro serviço, antes de ser nelie substituido;

d) dormir, sentar-se ou não guardar a devida
compostura quando no posto de Serviço 011 tieante
dos seus superiores;

sECÃO v

Do uniforme
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e) encarregar-Se (le retiucri int'i los ou nCgOCiOS

de )a rtes c iut1'eSSa(lOS jffilto 	repartição;
f) praticar qualquer acto que alfCCiC 0 concei-

10 tia corporaçao
g) promover ou assignar peuçues

in IiOfliC e Sefli I)C1'ITfliSSUO (los colnpauhieiros;
li) 1)ublicar pela imprensa, cm flY UlS() 011 50!)

qualquer fórina, correSj)OfldCflCia ou (locumeitios
officiaes;

i) usar do direito de queixa em termos iticon-
veiiicntes, censurar superiores ou tratar com ris-
pidez OS (IUC estiverem sob vigilancia;

j) faltai' ao serviço sem motivo justificado;
k) embriagar-se no serviço ou fóra deite;
1) provocar discussões quando em serviço;
iii) deixar de apresentar-se, finda a licença ou

dispensa (10 serviço;
n) apresentar-se parti o serviço á paizana sem

prévia licença;
o) reclamar contra serviço para o qual estiver

cscalàdo, ou mostrar-se desidioso ou incOmpet(!flh(
p) dirigir-se aos superiores, sem perinissãó do

chefe immediato, salvo caso de impedimento jus-
to, a juizo daquelies;

q) extraviar ou inutilizar propositalmente ar-
ligos da Fazenda Publica.

Art. 28. As faltas commetidas pelo iessoit
da Inspectoria serão punidas, conforme a suo
vidade, com as seguintes penas

1) admoestação em particular;
2) reprehensão em ordem do dia;
3) multa;
4) suspensão até 30 dias;
5) demissão;
6) exclusão a bem da disciplina 011 da mora-

lidade.
§ 1 . 0 A multa osciliará entre um a Ires (lias de

serviço e será descontada na folha de pagamento.
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2." A icmt (te exclUSfl(i i líeiji (la (llSciJ)I lua
ai (Ia moralidade, será imposta O() fiscal que lioii-

VUI' cowmetlido grave insu lio rdifiação ó11 1)tica-
do acto de incontiiienëla esCil(Ia1dsa altaniemite
Ôiíeímsiva 1t hidral.

Art. 29. O suborno, a embriaguez e a (knlin-
cia falsa dada contra con(liiëtor de veliiculos oh
liscal, serão punidas com a pena de sus[iensão por
ftiita (lias C, ia reinei dencia, com a (te exclusão.

Art. 30. São cbhitekntes jíarí impor essas
chas

a) o Secretat'io, todas;
b) o superintendente, as de nurnéi'oa 1 a 4;
e) o chefe da secção central ou o inspector ge-

ral, as de numeros 1 a 2.
Paragi'apho linico . Daiin posição (10 JHI1 :i lia-

vIrá recurso para a auctori(lade jiumedia laineu te
SOpIrior, dentro (10 prazo (1(3 cinco dias, contados
da data da publicação cm ordem do dia.

CAPITULO IV

Dos J)I'('!flÍOS e recompensas

Ari. 31. Aos fiscaes que se dis[ingiiireiti 110
lisempenho de seus deveres, poderão ser concedi-
]as as seguintes recompensas:

a) elogio cm ordem do (lia;
b) 01)0110 de até Ires faltas dados ao serviço

lurante o mez por motivo de moles tia;
e) ferias até dez dias.
§ I-,)() abono de faltas ao serviço não será con-

edido áquelle que o houver obtido no mez ante-
lo r.

§ 2." As lerias só serão dadas ao funccionario,
atei-no ou externo, que durante o anuo tiver 5e
evelado assiduo ao serviço e não tiver nota algii-
ia de punição.

Art. 32. São competentes para conceder as
eco1n1 cnsas de que trata o artigo anteedente:í
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a) o Secretario da Segurança e Assistencia
Publica, todas;

h) o superintendente, a 'da letra a.
Art. 33. O funccionario da Inspectoria que

for victima de accidente ou crime em serviço d3
seu cargo terá tratamento hospitalar por conta do
Estado e não perderá vencimentos emquanto es-
tiver enfermo.

Paragrapho unico. Si da lesão soffrida resul-
tar, após o tratamento, defeito physico que o im-
possibilite da fiscalização externa, ser-lhe-á dado
na administração interna encargo compativel com
a sua aptidão.

CAPITULO V

Das rendas, sua eseripturação e recolhimento

Ari. 34. As rendas da Inspectoria serão reco-
lhidas diariamente á thesouraria (Ia Secretaria da
Segurança e Assist'encia Publica, mediante guias
visadas pelo superintendente e relativas a cada
rubrica de arrecadação.

Paragrapho unico. As guias de recolhimento
serão discriminativas e expedidas em duplicatas,
ficando uma via em poder do thcsoureiro da Se-
cretaria, depois de registrada na secção competen-
te, e outra, com a quitação, archivada na Inspe-
ctoria. Esta ultima será o documento de credito
cio funccionario encarregado da arrecadação.

Art. 35. Nenhum reCel)irneflto se fará sem
que ao portador se dê o respectivo talão de quita-
ção, escripturado em duplicata, ficando a 2.0 via
em poder do recebedor para os fins dos paragra-
plios do art. 36.

Art. 36. O Secretario designará dentre os es-
cripturarios 11111 para ser jflcumhi(l() da arrecada-
ção e recolhimento (Ias rendas

§ 1. 0 Diariamente, antes de encerrar o expedi.
ente, este esCril)tUrari() apresentará ao eh e Ir ((a
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secção central e este ao superintendente urna re-
lação das rendas arrecadadas, acompanhada dos
canhotos e recibos.

§ 2.0 No verso do ultimo talão, o chefe porá o
seu "visto", mencionando os numeros dos recibos
expedidos no dia e a importancia total destes.

Art. 37. Outro escripturario, tamhem designa-
do pelo Secretario, será encarregado da escriptu-
ração das rendas (Ia Inspectoria.

j•o A escripturação será feita pelo systema
mercantil em livros abertos, rubricados e encerra-
dos pelo sul)erinlendente

2. 1 Nestes livros serão discriminadas as ren-
das pelas suas diversas rubricas, de fórma a se ve-
rificar no fim de cada dia o total arrecadado e a
sua proveniencja

3.0 Será iielles o arrecadador debitado pelas
arrecadações que fizer no dia, por occasião das
diligencias a que se referem os paragraphos do
art. 36. e creditado pelos recebimentos e bem as-
S'111 pelas aniiullaçõrs e restituições auctorizadas,
em vista da guia quitada de que trata o paragra-
pilo n'nico do art. 34. Além destes livros, haverá
um d'brio em que se registrarão a arrecadação
global do dia e as despesas auctorizadas pelo Se-
cretario.

CAPITULO VI

Da ordem e (lo tempo de serviço
38. A Inspectoria luaccionará diuiainru-

te ds ii. ás 16 horas, salvos os (lias feriados por
lei federal ou estadual, e OS casos de dispensa c011-
cedida pelo Secietuio, nos quaes não dará expe-
dietik

Paragraph() Ilnic() . Nos dias feriados, bem
como nas horas do expediente, será organizado
pelo inspector, Com os íiscaes que desi gnar, um
Serviço de proinptidão na séde da Inspectoria.

1
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Art. 39. O horario do expediente poderá ser
prorogado além do limite regulamentar, ou iute-
d j)adO, sempre que houve r flCCOSSi(hlde, a juizo
(lo sul)erjnten(ldute 0u do chefe da secção. central.

Paragraj)l1() UhiiC() . Não (laO direito a gratifi
cação exlnaotdihaiia os serviços prestados cm taes
casos.

Art. 40. A assignatura do ponto de entrada e
sabida é obrigatoria para todos os fLtnccionarios
da secção central.

Art. 41. O tempo de serviço para o pessoal
externo, quer diurno, quer nocturno, será distii-
buido pelo superintendente, por proposta do in-
spector, da maneira mais conveniente ao reveza-
mento das turmas.

Paragrapho unico. Esse horario não se appli-
cará á turma de fiscaes motocyclistas, que recebe-
rão instrucções especiaes

Art. 42. O pessoal externo n.o assignará
ponto, mas responderá, 15 minutos antes de pai-
[ir para o serviço, á chamada procedida pelo ia-
spector (Ia turma, na séde da Inspectoria.

Art. 43. Fica reservá(la ao Secretario a focal-
dade de, segundo as conveniencias do serviço, ai
terar a distribuição dos trabalhos da InspPctoria.

Art. 44. Além dos mappas, partes diarias, [a,
Iões, folhas de vencimentos, l)romPtari0S e ou-
tios papeis relativos á escripturaçao, R Inspectoria
terá os seguintes livros, que serão rubricados pelo
superintendente:

1) 1)rotocollO;
2) registro de termos de exames;
3) matricula de conductor de vehiculos;
4) registro de automoveis e caminhões;
5) registro de vehiculos de tracçíí() animal:
6) registro de hicycletas, motoc'vcletas, etc.;
7) registro de termos (Te respollsal)iii(iade;
8) registro de partes e queixas;
9) registro de rendas;

10) carga e descarga dos objectos da Inspe-
ctoria;

11) carga e descarga de fardamento e arma-
mento;

12) registro dos objectos encontrados nos ve-
luculos;

13) matricula do pessoal;
14) ponto diario;
15) registro de licenças;
16) registro de vistorias.
l >aragrapho unico. Além desses, poderão ser

°°i Ia (los outros livros, si o aconsei li a renu as cxi-
geuucias do serviço.

CAPITULO VII

Das altribuições
Art. 43. Incumbe ao superintendente
1) dirigir os serviços da Inspectoria;
2) dar parecer sobre todos OS papeis e requi-

sições do chefe da secção central ou do inspector
geral, que devam ser J) resenles ao Secretario;

3) providenciar para que a policia civil e mi-
!itar auxilie o pessoal da Inspectoria, sempre que
for necessai'io;

4) presidir ás commissões de vistorias regula-
mentares e de exames de candidatos á profissão)
(lc conductores de vehiculos;

5) impor penas aos infractores do regulamen-
to de vehiculos;

6) dar audiencias (Ilarias;
7) conferir carteiras de habilitação a con(1u1-

ctores de vehiculos e authenticar com a sua assi-
gnatura folhas de pagamento, certidões, copias, li-
vros e mais papeis da Inspectoria que exigireifi
essa formalidade;

8) punir, quando for da sua compelencia, as
faltas (10 Pessoal (lul IIISJ)Cctoria e comnuinicol-as,
quan ilo JIa() o for, ao Secic Ia rio;

r
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9) assignar o expediente da Inspectoria e en-
cerrar o ponto do pessoal;

10) abrir, rubricar eencerrar os livros da In-
spectoria;

11) apreseirtar annua!mente um relatorio cir-
cumstanciado do movimento da Inspectoria, sug-
gerindo as medidas que julgar acertadas para o
aperfeiçoamento desta e do serviço de vehiculos.

Art. 46. Incumbe ao chefe da secção central:
1) dirigir, distribuir e fiscalizar os serviços do

l)CSSO1I1 interno;
2) visar as averbações de matricula e baixa

dos conductores de vehiculos;
3) pililil', quando for da sua competencia, as

faltas do 1)es50111 interno e communical-as, quando
não o for, ao superjntendente;

4) informar ou fazer informar com fidelida-
de e pontualidade lodos OS papeis que dependam
(iC despacho superior;r;

5) fiscalizar a arrecadação do selio e das ta-
xas regularnen lares, especialmente a cobrança das
multas;

(;) fazer apresentar ao superintendente os
conductores de vehiculos que desacatarem ou des-
obedecerem os íuncciouarios da Inspectoria cai
objecto de serviço;

7) apresentar diariamente ao superintenden-
te o mappa (Ia receita da Inspectoria;

8) apresentar aunualmente ao superiflten(len-
te um succinto relatorio do movimento da Inspe-
ctoria, acompai)hado de mappas estatisticos;

9) communicar-se com o superintendente so-
bre assumptos (Ia repartição, sempre que for ne-
cessario, e propor as medidas que julgar indica-
veis á boa ordem do serviço;

10) cumprir as demais attrihuições que lhe
são conferidas no presente regulamento.

Ar t. 17 1 fl1 III1U)L ao inspector geral:ii

F
1) executar e fazer exeutar, as ordens ema-

miadas do Secretario ou do superintendente;
2) organizar cuidadosamente a escala O pes-

soal e do"serviço de plantão na séde da Jnsiiecto
-iia, silj citalido-a á a))rovaçãO do superinteii-

(lente;
3) dirigir os serviços extraordinarios na via

publica, por occasião de festas e solemnidads;
4) representar ao superintendente sobre a ne-

cessidade da creação de novos postos de vigilan-
eia;
1 5) punir, quando da sua competencia, as fal-
tas de seus subordinados, e communical-as, quaïi-
do não o for, ao superintendente;

6) fazer prelecções aos fiscaes, ao menos uma
vez ii' semana, ministrando-lhes todas as instru-
éçóes necessarias ao bom desempenho de seus car-
gos;

7) manter e fazer manter, rigorosamene, em.
dia e em ordem a escripturação referente ao pes-
sÕal (lo corpo de fiscaes, quer nos livros 1)roprios,
quer nos promptuarios;

8) receber e rernetter, diariamente, ao super
intendente as commnunicações dos fiscaes concer-
nentes a infracções do regulamento de vehiculos,
depois de registral-as em livro adequado;

9) receber, guardar e conservar, até que se-
jam reclamados, os objectos encontrados nos ve-
luculos, escripturando em livro proprio á éarga e
descarga e providenciando sobre a publicação qe
aviso aos interessados;

10) cumprir e fazer cumprir rigorosamente
as requisições expedidas Pelo superintendente
pelo chefe da secção central;

11) comparecer diariamente á Inspector' a e
assistir, sempre qie pos$ivel, aos trabalhos dos in-
structores e instruendos;

12) ter sob sua guarda e responsabilidade to-
do o material da Inspectoria relativo ao corpo de

1
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fiscaes, só o retirando do deposito mediante or-
dem escripta do superintendente;

13) fornecer diariamente ao superintendente,
por intermedio do chefe da secção central, a rela-
ção do pessoal que deixou de comparecer ao ser-
viço, mencionando o motivo provado da ausencia.

Art. 48. Compete ao ajudante do inspector
geral:

1) auxiliar o inspector geral em todos os seus
misteres, de accordo com as determinações deste;

2) percorrer diariamente os postos de fiscali-
zação •e providenciar sobre o preenchimento dos
claros segundo as necessidades e possibilidades da
Inspectoria, dando imrnediato conhecimento ao
inspector geral;

3) fiscalizar os livros de entrada e sahida
de automovcis das garages ou empresas de trans-
portes.

Art. 49. Incumbe aos escripturarios, de ac-
cordo com a distribuição que lhes for feita pelo
superintendente, mediante proposta do chefe da
secção central:

1) 1)rotocollar todos os papeis que (lerem en-
trada na Inspectoria;

2) arc.hivar os paicis relativos a negocios fia-
dos;

3) organizar os promptuarios dos fiscaes e dos
conduclores de vchicuios;

4) organizar e ter em dia a relação das resi-
dencias de todos os íunccionarios;

5) executar as ordens emanadas do suporia-
tendente ou do chefe da secção central;

6) trazer em dia, regularmente escripturados,
todos os livros (Ia Inspectoria;

7) informar os papeis da Inspectoria, expon-
(10 O assumpto, os antecedentes, e a legislação ap-
plicavel á especie;

8) passar certidões á vista de despacho (loSe-
crctauo ou superintendente; 4

9) ter sob sua iarda os papeis cm anda-
mento;

10) colieccionar methodicamente, por ordem
chronoiogica, as minutas da correspondencia ex-
pedida;

11) preparar as notas de seus trabalhos du-
rante o anno para o relatorio do superintendente;

12) orientar e fiscalizar os trabalhos de seus
auxiliares, pelos quaes responderão.

Art. 50. Cumpre aos auxiliares de escripta
executar com zelo e lealdade qualquer serviço que
lhes for ordenado pelo superintendente, chefe da
secção central ou escripturario cuja disposição
estiverem.

Art. 51. Ao porteiro-servente incumbe:
1) abrir a Inspectoria meia hora antes de co-

meçarem os trabalhos e fechai-a logo que estes ter-
minarem; cuidar do asseio da casa, conservação
dos moveis e mais objectos a dia pertencentes.
Além dos dias e horas de serviço ordinario, é obri-
gado a abrir a repartição, todas as vezes que for
necessario ou ordenado pelo superintendente;

2) receber quacsquer papeis dirigidos á In-
spectoria, fazendo deites entrega ao destinatario;

3) assignar carga dos objectos comprados
rara limpeza e conservação e responder por sua
applicação;

4) entregar toda a correspondencia official;
5) manter a ordem e o respeito entre as pes-

soas que se acharem fóra dos reposteiros, dirigin-
(lo-Se ao superintendente, chefe da secção central
ou inspector geral sempre que as suas observações
não forem respeitadas;

6) cumprir as ordens que forem dadas pelo
superintendente ou pelo chefe da secção central,
relativamente ao serviço da Inspectoria.

Art. 52. Incumbe aos inspectores:
1) fazer a chamada dos fiscaes antes de par-

tirem para os seus postos;

1
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percorrer os postos de vigilancia f is
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instruir os fiscaes sobre a execução do
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viço;.
4) lazer substituir incontinenti o fiscal

não se encontrar no seu posto ou nele se (
sem a (levidacompostura;

5) informar diariairiente o inspector gera
occorrencias da fiscalização, quer rL'ferente
1)esoa1, quer ao transito, entregando-lhe iiest
casião as partes arrecadadas dos fiscaes;

(;) dirigir e fiscalizar, de accordo com a
(lens que receberem, os serviços cxtraordinar

7) effectuar as diligencias que se tornaren
cessarias para inlhor desempenho do serviç
inspecção e fiscalização de vebiculos;

8) participar sem demora ao inspector
OS casos (te accidente ou de interrupçãõ do tra
que não puderem pai' si mesmos resolver;

9) conduzir 011 fazer conduzir á Inspec
10(10 o vehiculo que transitar sem placa ou
placa falsa, bem como todo conductor que nã
tiver habilitado ou for accusado de crime o
desobe(liencia contumaz ás disposições re
inentares;

10) recolher dos fiscaes o respectivo a
mento e as partes das infracções occorridas
horas de serviço, logo que este terminar.

Art. 53. Incumbe aos fiscaes:
1) comparecer á Inspectoria, devidan

uniformizados, quinze minutos antes de se iniciar
o serviço, afim de responderem á chamada (, ir-
ceberem instrucções;

2) ocdupar os postos que lhes forem designa-
dos e não os abandonar sino quando forem si
stituidos, salvo motivo imperioso;

3) fazer com perfeição o serviço de signalei-
i'o, de' modo que não offereça duvida alguma aos
conductores de vehiculos;

Á
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4) fazer conduzir á delegacia de policia do
districto ou á Inspectoria de Vehiculos todo con-
ductor de vehiculo que se rebeilar contra as or-
dens desta, ou lhe faltar com o devido respeito,
dando immediato conhecimento ao inspector ge-
ral;

5) fiscalizar a observancia da tabella de pre-
ços approvada pela Policia;

6) attender ás reclamações procedentes dos
passageiros e transeuntes e obrigar os conductores
de vehiculos ao rigoroso cumprimento do regula-
mento em vigor;

7) providenciar 1)ai'a que seja fornecida con-
ducção aos passageiros no caso de apprehensão cio
vehiculo;

8) ordenar incontinenti, no caso de interru-
pção do transito, por motivo de excesso de carga
que seja a mesma alliviada, de modo que se resta
beleça promptamentc a circulação, ficando sob
sua vigilancia, cmquanto não tiver destino, a par-
te da carga retirada;

9) conduzir á delegacia (lo (listricto, junta-
mente com os passageiros e testemunhas, para as
providencias da lei, o conductor que consentir em
seu vehiculo a pratica de actos attentatorios á mo-
ral, bem como o que for encontrado cm estado de
embriaguez na direcção dos vehiculos;

10) apresentar ao inspector parte das infra-
cções notificadas durante as suas horas de serviço,
logo que este terminar;

11) não perrnittir interrupção do transito na
via publica, tomando incontinenti, para esse fim,
as providencias necessarias á regularidade do
mesmo e solicitando, sempre que for preciso, o au-
xilio do policial de serviço mais proximo;

12) dar immediato conhecimento á Inspecto-
ria dos casos de interrupção do transito, desde que
nao POSSO &Ic proulpl() i'osolvc'l-os;

q
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13) coimniinicar iminediatament( ,,á Inspe-
ctoria, pelo lfl0(l() mais rapido. OS accidejites de
vehiculos occorridos na via publica;

14) cumprir com o maximo rigor e fi(leihla-
de, as disposições dos regulamentos e instrticções,
bem como as ordens emanadas das auctol-i(iades
St!)eriOreS.

Art. 54. Ao praticante de que trata o art. .
eoflj)ete

1) comparecer daria e pontualmente no lo-
que lhe for designado pelo instructor;
2) exercer as demais atiribuíções que calwn

aos fisenes, sempre assistido de um (lestes.

CAPITULO VIII

J)os deveres e prohihições comrnuns aos emÀerja-
(los da Inspectoria

Ari.  55. Os empregados (Ia Inspectoria lerão
por dever:

1.0 comparecer na repartição ás horas (leler-
in i nadas e alli permanecer durante todo o tem 1)0
lixado neste regulamento;

2. 11 executar com zelo e lealdade qualquer ser-
viço que lhes for distribuído;

3.° trazer em boa ordem os papeis, livros e
(locntnel)tos sujeitos a seu exame, pelo extravio
dos qunes se tornarão responsaveis;

4. 1 guardar absoluta reserva sobre os serviços
(la repartição;

51 tratar com (le1icadez as partes, sem (lifle-
rença 011 predilecções pessoaes.

Art. 56. Aos empregados da Inspectoria é
rohibido

1.0 occupar-se, durante as horas de expedien-
te, cru 	scrviçó extranho;

2.° a uSei) la 1 .- se d a Inspectoria a lii es de termi-
110 (los OS lÍll)a Ilios sem provio cOIISefttiflleflio do

superintendente, do inspector geral ou (jo chcÇc da
secção cedEra);

entreter CWlverSa oti liSCtiSScs que per-
turl)cnl a I)Oa ordeni e o sil Udo neo essarios UO
serviço;

4. tirar ou levar cümsgo qualquer ohj reto)
pert en cente  á raj)artição

CAPITULO IX

Das licenças

Art. 57. Seno licença (Ia auctoridade compe-
tente, nenhum funccionario poderá, ainda que
temporariamente, deixar o exercicio do cargo.

Art. 58. A licença poderá ser concedida ao
funecionario effectivo em CaSO de molestia ou
outro motivo insto, nos termos deste regulamento.

1 . 0 A licença por motivo de niolestia dará
direi to á I)erccj)ÇãO da metade dos vencimentos,
até Ires 1 roezes, podendo ser proi'ogada até mais
1 res, Seul vencimentos.

2.' Si a licença for concedida por outro mno-
livo, sei-o-á sem vencimentos e não excederá (le
seis mnezes.

3. 0 A prorogação deverá sempre ser reque-
rida antes de terminada a licença, nílo podendo ,a
reunião dos prazos (lesta e daquelia exceder OS
maximos estabelecidos neste artigo.

Art. 59. Não Poderão obter licença os fun-
ccionarios que, nomeados ou promovidos, não ti-
verem tomado posse e entrado em exercicio de
seus cargos.

Art. (30. Não se concederá nova licença ao
fminccionario que a tiver gosado pelo maximo do
prazo' estabelecido, antes de decorrido um á Oflo),
contado (10 dia em queque houver terminado a til ti-
11111.

M. No caso de molestia, o finccioiia ri

L ----.---' - --,	-	 *.-_'
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deverá, por escripto seu ou de alguem a seu rogo,
com duas testemunhas e firmas reconhecidas, re-
querer licença dentro (10 prazo improrogavel de
oito dias.

§ 1 .0 A verificação da molestia será feita e ai-
testada por um dos medicos do Gabinete Medico
Legal, mediante guia (ia Inspectoria-

§ 2. Ficará sem effei lo a licença, si o fim-
ccionai'io llã() 1&u4aliZiir a respectiva poriaria e não
entrar no 1 5k1s0 da ucilo (leu trJ de trinta (lias.

Azt . (;2. () funecionu rio peterá i'eilIlIiCii11' á
licença no Iodo ou riU parte, (tesde que entre im-
media lo me ii te cru cxc rei ci o do Ca l'gO

Art. Considerar-se-á abandonado o cargo
pelo luneciona riO, (1100 1111) este, decorridos oito
(lias de ausencia ou da terminação da licença que
lhe houver sido conCedi(la, li ão reassilinir o exer-
cicio.

1° Si ( 1 ," 111 1 .o (lesse prazo o ÇoInCCi000 III) 1) 10 -
vr que nau reosst1111ill o exercicio por C1USil (le
ente rmida de grave ou por nutra razão ai tendivei,
a juizo do Secretario. será mali tido iio enipeeo

2 . 0 \) COSO	l'eViSiO 11(1 p0 rLn.ropIl0 antece-
deu te. prova Ida oLi ia CCiOi) l'O) ei fe U(le po
meio de ai testado mc(iico, terá direito á metade
dos vdncimeil [os, (luranI e quinze (lias, si ainda
n() tiver exgottado o prazo iiiaxinio (te licença
remunerada.

Art . 64. Serão abonadas, com direito á P-
CeJ)Çã() (te todo O vencimento e á contageni como
cffectivo exercido, as faltas (l(' comparecimento

a) (lU( forem OccasiOI11Idas 1)0 1 ' SCI'VIÇO 1)Ublj-
CO cSta(IIlal, obiigatorio por força de lei;

h) 1 ) 0 1' motivo de COniIPISSaO do governo;
e) por failecimento de ascendentes 011 desceu-

dentes, conj uqe e irmãos, até quatro dias;
(1) j)01' lYiOtiv() de casamen [o. até ([(loIro (lias;
e) por exigen cio (lOs auctori da(IeS da hvgiene,

não (,xcedend() de dez dias;

f) nos casos do art. 36.
Art. 65. Compete ao Secretario a concessão

das licenças de que trata este capitulo.
Paragrapho unico. No caso de urgencia, jus-

tificado o motivo imperioso, poderá o superinten-
dente conceder até oito dias de dispensa sem ven-
cimentos, submettendo, porém, seu acto á appro-
vação (10 Secretario.

CAPITULO X

Disposições ,qeraes

Art. M. Sempre que um funccionario faltar
dois (lias consecutivos, o expediente a seu cargo
será novamente distribuido pelo chefe (lii SCCÇ()

central.
Art. 67. No orgão official será publicado com

a possivel pontualidade o expediente (la 111SJ)CCtO-

ria, menos aqueile (1e. 1) 01' sua natureza OU p01'
deliberação do Secreta rio, for considerado reser-
vado.

Art . 68. Nenhum Ira l)olho da Inspectoria se
fará fóra dcliii sem permissão do Secretario ou do
superintendente, e só neste COSO) poderão sabir da
repartição livros e mais papeis.

Ari. 69. E' prohibida O entrada de 1)eS50015
extranhas á Inspectoria, nos salas (lOS c1111)i'egadoS,
p 0 archivo e 110 alo amenio (105 fiscaes.

Art. 70. Não serão concedidos certidões de
actos aclrnmistrativos Sem que se verifiquem pre-
viamente os seguintes reqiiisitos: interesse legiti-
ino do peticionario, ser o assuimpto suseeptivel de
certificar-se e nao haver inconveniente para a ad-
ministração ou para os interesses da Estado no de-
ferimento do pedido.

Art. 71. Os casos OmiSSOS do presente regula-
nlelut() serão resolvidos I)e10 Secretario da Seu.u-
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72. Este i u1iuiento efltrari'i em vigor
1111 (lOta de sua pu1)1icaçuiO, ficando revogadas as
(lisposiçdeS em contrario.

Secretaria da segurança e Assis jeiicia P[jl)li_
co, em Belio Horizonte, aos 20 le Setelfl1)O àê
1927.	O secretario, José Frazicsco Dias Íoitc.

'rABELLA DE VENCIMENTOS

Dianios Meusaes Annuaes

- liii -

contido na letra(, aLI. 3." (10 iti li, 908, de 20 do
corrente, resolve abrir o credito especial (II .
12:960$000 para pagamento de despesas CO))) uS

íIl1)eraes tio (Ir. l)iogo Luiz de Almeida Pereira
Vasconcelios.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do lo-
teiior e das Finanças assim o tenham entendi3u e
Oiçam executar.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de i\Iiiios
(feraes, em Dello Horizonte, 29 de setembro de
1927.

j.NTONIO (\RTos IUREIID) DE I\. Nl)RAI)A.
Soperintendente
(hc1e de secção
1 liJ)eCO!' geral.
1	I tucano
Auxiljar de, escnipta
Porteiro-servente.
Ajudante do inspe-

ctor geral
Inspector......
Fiscal de l. , classe
Fiscal de 2.1 classe
Fiscal de 3. classe
Pra Licante .....

Secretaria (]!i e Assistencia Publi-
ca, em Beilo Horizonte, 20 de setembro de 1027.
-- O secretario, José Francisco Rias Fortes.

() Presidente do Estado de Minas Geraes i'e-
solve crear duas escolas rumes, mistas, no muni-
cij)io de Santa Maria do Stiassiiahv, localizadas Jos
povoados de Genipapo, (listnicto (le Crystaes e Pa-
trocinio de Santa Rita, distrieto da séde.

DECRETO N. 7.947 DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

Abre o credito especial de 12:960$000 para pagamento de
coro os funerars do dr. Diogo Luiz de Almeida Per'	Vascon-
ceilos

O Presidente da Estado de Mia 's Gercs,
usando da at[nihuièão que lhe confere o aet. 57
da Contiiiiição e de Liccordo com a auctorização

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Gerae, em Belio Horizonte 29 de setembro de
1927.

ANTONW CARLOS RIBEIRO l)E ANDRADA.

Fi'ari ('isCo Luiz da Silva CaIllJ)Os.
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DECRETO N.N. 7.949 - iw 29 to SETE'MBR0 DE 1927

Crêa quatro escolas ruraes, mistas, no municipio de Alfenas, loca-
lizadas nos povoados de Barbaras, Boa Vista, São Bartholomeu
e Pinheiros

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, no mu-
nicipio de A1fcias, localizadas nos povoados de
Barbaras, Boa Vista, São Bartholomeu e Pinheiros.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina,;
Geraes, cm Belio Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.950 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

CrOa duas escolas ruraes, mistas, sendo uma no povoado de Corrego
de Sant'Anna, municipio de Rio Espera, e outra no de 'Forneiros,
municipio de Pará (te Minas

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, sendo uma
no povoado de Corrego de Sant'Anna, mUflicipio
de Rio Espera, e outra no de Torneiros, districto
de Igaratinga, municipio de Pará de Minas.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO C1tLos RIBEIRO ffl ANDIIADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.951 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927

CrOa mais ditas escolas na tOde do itistricto de Campo Mvstico, mli-
nicipio cio Ouro Filio

O Presidente do Estado de Minas Gemes re
sole cica mais duas escolas ni scdt do distriUc

dt ( iii 1)0 l\'lystico, IflUhilCi1Ji() de Ouro F'ino, ilhm
il	cada sexo.

Pa]acio da Presidencia do Estado de Minas
(;(Il(S, em Beilo Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANImADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1 1)ÍCRETO N. 7.952 - DE 29 DE SETEMBRo DE 1927

Cna duas escolas rumes, mistas, no murlicipio de Tremedal, locali-
zadas nos povoados de Pajehú e Landim

O Pfesidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
( j 1)lO de Tremedal, localizadas iiõs povoados de
Pt ehú e Landim.

1 alacio (Ia Presidencia do Estado de I1\'li i as
(iies, eni Belio lIorizonte, 29 de setembro de
1927.

AN'l'Oxc) (\Iuos RIBEIRO I)I ANI)1IAI)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

i9I)E(RETO N. 7.953 - DE 29 DE SETEMBRO I)l	7
Cra (luas escolas ruraes, mistas, sendo unia no povoado do Morro

Grande, nitinicipio de Pará de Minas, e outra no de Im)dayaziiiho,
niunicipio de Tiros

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear (luas escolas ruraes, mistas, sendo uma
mio povoado do Morro GÍ'ande, municipio de PiIiii
de Minas, e outra no de Indayizinho, municit)!o de
Tiros.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gentes, em Beilo Horizonte, 29 de setembro de
1127.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.954 - DE 29 DE SETEMBRO )E 1927
Crêa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Cachoeiras, loca-

lizadas nos bairros de Posses e Paraiso

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de Cachoeiras, nos bairros de Posses e Pa-
raiso.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cru Beilo Horizonte, 29 de setembro de
1927.

AN'roNlO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.955 DE 29 DE SETEMBRO DE 1027
Croa duas escolas rumes, mistas, no municipio de Rio Novo

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes,mistas, no munici-
pio de Rio Novo, localizadas nos povoados de La-
va-pés, districto da cidade, e Capoeirinha, districto
de Goyaná.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.956 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927
Cra duas escolas ruraes, mistas, sendo uma no povoado de Santo

Antonio, municipio de Santa Luzia, e outra no de Aguas Cla-
ras, municipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rumes, mistas, sendo urna
no povoado de Santo Antonio, districto de Jaboti-
catubas, municipio de Santa Luzia, e outra rio de
Aguas Claras, districto de Claudio Manoel, muni-
cipio de Marianua.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 29 de setembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.957 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927
Crêa um logar de adjuncto á escola mista do districto de São Sultão

municipio de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear um logar de adjuncto á escola mista do
districto de São Jiilião, municipio de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 29 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.958 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1927
Converte em feminina a escola rural, mista, de Padre l3ritto, muni-

cipio de Barbacena, e crêa unia cadeira masculina no mesmo
Jogar

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em feminina a escola rural, mista,
de Padre Bruto, municipio de Barbacena, e crear
urna cadeira masculina no mesmo logar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
'aes, em Beilo Horizonte, 29 de setembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

Senhor Presidente:
Algumas das consignações da verba n. 8, bem

como a da verba n. 2, da lei n. 931, de 27 de se-
tembro de 1926, foram insufficientes para fazer
face ás despesas ordinarias a eRas imputadas.

Corno se demonstra no quadro junto, o ex-
cesso verificou-se nas (lotações orçamentarias des-
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Pemonstraço do estado das verbas - 8 - Força Publica,
(-1 - 12 - Transportes e cornrnunicações, da lei n. 931,
de setembro de 1926.

Classificação
Crodilos	

J	

lereclitos ne-
Saldos exis- 1 Despesas	cessariosorçt-

melitaros tentes	feitas	para pega-
mentos

Verba 8 Força Pc-
blea:

A - () Adjuda de custo.
13 - 1) Fardamento......

1) Celçado...........
3) Compra e concer-

to d' armamen-
.t')......................

4) Compra de niuni-
çoes.............

5) Compra e concer-
to de equipa-
ment)...........

6) Forragem, ferra-
gem e medica-
mentos..........

7) Remonta de ani-
rases do esqua-
dr3o............

8) Objectos de expe-
diente...........

9) Consorvsç3o e
peca dos quar-
teis..............

10) Illuminsçlo e ser.
viço telephoni
co...............

II) Interramento..
12) Aquarte	elamnto -
13) Conservaçiio	d

linha de tiro - . -
1) Aaxil)o ao Ilos.

pital lltiiiir. - -
1)) Material e re O: Ofl-

ta da europa-
nhis da sapado-
res hombeirs..

Verba 12 - Trans-
portes e 00maio-
lilcaçOes:

2) Força PubI1a....

Smma .............

	

300('C	5:0009(00 1 3:9T0t0'0

	

700:t0(}9000 092:9d 90	 72;909$290
200:0LO9000 139:1059450 147:42192,90

20:0008000 13:1809000 31:9811000 15:0009500

	

10:0009000 10:0009000	-

	

5.0009000	3:00916200	-

5-

140:0006000 43:8039398 92:0009000 48:1066602

30:0006000 20:06816000 126:4176700 105:479$000

40:0008000 30:2538040 55:7069200 10:4538100

	

30:0009000 18,016$130	-

	

10;00'f000	6:015670	-

	

9:0009000	7:9619600

	

181:0009000 i5i:87$20C	1i3:305?ljt0

	

1:0009000	1:000900(

	

20:000800	-	-

30:0000000 25

	

10:0009000
	

20: 000000 19; io Otou

295:7458552

4. 1 secção da Seere'aria da Segurança e Assistencia Publica, Beilo Ho-
rizonte, 70 de seI mOra do 1:27.—Adamastor Osoito Tyinbu ril,il.

Visto. —Oo(avjano Siinoiii . Ilj do Assis.
VsLo.—O directr, Antonia Affoi;so de Moraes.
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tinadas  á compra de armamento, upiformes, re-
monta de animaes, forragem e ferragem para os
mesmos, o que explica pela elevação de preços
dos artigos correspouden tes

rçambem nas quotas estabelecidas para dia-
rias, transportes e conmUh11caÇõCs, as exigeflCiaS
imperiosas do serviço não permittirarn ajustar a
dias as despesas respectivas, sempre de caracter
inadiavel.

Para occorrer aos dispendios até o fim do ex-
ecicio, torna-se necessario um credito supplemefl-
tar de 295 :745$552, pelo que subinetio á assigna

tnra
 de v. exc. o decreto que se segue.
Belio Horizonte, 30 de setembro de 1927.

José Francisco Bios Fortes.

DECRETO N. 7.959	DE 30 1)E sE-rEMislio DE 1927
Abre um credito supplcmenttlr de 295:7456552 para occorrer a despe-

sas da Força Publica, no corrente exercicio

O Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57, n.
1, da Constituição e de conformidade com a au-
ctorização contida no art. 3,0, n. 1, da lei n. 931,
de setembro de 1926, resolve abrir o credito sup-
plementar de duzentos e noventa e cinco contos
setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e cia-
ooenta e dois réis (295:745552), conforme a de-
monstração junta, para occorrer a despesas da
Força Publica, visto os creditos orçarnentarioS não
terem sido sufficientemente dotados.	-

O Secretario de Estado dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenhaw entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 30 de setembro de 192-7.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bios Fortes.
GUdeSICIL de Sá Pires.	 •..



ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Pias Fortes.

DECRETO N. 7.960 - DE 4 DE OUTUR() ii 1927

Croa um segundo grupo escolar ira cidade tie lwal a, etei 0011050-

do-o "Grupo Escolar Minas Gerara", e rife ao priiieir°, ja ialla'

do, a cicnoilliliaÇáO de "Grupo Escolar Drasil"

O Presidente do Estado de Minas Gcracs, de
accõrdo com o regulamento do ensino primarh
effi vigor, e considerando os -indices estatisticOs
(Ia pO)U1aÇao escolar de Uberaba, résdlvc èrear
nesta cidade um segundo grupo escolar, com a ele-

nominação de "Grupo Escolar Minas Geraes", fi
cando o primeiro já instdlado com a denominação
-de "grupo Escolar Brasil".

Palacio da Presideflcia do Estado de Minas
Geraes, em Ubraba, 4 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDIIADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.961 - DE 4DE oUTUBP.Ó Tw 17

Crft um districto sanitarlo no Triangulo Mineiro, com séde na ci-
dade de Uberaba

O Presidente do Estado de Minas Gemes. CieB-

siderando o papel rëlevaiite que na vicia e evolu-
ção do Esta ío tem a região do Trjan gulo Mineiro;
considerandoue cumpre ao góverno ter no mais
alto apreço a 1 rservaçãO da saude de quantos ahi
trabalham e concorrem para o engrandecimento
social, economho e politico de Minas, resolve, em
execução á lei il. 961, de 10 de setembro do cor-
rente aiino, crear na mesma região um districto
sanitario, cuja séde será a cidade de Uberaba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gera, em Uberha, 4 de outubro de 1927.
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DECRETO N. 7.962 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1927

Coireo 1 -ao cidadrio 5 igiarnu rido (1 i', ovacs, eu, enep res a que organizar,
lvi legio para coiralrucçári e ç\Dlorrrçáo d' terna estrada de au-

lote tv' 5 que, pa ti cd o (ifl e (1 ad do Iea a, sá tcr-mirae 110 por-
to do Ceruitcrio, á m argçui do Ilio (ilalrde

O Presidente do Lstado de Minas Geraes,
usando das altribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição. e attendendo ao CIUC lhe requereu
o cidadão Segismundo de Novaes, resolve conce-
der ao mesn, ou empresa que orguizar, privile-
gio para construcção e exploração de trafego de
urna estrada para automoveis que partindo da ci-
dade do Prata, vá terminar no porto do Cemterio,
á niargem do Rio Grande, de accordo com os arti-
gos 141 e 142 do decreto n. 7.446, de 2 de janeiro
de 1924, e leis posteriores, com a subvenção kilo-
nletrica que a legislação estabelece para as estra-
idas de segunda categoria.

Palacjo da Presidencia (10 Estado de Minas
eraes, em Uberaba, 10 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.963 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1927

e um credito de cento e cincoenta contos de réis para acquisiço
de uma propriedade declinada á instaliação de uma fazenda de
setnentes de algodão

L
O Presidente do Estado de Minas Gemes,

sando das attribuições que lhe confere a Consti-
tuição e servindo-se (Ia auctorização contida na
lei a. 1 O)2, de 21 de setembro do corrente nuno,
resolve abrir um credito de cento e cincoenta con-
tus de réis (150:000000) para acquisição de uma
propriedade agricola no municipio de Uberabinha,
a qual será cedida ao governo federal para nelia
instaflar uma fazenda de sementes de algodão.
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Pilacio da Presidencia do Estado de Minas

Gemes. cm Uberabinha, 10 de outubro de 1927.
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.964 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1927

CrOa uma escola rural, mista, em Soledade, districto da cidade de
Monte Alegre, e marca o dia 20 de janeiro de 1928 para Instaila.
ção do grupo escolar da mesma cidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de
accordo com o regulamento de instrucção prima-
ria em vigor, resolve crear urna escola rural, mis-
ta, cm Soledade, disiricto (Ia cidade de Monte Ale-
gre, e marcar o dia 20 de janeiro de 1928 para in-
stallação do grupo escolar da mesma cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Monte Alegre, 10 de outubro de 1927.

DECRETO N. 7.965 - DE 11 DE OUTUBRO DE l)2i

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
	

1
Auctoriza o Secretario da Agricultura a abrir concurrenCia para cor.-

strucção do edificio para o Foruni de Ituyutaba

O Presidente do Estado de Minas Geraes,. no 1

exercicio de suas attribuições, resolve auctorizar o
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Viação e Obras Publicas a abrir concor-
rencia para construcçao do edificio destinado ao
Foi-um de Ituyutaba, segundo planta que será pre.
viamente approvada pelo governo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemes, em Iluvutaba, li de outubro de 1927.

ANTONiO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.
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DECRETO N. 7.966 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1927

CrOa iiiii segundo Grupo escolar cm Uberabinha com a denominação
de "Minas Geraes"

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de
accordo com o regulamento de instrucção prima-
ria cm vigor, e tendo em vista o indice estatistico
da população escolar da cidade de Uberabinha, re-
solve crcar na mesma cidade um segundo grupo
escolar cota a (lellominaçao de "Minas Gera.es".

Palacio da Presidenc.ia do Estado de Minas
Geraes, em Uberabinha, 13 de outubro de 1927.

ANTONIO Cuuos RIBEIRo DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.967 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1927

CrOa um campo experimental para canoa de assucar na antiga fa-
zenda do Jturity, mnmiieipio de Uberabinha, onde funcciona o
serviço de senientes de algodão

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição, resolve crear um campo experi-
mental de canna de assucar e de sementes, na an-
tiga fazenda do Birity, município de Uberabinha

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemes. em Uberabinha, 13 de outubro de 1927.

ANro4io CARLOS RIBEiRo DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.968 - ni 15 DE OUTUBRO DE 1927
CrOa um segundo grupo escolar na cidade de Araguary, (lenominan-

doo "Visconde de Ouro Prelo", e dá ao primeiro, já iimstallado,
a denominação de "Raul Soares"

O Presidente do Estado de Minas Gemes, de
accordo com o regulamento do ensino priunario em
vigor, e tendo em vista o indice estatistico da po-

1
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1

pulaÇu) eSCl)la da cidade de Magttary, resol'e
crcar na mesma um segundo grupo escolar com a
denominação de "Visconde de Ouro Preto", dar
ao primeiro, já existente, a denominação d "Raul
Soares".

Palacio (Ia Presidencia tio Estado de Minas
Geraes, cm Araguary, 15 de outubro de 1927.

ANToNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.969 - DE 15 DE OUTUBRO DE 1927

Auctoriza o Secretario do anterior a abrir a concorrencia publica
para construcÇão do Grupo Escolar de Estreila do Sul

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
exercicio de suas attribuições, resolve auctorizar
o Secretario de Estado dos Negociõs do Interior a
abrir concorrencia para construcção do edificio
destinado ao grupo escolar da cidade de Estrela
do Sul.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, eni Araguary, 15 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.970 - DE 15 DE OUTUBRO DE 192'

Auctoriza ao Secretario do Interior a abrir concorrencia publica para
construcção do Grupo Escolar de Patrocinio

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
exercicio de suas attrihuições, attendendo ás rníis
condições do 1)redio cm que funcciona o grupo es-
colar de Patrocinio, resolve auctorizar o Secreta-
rio de Estado dos Negocios do Interior a abrir con-

,on-

cGrrdncia I)ublica para coi'istrucção, do edificjo de-
finitivo em que terá de se instaliar o aliudido es-
tabelecimento.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geras, em Aragiiaty, 15 de outubro de 1927.

ANTOI1O CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

Senhor Presidente,

rFeuhQ a honra de submct .Ecr á approvço de
v. exc. o novo regulamento do ensino primario, a
cuja elaboração presidiram os principios Pc" v.
exc. enuncindos em sua plataforma de governo,
bem corno em varias declarações publicas, quer
antes, quer depois de haver assumido a Presiden-
cia do. Estado.

A escola primaria corno instrumento. de edu-
cação, talo postulado sobre o qual v. exc. annun-
ciou deveria descançar a reconstrucçílo do appa-
celhamento do ensino publico em Minas. Este o
principio que norteou a. reforma, que hoje tenho a
honra de propor á consideração de v. exc..

Alargando, assim, o objectivo do ensino pri-
mano, impunha-se unia reconstrucçíio do edificio
em moldes apropriados aos horizontes e perspe-
ctivas a serem deile descortinados, ampliando-lhe
as dimensões na proporção do quadro em que de-
via ser inserido e rasgando-lhe nos, muros novas
portas de communicação com o mundo exterior,
de maneira que a escola 'se mantenha em contacto
com a vida, de que deve ser um prolongamento e
uma projecção, si a escola aspira, effectivamnte,
a ser, não urna estufa destinada á cultura artifi-
cial da iutelligencia. infantil, mas um laboratorio
em que os j)roblelflas, utilidades e valores de vida
ordinunia sejam postos. BOS mesmos termos cm
que se traduzem na vida commum, apenas cm
mais clareza ordem: e concisão.

1



A escola é um orgão da sociedade a que p
tence: por dia se manifestam os ideacs e as as
rações, bem como os habitos e o lastro (lo trai
ções e de costumes, que, transrnittidos pela edu(
çã•o, asseguram a continuidade do desenvolvime
to humano. Mas, si a escola é um orgão da soe
dade em que se acha inserida e de que dia CXj)
me a physionomia propria e inconfundivei, é ta
bem um instrumento pelo qual os ideacs e as]
rações de cada época actuam sobre a socieda
modelando-a, afeiçoando-a e transformando-a
sentido das tendeucias que a solicitam para ui
nova ordem inteilectual e moral, em cujo pia
encontre mais ampla satisfacção e quadro de
nhas mais harmoniosas e mais claras o jogo (
interesses humanos, tão contradictorios e coinp
:os. Em continuidade com a vida que rodeia,
de que dia não é sinão um centro em que a rua
ria social se condensa e clarifica, a escola reali,
assim, a sua dupla finalidade educativa. Utilizm
do nas suas classes os PI'OceSsoS da vida ordinar
dia, para assim dizer, socialisa a mentalidade
fantil, dotando-a do sentido dessa para dia nc
dimensão humana, a sociabilidade, que só a e
cação desenvolve, amplia, orienta e disciplina,
maneira a inserir, sem choques e desharmonias
creança na sociedade a que dia deve pertenc
pela assimilação da ordem inteliectual e moral
conhecida, a um dado momento, como a ordem
cessaria e natural á convivencia humana. Si a
cola, pOrélmi, pela educação, adapta a creançm
vida social, fazendo-a assimilar a ordem inte]
ctual e moral reinante, de que é um poderoso
strumento de conservação, ella, por sua vez, co
orgão de aspirações e de ideaes, reage sobre a
ciedade, a cujo serviço é destinada, introduzin
fie na circulação feinientos e reactivos que
provocam alteraçõc: e transformações profund
agindo, quer itnmediatamentc, por influencia
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recta, quer mediata e iadircchnuenle, por inter-
medio dos futuros cidadãos, cuja ia eiligefrcia e
cujo 'caracter receberam a marca ,1,1 sou infuen-
cia, indelcvcl por que impressa em metal aitdn
cm via de resfriamento e de Condensaç,io e, por
conseguinte, plastico e ceroso.

Assim, a escola para ser educativa (leve se
achar em continuidade com a vida social, de que
se constitue em prolongamento e dependencia,
pois que dia se destina a transmittir pela educa-
ção os processos sociaes em uso; mas, a escola,
como instrumento educativo, não se limita apenas
á transmissão passiva, sinão que transmitte corri-
gindo, rectificando, aperfeiçoando e melhorando,
de onde a sua influencia sobre a sociedade, cujas
tendericias e aspirações a escola inculca ás crean-
ças não sob a fôrma vaga e impalpavel do ideal,
sinão sob a fôrma de habitos, costumes, regras de
vida e disciplina da intelligencia e da vontade.
Eis como a escola, de dependencia ede instru-
mento ao serviço da sociedade, passa á educadora
da sociedade, cujos processos assimila para trans-
miftil-os rectificados e melhorados. O seu papel
educativo não se restringe aos limites da sua au-
ctoridade e, por conseguinte, ás paredes das suas
classes, mas extende-se ao meio social a que se
acha incorporada, influindo sobre elle, enobre-
cendo-lhe os processos, ampliando-lhe os horizon-
tes, sinão abrindo-lhe novos e claros horizontes,
organizando-lhe as tendencias, orientando-o nas
suas aspirações, dotando-o da consciencia da or-
dem inteileetual e moral que elie observa sem
comnprchender. Si, portanto, a escola tem por fim
preparar para a 'vida social, fazendo com que a
ereança assimile e inferiorize a sua ordem moral
e inteliectual, é indispensavel que procure culti-
var, desenvolver e orientar na creança o instincto
social offerecendo-ihe opportunidade (Id exercer
os sentimentos de responsabilidade e de coopera-

TI



-1126--

çâo, fundamento e garantia de toda convivencia
humana. Para isto, porém, é necessario socializar a
vida na escola, dotando-a das fôrmas de conviven-
eia e de associação que existem na vida ordinaria,
de maneira que o instincto social da creança possa
inserir-se desde cedo nas fôrmas e nos quadros em
que a vida do adulto tem de desdobrar-se, encon-
trando neiles, a um só tempo, a satisfacção e a dis-
ciplina das suas tcndcicias.

A escola, porém, não aproveita apenas á edu-
cação das creanças, sinijo que envolve na sua in-
fluencia educativa o nieio social em que existe:
em torno da escola e por irradiação detia, a socie-
dade que a rodeia por dia tatnhem, .iora sem o
perceber, se educa á sua sombra.

Para exercer essa dupla funcção, &' necessario,
porém, que a escola viva em intimo contacto com
a vida exterior, utilizando os processos da vida
ordinaria na educação da creança e servindo-se
dos processos educativos para influir sobre a vida
ordinaria, melhorando-a. A primeira funcção, a
escola poderá exercel-a, imitando o jogo dos pro-
cessos sociaes, ou, antes, adoptando-o na vida esco-
lar, pela organização de associações infantis des-
tinadas a fornecer ao instincto social da creança
fórinas claras e quadros regulares, cujas linhas
solicitem, orientem e disciplinem o exercicio das
actividades sociaes, tão espontaneas e accentuadas
nas creanças e nelas, pela escola, tão comprimi-
das e desfiguradas.

Dessa comprehcnsao resultou a crcação no re-
gulamento de algumas associações escolares e a
recorninendação aos professores de estimular e
favorecer o espirito associativo infantil, abrindo-
lhe opportunidade de exercer-se cm toda plenitu-
de, quer por associações de caracter recreativo,
quer pela promoção de estudos e trabalhos em
cornmum, tão uteis, estes sobre tudo, ao desenvol-

A vimento do espirito de cooperação e á eomprehen-
são da sua necessidade e dos seus beneficios.

A escola, porém, destina-se, egualmente, a ir-
radiar sobre o meio social a sua influencia educa-
tiva, procurando interessal-o na vida da escola,
multiplicando, para isto, os seus contactos com
elie, de cujos favores não é possivel á escola pre-
scindir, si dia se destina a inspirar-lhe a confian-
ça e a estima indispensaveis a uma cooperação es-
treita e intelligente e a preparar o meio em que
existe a receber, de coração aberto, a sua influen-
cia e os seus dons. i)ahi prescrever o regulamento
que a escola deve incorporar ao seu organismo as
influencias favoraveis do meio social e extender a
este os seus beneficios, promovendo no seu edificio
reuniões frequentes dos pães e das mães de fami-
lia, não só para o fim de proporcionar-lhes uni co-
nhecimento mais completo da vida e do funccio-
namento escolar, como para ministrar-lhes noções
uteis relativas á educação, hygiene e outros assuin-
ptos relacionados com a vida e as occupações lo-
caes.

O regulamento procura instituir e assegurar
essa cooperação entre a escola e o meio social lo-
cal não sómeiite pelas associações complementa-
res da escola, especie de mediador plastico entre
esta e aquclie, como lambem por meio do Audito-
num, destinado tanto á cultura social dos alumnos,
quanto a um contacto mais directo da escola com
a sociedade, favorecidas, assim, as reacções reci-
procas de urna sobre a outra e urna mais extensa
e intensa penetração da escola pela vida social, a
que dia tem estado extranlia, absorvida quasi ex-
clusivamente na mechanica dos seus methodos e
processos de instrucção, uns e outros viciados pelo
seu alheiamento dos methodos e processos que a
vida ordinaria fabricou para o seu uso e que as
creanças sahem da escola ignorando, obrigadas a
reinvental-os ou apprendal-os, quando a cera das
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aptidões nativasnativas á não dispõe da mesflla in`ale -a-
bilidade ou ds mesmas virtualidades plasticas.

Em resumo, o regulamento considera que a
escola não se destina apenas a ministrar noções,
mas é tambem uma fôrma de vida em cornmnrn,
cabendo-lhe preparar a creança para viver na so-
ciedade a que pertence e a comprehender a sua
participação na mesma, para o que é indispensavel
introduzam-se na escola os usos e processos da vi-
da em commum, transformando-a de classe sem
sociabilidade em uma sociedade em miniatura.

E' certo, porém, que a escola se destina, egual-
mente, a instruir. Neila é que se tem de operar o
milagre do pprendizado da leitura, o maior de to-
dos, porque é a chave dos demais.

Este milagre deve operar-se num ambiente
proprio ao milagre, isto é, congenial á imaginação
infantil, ao mundo em que evoluem os seus inte-
resses e as suas phaiita:ias, que a escola tem o de-
ver de respeitar, não só para utilizal-os com inteili-
gencia, como tambem porque a creança tem direi-
to a gozar da sua infancia, sendo certo que sómen-
te poderá ser homem completo o que gozou a sua
infancia completamente. A infancia não é um pis-
alier, um tropeço que retarde a marcha do descri
volvimento e que se possa remover por processos
mecanicos; é um estado necessario á formação e
ao amadurecimento humano. A infancia tem urna
funcção psychogenctica, que é de preparar para a
vida de adulto: infancia incompleta, homem in-
completo, infancia deformada, homem deformado.
O primeiro cuidado para concorrer no sentido do
desenvolvimento da creança é não apressar a sua
infancia ou desconhecei-a, tratando a creança co-
mo si dia tivesse não os seus proprios interesses,
mas os interesses do adulto.

O primeiro principio, portanto, a ser conside-
rado pelo professor nos seus processos de ensino
é que a creança não deve ser considerada do ponto

de vista do adulto, mas do ponto de vista dos IflO-
tivos e interesses proprios delia.

O professor não p(')(le considerar o conheci-
mento que elie tem a transrnittir á creança como
capaz de se organizar no espirito desta da mesma
maneira por que se acha organizado no seu: as no-
ções do professor são noções adquiridas, as jiie a
creança recebe são noções em via de acquisiçíio,
possibilidades que sómente se tornarão activas si
entram em contacto com os interesses actuaes da
creança, organizando-se em torno dos centros des-
ses interesses, porque só por meio do interesse a
noção adquire significação. Dahi o principio esta-
belecido no regulamento, como orientação mdccli-
navel dos methodos e processos de ensino, de que
as lições devem ser conduzidas de fôrma a se man-
terem ao nivel do desenvolvimento mental das
creanças, correspondendo aos seus interesses
actuaes, de maneira que possam ser consideradas,
tanto quanto possivel, corno uma resposta anteci-
pada ou como urna satisfação áqueiles mesmos in-
teresses.

A este Principio se filiam os dois outros que o
regulamento, egualmente, consagra como mdccli-
naveis, a saber: os programrnas devem ser orga-
nizados e executados, não com a preoccupação da
quantidade (te noções e conhecimentos a serem mi-
nistrados, mas com a do minimno essencial, tendo
em vista a qualidade das noções para os usos da
vida, a sua organização em torno dos centros de
interesse da creança, de maneira que o ensino não
seja urna memorização de factos e de dados des-
connexos, mas a compreh.ensão das suas relações
e da importancia e significação de cada um no
contexto das lições, experiencias e problemas, e
mais ainda, que os thernas das lições devem ser
tirados, sempre que possivel, da vida ordinaria e
expostos em termos da experiencia infantil.
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Os l)rOCCSSOS de, ensino fl() podeni. cifrar-se,
cgualmente, Li inecanica das recitações, nem o ala-
mno deve ser reduzido a elemento passivo no curso
das lições. Urna lição não pôde ser um monologo,
P01'(1L1e preSU?õC duas personagens: urna lição é
tinia C011fli)OraÇaQ, um trabalho em commum um
entendimento reciproco, uma cooperação de inteir
ligeiuias.

Para este fim, recomenda o regulamento, os
processos de ensino (levem ser o mais possivel SO-

cializados, estabelecendo-se entre o professor e os
alumnos e entre estes, uns com os outros, uma, ver-
(ladeira cooperação no estudo, nas lições e nos tra-
balhos escolares, de maneira a manter sempre
activo o espirito da classe e a despertar nos ala-
rnnos o estimulo que resulta do sentimento da sua
coliuboração no desenvolvimento das lições.

Só com, estes principiOs, porém, não se teria
removido da, escola, primaria a mecanca a que
nelia, em gei'al se tem reduzido o ensino. Urna no-
ção não póde ser considerada como adquirida se
não quando provoca uma resposta, a saber, urna
reacção mental em relação com a sua significação.
Uma noção se adquire, portanto, pela sua signifi-
cação e esta sórnente emerge claramente no con-
texto de urna experiencia OU de urna applicação.
O que quer dizer que a noção é um instrumento
de trabalho e só pelo trabalho elia revela a sua si-
gnificação. O ensino não poderá ser, portanto,
apenas obra do professor, de onde se elimina a ii-
lusão de que as noções possam ser 'adquiridas ape-
nas ouvindo-as e reptindo-as; sómente trabalhan-
do com elas é que a creança as adquire, porque,
como meios ou instrumentos de trabalho, não em
si e por si mesmas, mas sómente no e pelo seu
funccionarneutQ, 'as noções se transformam de mc-

symbolos e signaes em conhecimento signifi-
cativo e util.
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O C1IS1)() puramente passivo e FCCC1)tiVO, O
ensino monologo do 1)l'ot'esor conisigo mesmo, se-
r, portanto, fliO sàmette injtil corno ensino, se-
não, deseducativo corno processo escolar, sendo,
talvez, preferivel deixar a creança pros'gr flaS
suas experiencias fói'a da escola a coagil-a á es-
cola em que taes processos continuam a ser
plicados.

Dahi haver prescripto o regulamento que a
escola primaria tem o seu fim em si mesma, não
visando preparar para os graus superiores do en-
sino, mas ministrar ás creanças conhecimentos
que possam ser utilizados nas suas experiencias
infantis, tendo por principio que só as noções sus-
ceptiveis de serem utilizadas nas operações ordi-
narias da vicia se incorporam, effectivamente, co-
mo habitos mentaes, aos seus conhecimentos, e que
as materias que constituem o programma do en-
sino primario não devem ser ensinadas como se
fossem fins em si mesmas, mas como meios de
desenvolver o racioeinio, o julgamento 'e a inicia-
tiva das creanças, offerccendo-lhes opportunidade
de exercer o seu poder de observação, de reflexão
e de invenção e de applicar as noções adquiridas.

Estão nesses principios consagrados o pensa-
mento e a orientação dos mais recentes processos
de ensino.

Nem se oliga que por serem de applicação sys-
tematica recente constituam novidades: são os
mesmos principios que os grandes educadores de
todos os tempos sempre recomrnendaram como
uteis á educação e á formação mental das cruan-
ças, resultando, como resultam, do conhecimento
mais completo da alma infantil, dos seus procesos,
dos seus interesses e das suas reacções. Deste fa-
cto resae, egualmenle. que a sua appFicaçLío, ao
envez de perlu rbar e (Uffiduhia r o ensino, ou de
constituir unia perigosa tentativa theorica de fu-
nestas consequencias praticas, objecção tão com-

1
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muni aos espiritos retrogados contra todas as ia-
novações, ainda mesmo que não constituam novi-
dades, sómente poderá concorrer para tornar o
ensino facil e attrahente e a escola um logar onde
a inteiligencia se sinta cm sua casa, resolvendo
ainda, cru parte ao menos. o complexo problema
da frequencia escolar, em que o professor e os
SCUS 11-1et110(1OS de CUSIUO tênt UH qUiflhLlO, e não
pequeno, de iidissiinulavel rcspoiisabiiidadc

O mesno 15a1uek0 que norícou o regula-
mento ao estal)CICCCr os principios que devem pre-
sidir ao eliSiliO primario, esteve presente na orga-
nização dos Jardins de Inlancia, minuciosamente
regulamentados quanto ao programrna e aos pro-
cessos de educação a serem nclles observados.

A instrucção primaria teve, assim, no regula-
mento, definida e traçada em alio relevo a sua fi-
nalidade educativa, de que se acha, em grande
parte, -divorciada graças aos ViCIOSOS I)i'OCC SSOS (1
ensino jite a tem, em geral, orientado.

Certamente, OS processos dc ensino não vão
mudar radicali'nente de orientação e de sentido pe
lo simples facto (Ia publicação do regulamento. O
período de transição e de accommodaçiio será, cer-
tamente, demorado e não inteiramente despido de
difficuldad es e tropeços.

Uma reforma de ensino, aliás, não é obra de
prestidigitação: quanto mimais p"ofunda e radical,
mais demorada a sua execução, que sómente se
poderá fazer satisfactoriamente quando incorpo-
rados os seus principios ao espirito dos seus exe-
cutores. Estes terão que ser educados no espirito
da reforma, para que os princípios da reforma se
incorporem ao seu espirito. Não será obra de um
governo, sinão de varias governos successivos, in-
teressados. como têm sido os governos mineiros,
na solução desse problema sobre todos relevante,
porque deile todos, de certa maneira, dependentes.
A formação do professorado é o problema a cuja

solução se acha condicionada ,a solução do proble-
ma da instrucção primaria. Esta reforma, portan-
to, sómente se completará com a reforma do ensi-
no normal, que penso poder apresentar a v. exc.
dentro de dois mezes. E de justiça, porém, sali-
entar que para a sua immediata execução já pode
• governo contar com a coinpetencia, a dedicação,
• zelo e o enthusiasmo de grande parte do profes-
sorado mineiro, capaz de se adaptar promptamen-
te ás directrizes que o regulamento traça ao ensi-
no primario, duj o formidavel desenvolvimento em
nosso Estado, nestes ultimos annos, se deve, em
bôa parte, ás qualidades de intelligencia e de ap-
plicação do nosso m'agisterio.

A realidade do ensino primario depende, ain-
da, em grande parte, do apparclhamento technico
preposto á sua assistencia e inspecção.

Este, é força confessal-o, tem sido deficiente,
não correspondendo ás relevantes fimeções que
lhe incumbem no mecanismo (Ia instrucção prima-
ria. E' indespensavel volva o governo as suas vis-
tas, corno já o fez, para este importante aspecto
do problema, cuidando do preparo e formação de
assistentes technicos devidarnente habilitados a
exercer, com proficiencia, o mister que lhes in.
cumbe e que é, certamente, dos mais difficeis.

Procurando remediar á evidente insufficicn-
eia no numero de inspectores technicos, dada a ex-
tensão territorial do Estado e o grande numero de
estabelecimentos de ensino, o regulamento insti-
tuiu as Federações Escolares, que se comporão em
cada municipio (Ias escolas isoladas e do grupo
escolar, constituindo este o centro em torno do
qual se reunirão os demais estabelecimentos de en-
sino primario.

Estabelece-se, assim, uma cooperação entre
os diversos nucleos escolares, cabendo ao presi-
dente da feedraçíio, o qual será o director do gru-
po, a incumbencia de visitar, duas vezes no anuo,
as diversas escolas do município, investido, para

1	 •--.
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esse fim, das attribuições e competencias de asis-
tente tccli niCO. Al("m (Te OUtrllS vantagens da fede-
ri C( fl() a (lC ('Stal!ileCC1' laços de solidarieda-
(k' e de atiXitR) 1'e.C4)LO() ('Iltri OS (tive L'SS Ilueleos
CSCO.hlrCS, 1 IUrá O b( , ji cticio (te tornar mais fre-
queutes e et'ficazes IS inSpecÇõeS ás escolas isola-
(ias,, até açui raramente visitadas com proveito
pelos inspectores incumbidos de fazei-o.

A h'ts1ecçiio e assistencia medica e o(lofltOlogi-
eu foi, egualmente, objecto de inuci•osa regula-
mentação, dada a incontroversa imporltuicja do,
serviço, cuja organização é das mais -urgentese
inadiaveis, e que se poderá fazer graças 'aos recur-
sos extraordinarios e especiaes que lhe foram re-
sewados pela instituição do Fundo Escolar, cuja
existencia cífectiva se (leve ao pati'ocmio de v.
exc., a quem ficará devendo o Estado mais este
irkestimavei serviço dos de maior utilidade dentre
os mais uteis.

Outro ponto de significativa importancia em
que o regulamento innovou sobre o existente se re-
fere á organização do Conselho Superior de 1h-
strucção. Até aqui, com effeito, o Conselho se oc-
cupava 1e todos os assumptos, relativos á instru-
cção, seja os de ordem technica, seja os de ordem
administrativa. Mais acertado pareceu dividil-o
em duas secções, (te que uma administrativa e ou-
tra tecluiica, composta esta de membros do ma-
giterio primado e normal, e especialmente desti-
nada a estudar e propôr os meios de aperfeiçoa-
mento do ensino primario e do casino normal,
bem como ao exame dos livros a serem adoptados
nas escolas elementares. Divididas, assim, as attri-
buições, poderão as secções se especializar mais
aprofundadoineitc, cada qual na esph'erR de sua
competencia.

O regulamento não poderia dese',, ir de um,
ponto de importancia capital, como o J)roo de
provimento das escolas. O magisterio primario

não constituih, até então, uma caireira regular,
cín qtie se 'verificasse o accesso ou a 'promoçao. O
1fl'oVifl'lCfltO das escolas, cm suas 	Ci k'go-
rias, • ePa 'feito 1)110 I)l'oCC SsO (la livre escolha. 1111-
'punha-se a organização do magisterio em carreira
regnitir, 'o 'que fez o regulamento, instituindo o
provimnto 'por meio de promoções.

Até aqui o CUfSO nas escolas ruraes se limitava
a (lOis anuos, apenas. Era tenipo escasso mesmo
pala a simples desanalphahctização. Sendo ru-
rues numero das escolas existentes, claro é
que, dada a escassez do tempo de duração do ciír-
so, ficavam os centros ruraes, e, por conseguinte,
grande parte da população mineira, privados de
instrucção satisfactoria, em relação com as exigen-
cias do meio, crescentes á medida que se vão in-
tensificando as relações de cominercio e as activi-
dades da vida publica, e exactamente nos centros
em que, á falta de outros estabelecimentos de en-
sino, constituem as escolas publicas primarias os
unicos instrumentos de civilização e de cultura.
Attendendo a essas considerações, o curso nas es-
colas ruraeS passará a ser de tres annos, o que,
certamente, contribuirá para melhorar o ensino.

Paraceu-nos util introduzir nos programmas
dos grupos escolares, ainda que a titulo de ensaio,
a applicação do methodo Decroly ao ensino prima-
rio. Até então tem constituido uma séria difficul-
(lade,' ainda não satisfactoriamente removida, a or-
ganização de um programma de "noções de coi-
sas" e o ensino destas noções de maneira a não
constituirem uma congerie de factos sem liga-
ções reciprocas e, particularmente, sem rela-
ção com a personalidade e os interesses da crean-
ça. O dr. Decroly nota, muito acertadamente, que
o que mais interessa á creança conhecer a si
mesma e, em seguida, ás coisas que se encontram
em'intima relação com as suas necessidades. Em
'torno dessas centros de interesse organizam-
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se, naturalmente, os conhecimentos da creança. O
seu methodo consiste, pois, em servir-se desses
centros de interesse para orientar a creança no
apprendizado das diversas disciplinas, cultivando,
particularmente, a observação, a associação e a
expressão. O quadro l)ecroly comporta, admira-
velmente, um programnia de noções de coisas, of-
ferecendo a vantagem de se associarem estas no-
ções entre si e de se agruparem em torno de um
centro commum. A poeira de factos dispersos e in-
coherentcs, como acontece nos programma de no-
ções de coisas ainda em uso, se organiza, condensa
e coordena em torno de idéas ou de tendencias,
constituindo um solido edificio de noções uteis e
seguras, porque provindas da observação, associa -
das ou articuladas entre si e proprias a estimular
a expressão infantil, porque em funcção immedia-
Ia das suas necessidades e interesses actuaes. Se-
rá, a um só tempo, um methodo de ensino e um
prOCeSSO educativo.

O regulamento institue, egualmente, uma in-
spectoria de educação physica, que se incumbirá
da organização de programmas e horarios de exer-
cicios physicos, jogos e gymnastica, de accordo
com as estações e circurnstancias locaes, edade e
desenvolvimento phvsico das creanças, bem como
da inspecção das aulas de educação phvsica, for-
mação de professoras dessa especialidade, e orga-
nização e orientação do escoteirismo nas escolas
publicas, formando e preparando o necessario cor-
po de instructores.

E' digna de nota a parte do r"uuiamcnto re-
lativa á organização de classes especes, destina-
das aos debeis organicos e aos retardados peda-
gogicos.

Não são pouco numerosas na população es-
colar as creanças debilitadas, quer por vicios con-
stituicionaes, quer por enfermidade, quer po ia-
sufficiencia denutrição. Torna-se mister um rc-
gimen escolar á parte em que o ensino seja dosadc.

Ide accordo com o estado de saude dos alumnos, a
que a escola deve offercccr condições particulares
de hygiene e tratamento, destinadas á restauração
das forças organicas em — defic i t". O regulamento
,estabelece minuciosamente as condições technicas
que devem presidir á instaliação de taes classes,
bem como o regimen escolar a que se devem sub-
metter os seus alumnos.

As classes especiaes para retardados são,
egualmente, instituidas e minuciosamente regula-
das, devendo conformar-se a uma organização mo-
delar, qual a estabelecida no regulamento. E
certo que grande numero de alumnos que passam
como retardados devem o seu atrazo, em bôa par-
te, não a uma constituição I)SYCiiCa defeituosa,
mas a methodos de ensino irracionaes e a processos
de instrucção que não solicitam os seus interesses,
nem appellain para as ten(lcncias instinctivas cia
infancia, coliaboradores indispensaveis na obra da
educação primaria. Ao lado destes, porém, um
bom numero de creanças revela-se incapaz, por
defeito congenito ou adquirido, de competir com
as creanças da mesma edade nas classes ordina-
rias, seja no que se refere á instrucção propria-
mente dita, seja no que se refere á conducta no
governo de si mesmas e na direcção da sua activi-
dade escolar.

São os anormaes propriamente ditos, conde-
ornados ao atrazo pedagogico por defeitos de pe-
cepção, debilidade de atienção, instabilidade in-
teilectual e emocional e outros indices de incapaci-
dade para o esforço mental. A este residuo das es-
colas primarias é necessario, para que seja conve-
nientemente aproveitado e transformado em valo-
res uleis, applicar um tratamento especial. A obra
da escola deverá ser, quanto a elies, de caracter
mais accentuadamente educativo do que em rela-
ção ás creanças normaes, pois trata-se, no caso,
de realizar, simultaneamente com o ensino e a odu-
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cação e pelo ensino e pela educação, uma verda-
deira  pratica de orthopedia mental, destinada a
corrigir, rectificar e eliminar defeitos psychicos,
de ordem sensorial e inteilectual, de maneira a ap-
poximalos, sinão inteiramente, ao menos em
parte, Oo plano da normal, de que se acham mais
ou menos centuadanieute desviados. O ensino,
nesses casos, deverá reduzir-se ao minimo, as-
nhoieando-se o trabalhe educativo de todo o carn•
po da ritençin do professor, rccommendados OS
trabalhos manuaes, não sómente pelo seu valor
educativo, corno também corno preparação profis-
sional a individuos que sómente com o trabalho
das suas mãos poderão conta:' para viver.

Para a classificação do; alumnos nas classes
destinadas a lctarda(los, o regulamento estabele-
ce um duplo criterio, psy 'co e pedagogico,
como seja o dcs "tests" de ineiiigencia e o de não
promoção por tres vezes consecutivas.

O regulamento se occupa tambem minuciosa-
mente do apparelharnento escolar, estabelecendo
condições a que deve obedecer a construcção de
prédios, bem corno os requisitos indispensaveis ao
mobiliario e material escolar.

Outros iormenores dignos, egualmente, de
interesse occorrerão á leitura attenta do regula-
mento, todos tendentes a melhorar as condições do
ensino primario, tornando-o mais efficientc sem
tomai-o mais complexo.

Os programmas, que j)CflSO poder suhmetter
dentro em poucos dias á approvação de v. exc.,
constituem o complemento indispensavel á obra de
reforma do ensino primario, da qual é o presente
regulamento o primeiro passo. Certamente, os
fructos desta reforma não amadurecerão da noite
para o dia: é indispensavel esperar, não mezes,
porém, anuos, antes que attinjam á maturidade;1
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nem será para os dias do governo de v. exc. a co-
lheita remuneradora e farta.

Não é razão, porém, para desanimo, senão pa-
ra com mais afinco trabalhar, cercando a arvore
ainda sem fructos de todos os cuidados para que
algum dia floresça, fructifique e dê sombra, quan-
do e onde dér. Ao corajoso professorado mineiro,
incansavel e tenaz, apesar da aspereza da missão,
no zelo, no devotamento e no enthusiasmo, bem
como ardente na vocação e de notaveis aptidões
para a cultura, incumbe a tarefa, a mais indiscuti-
velmente importante e incomparavel nos seus ef-
feitos, de preparar e semear o campo.

Secretaria do Interior, 14 de outubro de 1927.

Francisco CalflJ)os.

DECRETO N. 7.970-A - ai 15 DE OUTUBRO DE 1927

Approva o llcgulaiiiciilo do Ensino l'riwai'io

O Prcsideiite do Estado de Minas Geraes,
usando da a[ftihuiçíio que lhe confere o ali. 57,
da Constituição do Estado, e ra execução do
ai t. 5. 0, da lei n. 926, de 24 de seteml)ro de 1926,
resolve approvar, para entrar em vigor no dia 1.0
de janeiro de 1928, o Regulamento do Ensino Pri-
mano, assignado e expedido pelo Secretario de
Estado dos Negocios do interior, que assim o tenha
entendido, faça publicar, correr e executar.

Palacio da Presi(lencia do Estado de Minas
Geraes, cm Uberaba, aos 15 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS HIBErnO DE ANIYBADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
D. 68	 127
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REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO
Parte 1

i)c (fl4i 1) pril 11i() ciIl geral

CAPITULO 1

Do ensino publico primario

Art. 1.0 O ensino primario ministrado pelo Es-
lado de Minas Geraes será de (luas categorias: o
fundamental e o complementar, sendo que o ulti-
mo terá caracter tcchnico-profissional e regula-
mento á parte.

Art. 2. 0 O ensino fundamental, obrigatorio e
leigo, divide-se em dois graus, correspondendo o
primeiro grau ás escolas infantis, com um curso de
tres annos, e o segundo ás escolas primarias, cujo
curso será de tres e quatro annos, respectivamente.

CAPITULO II

Do ensino primaria particular

Art. 3 11 E livre aos particulares o ensino pri-
mano, desde que ministrado em lingua vernacula
e sob reserva das disposições prescriptas pelas leis
e regulamentos no interesse da ordem publica, dos
bons costumes e da hygicne.

Art. 4•0 Nenhum estabelecimento de ensino
particular poderá funccionar sem registro prévio
na Secretaria (10 Interior.

Art. 5 0 O registro, que é gratuito, será man-
dado fazer por despacho do Inspector Geral da In-
strucção Publica em requerimento de que constem
as seguintes indicações:

a) a localização do predio, afim de que o me-
dico escolar, mediante inspecção occular do sitio

r

e das condições hygienicas da casa, decida,
despacho motivado, si o local reune os requisites
impreteriveis de salubridade;

b) a data de inicio dos trabalhos escolares,
expondo as dimensões das salas, suas condições (tc
arejamento e illuminação, o material didactico e
O typo de mobiliario, o numero niaximo de alii-
mnos que se destinam a receber, si se adrniltcm
internos, semi-internos, ou sómente externos, as
condições de admissão ou matricula, o program-
ma de ensino e os nomes dos professores.

Paragrapho unico. O interessado deverá jun-
tar ao requerimento em que pede o registro da es-
cola os seguintes documentos:

a) attestado medico de que não soffre, assim
como nenhum dos professores do estabelecimento,
de molestia contagiosa ou repulsiva;

b) declaração firmada pelos professores de
portuguez, geographia e historia do Brasil de (JIlO
têm, effcctivamente, a seu cargo, o ensino dessas
disciplinas;

e) attestado ou titulo comprobatorio da capa-
cidade moral e tecimica do director e do cada um
(los professores, a juizo da Inspectoria Geral da
Instrucção Publica;

(1) folha corrida ou prova equivalente.
Art. G.° Os estabelecimentos particulares d

ensino primario são obrigados a:
a) observar os feriados csta(luues e nacionaes;
b) incluir nos programmas, com o mesmo nu-

mero de aulas das escolas publicas e por rol-
sores brasileiros natos, o ensino de )ortuguez, geo-
grapliia e historia do Brasil;

e) franquear o estabelecimento á inspecçío
das auctoridades escolares.

Art. 7. 0 Sempre que o estabelecrnento nnidar
de predio, de director, de professores, de liorario,
de regimen interno, o responsavel dará noticia,
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dentro de cinco dias, á Inspectoria Geral da In-
strucção Publica.

Art. 8 . 0 O director do estabelecimento, ou seu
responsuvel, rernetterá em março e agosto de cada
anuo, ao inspector escolar, uma lista <tos aliimnos
matriculados, com a designação de nome, edade,
filiação, logar de nascimento e cursos que frequen-
tam, devendo fazer identica communicação das
matriculas posteriores á ultima das épocas acima
designadas.

Art. 9. 0 Os infractores destas disposições in-
correrão nas seguintes penas:

1 . 0 multa de cem mil réis a quinhentos mil
réis, no caso em que o estabelecimento fiinocione
sem o registro prévio de que trata o art. 4, si, no
prazo que lhes fôr marcado pela Inspectoria Ge-
ral da Instrucção Publica, não obedecerem;

2. 0 multa de quinhentos mil réis a um conto
de réis, nos casos do art. 6, letras a e b, si trinta
dias depois de notificados não obedecerem;

3•0 interdicção do estabelecimento, em caso
de inobservancia dos arts. 4, 5 e 6, ernquanto não
obedecerem á obrigação que nelies lhes é prescli-
l)ta.

Art. 10. A Secretaria do Interior se reserva o
direito de, a todo o tempo, por ifls1)CCÇÕCS e
exames semestraes procedidos na presença e com
a participação (los inspectores, verificar si as es-
colas particulares do ensino primário se confor-
mam ás prescripções (leste regulamento e, parti-
cularmente, ao programma estabelecido no Capi-
tulo III, da Parte IX.

Paragrapho unico. No caso em que, depois
de dois exames semestraes consecutivos fôr verifi-
cado pela Inspectoria Geral da Instrucção Publica
que o ensino ministrado na escola é notoriamente
insufficientd, será interdictado o estabelecimento
e os paes, tutores ou responsáveis serão notifica-
dos de que devem transferir os alumnos para ou-
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ira escola, sob pena de se proceder á sua matri-
cula ex-o [[icio na escola publica que a aUctori(lade
escolar julgar conveineu Ir

Art. 11. As multas ate (Itizeutus mil ""is se-
ão impostas pelo lflS)eCtt)i (;ei'al da Instrucção

Publica, com recurso pala o Secretario do lute-
ror, e por este as demais multas e a interdicçíio.

Paragrapho imico. A iml)ortancia das multas
&verá ser recolhida no prazo de dez dias ás col-
lectorias estaduaes.

CAPITULO 111

Do ensino subvencionado

Art. 12. O governo poderá subvencionar esta-
eleciinentos de ensino primario, devidamente re-

gistrados, mantidos 1)01' particulares, associações
ou municipalidades, cm qualquer ponto do Esta-
do, onde não existam escolas publicas primarias
em numero sufficicnte para attender ás necessi-
dades da população escolar respectiva, corntanto
que o auxilio peduniar10 não exceda á metade da
(lotação da escola publica de categoria correspon-
ente.

Paragraplio unico. A subvenção só poderá
r concedida depois de um anuo, pelo menos, de
nccionamento regular, apurada a frequencia le-

al e verificada a exacta observancia deste regu-
imento.

Art. 13. A estabelecimento particular, devida-
ente registrado, regido por normalista, nas COfl-

ições do artigo anterior e não subvencionado por
unicipalidade ou associação, poderáser concedi-

a uma subvenção correspondente á metade dos
encirnentos relativos ás escolas ruraes, desde que
inistre instrucção gratuita a dez alumnos pobres,
elo menos.

Paragraplio linico. Tal estabelecimento pode,-
rã ser convertido em escola rural, a contar do ala-
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no em que o professor apresentar a primeira tur-
rua de dez alumnos que tenham nelie iniciado e
completado o curso.

Art. 14. A qualquer escola particular, devi-
(lawdnte registrada e localizada a mais de quatro
kitorneLros da escola publica mais proxima, de-
pois de um anno de regular funccionamento, pO

de rã ser concedida urna subvenção até cinco mil
réis por mez, por alumno pobre frequente, não
excedendo de cem mil réis essa subvenção.

Art. 15. Para sererri concedidas as subven-
ções,	 vexige-se a ohserancia dos regulamentos e
programmas oIficiacs, e que o aluinno, além de
frequente, apresente a provei lamento não inferior
á media do verificado nas escolas bem regidas.

Art. 16. A escola a que se refere o artigo li,
poderá ser regida por professor não normalista,
de um ou de outro sexo, comianto que haja de-
monstrado, em exame de sufficiencia, Pe1'flIte
pessoa idonea, a juizo (lo governo, estar habilita-
(10 a ministrar o eisiirO I)e10 pro graninia das es-
colas riiraes.

Art. 17. As subvenções ,, os eStal)eleCilfl e aioS
particulares e inunicipaes poderão ser suspe isas
cm civahirler teiripo, a j uizo do governo, inedhutc
simples notificação.

Art. 18. Aos estal)elecimcntos (te ensino pii
mano, creados e mantidos municipalidades '. U

associações, e subvencionados pelo Estado poder
ser fornecido o necessanio material didactico pm
OS alumnos pobres; aos particulares, suhvemicion
dos apenas pelo Estado, tão sómente livros.

Art. 19. A todos os estahe]ecimnentos de ens
no primario particular serão fornecidos exeinph
mes deste regUlamento, (los programnias e do
hymnos adoptados nas escolas publicas, e formu
Ias impressos para os boletins e mappaS do movi
mento escolar.

Art. 20. Aos professores das escolas parti
culares subvencionadas será concedida assignatu

ra gratuita do "Minas Gcracs" e da "Revista do
Ensino".

CAPITULO IV
Da obrigatoriedade da frequericia escolar
Art. 21. E' obrigatoria a frequencia das es-

colas de ensino primario para as creanças de am-
1)os os SeXOS, dos 7 aos 14 annos de edade. Essa
ol)rigação extende-se até aos 16 annos, em relação
aos individuos que, aos 14, não estiverem habili-
tados nas materias do curso prunario

Paragrapho bico. Eximem (lesta obrigação:
o) a falta (le escola )ul)Iica OU subvencionada

nu ia circulo de raio de doi!; kilometros cm vela-
(1) ús CreaflÇaS do SCXO feuminino e de ires para
as (k) masculino;

b) incapacidade physica ou mental certifica-
da por medico escolar ou verificada por outro
meio idoneo; na incapacidade physica se com-
preheim (leu, além das deformações ou enfer-
midades que materialmente inhabilitem para
a frequencia, as ii iolestias contagiosas ou repul-
sivas;

e) indigcncia, emquanto não se fornecer, Pe-
los meios (te assisicuci a previstos neste regula-
meu ti), O vestuario indispensavel á decencia e á
Jygiefle;

(1) a instrucção recebida em casa ou em esta-
L l)eleClmefltO particular.
F	Art. 22. A responsabilidade pela matricula

e f;'equcncm (los individuos em edade escolar nas
cso1as publicas ou pela instrucçiío incumbe aos
paes, tutores, protectores, eni relação ás creanças
IIaC tiverem sob sua auctonidade ou guarda, bem
corno aos proprieta rios, administradores ou geren-
tes (te quaesqurr estabelecimentos mercantis, ia-
dustriaes ou agricolas, a respeito (los seus emnpi''.
gadoS ou operanios menores.

Art. 23. Os menores em edade escolar que re-
ceberem o ensino prirnanio 110 propnio domicilio



1 .° Os que não attenderem ao disposto neste
a ro() seruo passiveis (Ia pena de multa de cinco
mil réis a dez mil réis, imposta pela auctoridade
escolar C0fl11)etCiitC, e pagavel no prazo de 8 dias.

2. 11 Em caso de não pagamento ou de rein-
cidencia, na infracção, a multa será cm dobro. O
não pagamento desta ultima importará em prisão
correccional, para o que a auctoridade escolar re-
quisitará á auctoridade policial as providencias
convenientes.

Art. 29. A falta immotivada, de frequencia
escolar por tres dias consecutivos será communi-
Ca(Ia ao pae ou responsavel, para que a justifi-
que. Si não for satisfactoriamente explicada, o
responsavel pela creança incorrerá nas penas do
artigo anterior.

Paragrapho unico. O director ou professor
(111C deixar de fazer a communicação incorrerá na
pena de multa até vinte mil réis, a criterio do Ia-
slwctor Geral da Instrucção Publica, e, cm caso
de rcincidencia, na de censura e de multa até cm-
coenta mil réis.

Art. 30. A justificação de que trata o artigo
anterior só poderá ser por motivo de doença ou
força maior.

Art. 31. Incorrerá na multa de cem mil réis
a quinhentos mil réis o individuo que, por qual-
quer modo, impedir ou difficultar a frequencia
escolar de menores a sei! serviço.

§ 1. 0 Considera-se impedir ou difficultar fre-
(fuencia escolar o facto de tomar a seu serviço
creanças de 7 a 14 annos de cdade, nas horas des-
tinadas ao funccionamento escolar.

§ 2. 0 A pena de multa em que incorrem os pa-
trões não exime de responsabilidade os paes, tu-
tores ou pessoas que tenham creanças sob sua au-
cio ri (la de

Art. 32. Serão detidos pela policia e conduzi-
dos á presença da auctoridade escolar, os menores
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OU CIII estal)klCCifllCntO particular serão, In
designada 1)C1() IflS1)eCtOr Geral daIIiistiUCÇOO
blica, submettidos a exame das disciplinas C

spondeiitcs á sua edade no prograiflifla offich
1 . 0 Procederá a esse exame um jury pre,

do j,,elo inspector escolar e composto de um
ícssr publico e mais uma pessoa idonca, desi
da pelo primeiro.

2.° Si a instrucção do examinado não
satisfactoria, o inspector escolar procedera nos
mos do artigo 10.

Art. 24. Nos logares onde houver escola,,
cturnas, os analphahetos maiores de 14 annc
menores de 21 annos são obrigados a frcq
tal-as.

Art. 25. O individuo ou empresa que, na
um localidade, (ler trabalho a mais de dez
phabetos em edade escolar, deverá propOrCio
lhes o ensino primario, si não houver escola
blica dentro no circulo de que trata o artit4(
paragrapho unico, letra a, ou, havendo, si
lhes fôr possivel frequental-a.

Art. 26. A todas as auctoridades estad
corre a obrigaçíio de levar ao conhccirnent(
Inspectoria Geral da Instrucção Publica, do
spectores escolares, directores de grupos e
colas reunidas e dos professores de escolas si
lares a existencia de creanças em edade esci
analphabetas, para os effeitos de sua matrh

Art. 27. Aos directores de grupos escolar
de escolas reunidas e aos professores de esc
singulares iflCiIflhl)e matricular ex-officio toda
creanças analphabetas, de 7 a 14 annos, reside
no perimetro escolar.

Art. 28. Os paes ou tutores e, em sua f:
as J)essoas sob cujo tecto morem creanças em
de escolar, S,~Io obrigados, si inquiridos pela ai
ridade competente, a justificar que as mesma
cebem instrucção primaria.
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nhecimento da Inspectoria Geral da Instrucção

nas ruas e estradas durante as horas de escola.

Publica, para o fim da imposição das multas, das
quaes se dará communicação iinme(liata á estação

de 7 a 14 annos que forem encontrados vadiando

fiscal competente, para os effeitos de sua cobran-

tulo serão pelo inspector escolar levadas ao co-
Art. 33. As infracções de que trata este Capi-

ça e arieCa(hiÇtLO.	

[

CAPITULO \T

Do censo e da estatística escolar

Art. 3:1. A Inspectoria Geral da Instrucção
Publica 1)rovlddncmrá para organização (lo Ulfl
serviço COml)1CO e permanente de estatistica esco-
lar, 1)roiecando, dirliindo e executando o censo-
tia época e fórma que forem estabelecidas 1) 010
Secretario do Interior, assim como preparará e
ordenará os quadros estatisticos geraes em fim-
CÇã() do desenvolvimento e variações da instru-
cção primaria estadual.

Art. 35. O censo comprehenderá:
1. Todos os menores em edade escolar, de uni

e outro sexo, existentes cm cada (listricto, para o
que se organizarão quatro listas (listinctas, figu-
rando na I)rin)eira os já preparados e os que re-
sidentes dentro do perimetro escolar, receberem
instrucção cm domicilio, em estabelecimentos pu-
lilicos ou particulares, quaes e desde quando; na
segunda, todos os analphabetos residentes dentro
do perimetro escolar; na terceira, os residentes
fóra do perirnetro escolar, já preparados e os que
receberem instrucção quer cm (lornicilio, quer cm
estabelecimentos publicos ou particulares, qunes
e desde quando; mia quarta, os analphabetos resi-
dentes fóra cio perimetro escolar.

II. As escolas e demais dependencias de eu-
sino sujeitas á Secretaria do Interior.

I.
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TU. Registro de diplomas de profissioimaes, de
titulos de competencia e de aptidão do pessoal do-
ccrite das escolas.

IV. Folhas de serviços do pessoal technico,
administrativo e docente, de fórma a determinar
todo o movimento e antecedentes do mesmo.

Art. 36. Das listas de que trata o n. 1, do arti -
go anterior deverão constar especificadamente:

1.0 o nome, sexo, edade, filiação, naturalidade
e residencia dos menores;

2.° o numero dos que não tiverem meios de
subsistencia.

Paragrapho unico. Das listas de menores em
edade escolar que não recebein instrucção, deverá
constar si a não recebem:

1. 0 por terem residencia fóra cio perimnctro
escalar.

2.° por incapacidade physica ou inteilectual
verificada, ou por qualquer outra causa j ustifi-
cvel;

3.° i' negligencia dos responsaveis, com de-
claração das multas impostas.

Art. 37. As listas do censo, relativas aos es-
tabelecimentos de ensino, conterão:

a) o numero total deiles no municipio, tanto
publico como particulares;

b) pessoal dirigente e docente, com especifi-
cação de nome, edade, estado civil e nacionali -
dade;

e) sexo dos alumnos aos quacs são desti-
nados;

d) materias coinpreheiididas nos respectivos
prograrnmnas;

e) condições hygienicas de cada um;
f) interrupções de funccionamento e os moti-

vos que as determinaram;
g) alterações porque passaram, quer quanto

ao pessoal, quer quanto ao curso e programrnas
de ensino.
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Art. 38. São agentes auxiliares do recensea-
mento, além dos que o governo contractar espe-
cialmente para esse fim:

a) os assistentes technicos;
b) os Conselhos Escolares Municipaes;
e) os inspectores municipaes, os districtaes e

seus supplentes;
(1) os directores de grupos e escolas reuni-

das e os professores em geral;
e) os juizes de j)flZ
f) os escrivães de paz.
Ari. 39. A inspectoria Geral da Instrucção

Publica expedi i'á, com a (1 e.V (la a ntecedencia, as
instrucções necessarias to processo (te recensea-
mento e ao modo de apuração final (] ,as listas par-
ciaes.

Art. 40. Como subsidio para a estatistica es-
colar, os directores de grupos, os de escolas re-
unidas e os professores de escolas singulares, par-
ticulares e publicas, enviarão á Inspectoria Geral
da Instrucção Publica os seguintes documentos:

.° até o (lia 5 de cada mez, um boletim men-
sal contendo:

a) nomes por extenso de todos os docentes;
1)) classes que regem 011 cargos que occupam;
e) faltas de cada Ulil, COm dcC.iaPOÇii() de mo-

tivo;
(1) dias lectivos;
e) numeros dos aliimnos matriculados, fre-

quentes e faltosos, discriminando OS Se.XOS e com
declaração (]as causas (tc infrequencia;

f) numero dos eliminados e motivos (lã elimi-
nação.

2. 0 dentro (1C quinze dias (lel)oiS de cada se-
mestre, um mappa semestral do movimento esco-
lar, com as especificações seguintes;

a) numero de ordem da matricula;
1)) fl005 dos alumnos matriculados;
e) frequencia mensal;
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d) total da frequencia;
e) faltas dos alumnos;
f) resumo da frequencia semestral;
g) notas de aproveitamento.
3. 0 dentro de dez dias, depois de terminados

os exames, uma copia da acta respectiva, bem
mo do termo de promoções.

Art. 41. As multas a serem impostas por in-
acção ás disposições anteriores serão applica-
as da seguinte fórina:

a) a omissão de (lados ou os erros evidentes
or parte dos fiinccionarios da Instrucção, multa
e cinco mil réis cada vez;

b) todo atrazo injustificado da parte dos mes-
os funccioiiarios na remessa (te mappas, bole-
ns, etc., ou de resposta a dados solicitados, será
unido com a multa (te dois mil réis por dia de

atrazo;
e) todo atrazo, omissão 011 erros evidentes da

parte dos directores ou responsaveis por escolas
particulares se punirá com a multa de vinte mil

'

eis; caso não reinettam Se.US (lados durante o
esto do mez, a multa será de cern mil réis, p0-
endo a reincidencia na inobservancia da obriga-
ão que lhes é imposta pelo artigo anterior con-
tituir motivo, a juizo do Secretario do Interior,

para a interdicção da escola.
Paragraplio uaico. As multas de que trata

este artigo serão impostas pelo Inspector Geral da
Instrucção Publica, com recurso para o Secreta-
rio do Interior.

Art. 42. Os funccionarios auxiliares do censo
escolar serão punidos, nas suas faltas, erros ou
omissões, com a muita de cem mil réis a duzenks
mil réis, imposta pelo JflSj)eCtor Geral da Inirti-
cção, com recurso para o Secretario do Interior,
011 por este (luali(Io a quantia exceder da i1cada
daquelie.

43. Concluido o recenseamento, o insrs'-
ctor escolar notificará individualmente, si possi-
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vel, aos paes, tutores ou responsaveis e farápqb1i
car pela imprensa, onde a houver e, si não houver,
por editaes, a lista das creanças obrigadas á es-
cola, com os nomes e domicilio dos responsaveis.

§ 1 . 0 Dentro de dez (lias, a contar da publica-
ção das listas, os responsaveis pelas creanças alis-
tadas são obrigados a. cominunicar ao inspector
escolar do districto si tencionam ministrar-lhes in-
strucção em domicilio, em estabelecimento parti-
cular e qual seja este, ou em escola publica e qual
a que preferem.

§ 2. 0 Aos responsaveis é licito escolher qual-
quer escola publica ou particular, ainda que se
não encontre 1)0 districto de seu domicilio. Neste
caso, porém, coininuiiicarão ao inspector escolar
do districto de sua resdencia, ao qual incumbe
levai-o ao conhecimento do inspector do districto
onde estiver a escola preferida.

§ 3•0 Em presença das listas de censo, das de-
clarações apresentadas pelos responsaveis e das
designações que fizer, HOS termos dos paragraphos
anteriores, o inspector escolar do districto expedi-
rá a cada professor de escola isolada ou director
de grupo ou escolas reunidas a lista dos alumnos
que devem receber.

§ 4. 0 Si no prazo constante do § 1 . 0 não fize-
rem os rcsponsaveis a declaração que alli se es-
tatue, o inspector escolar do districto inscreverá
ex-officio a creança na escola que julgar conve-
niente.

Art. 44. Ao funccionario que, por acção ou
omissão, infringir os deveres impostos no artigo
anterior, será imposta, pelo Secretario do Inte-
rior, com recurso para o Presidente do Estado,
a multa de quatrocentos mil réis a oitocntos
mil réis.

.	.-

1
D.i direeçiio uperior do nino

Art. 45. A direcção superior do ensino com-
pete:

o) ao Presidente do Estado;
b) ao Secretario do Interior.

CAPITULO 1

Do Presidente do Estado

Art. 46. Compete ao Presidente do Estado,
além da suprema direcção do ensino:

a) nomear e (lemittir funccionarios effectivos
da Instrucção Publica;

h) conceder licenças, aposentadorias e dispo-
nibilidades;

e) crear e supprimir estabelecimentos de en-
sino primario;

d) impôr penasdisciplinares;
e) julgar os recursos interpostos (Ias decisões

do Secretario do Interior;
f) approvar os prograrnmas do ensino pri-

niario.

CAPITULO II

Do Secretario do Interior

Art. 47. Ao Secretario do Interior que, como
auxiliar directo do Presidente do Estado, superin-
tende o CI1SIIIO publico, anima e inspecciona o par-
ticular, além de outras attribuições definidas em
leis e regulamentos, compete:

1.0 deferir juramento ou compromisso e (lar
posse ao Inspector Geral da Instrucção Publica

—1153—

Parto II
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e aos Iflellll)10S (10 Conselho Superior da Insti-u-
cçao;

2. responder as consultas e decidir todas as
questões r( ,,lativas ao ensino publico;

3•0 expedir ordens e instrucções;
4. 0 decidir dos recursos que lhe forem inter-

postos;
50 propôr ao Presidente (10 Estado, observa-

das as disposições deste regulamento:
a) a nomeação e demissão de auxiliares da

direcção administrativa e inspecção do ensino;
b) a creação e a suppressão de estabeleci-

mentos de ensino;
6. 0 nomear e demittir professores interinos.e

substitutos e os funccionarios do ensino em com-
missão;

7. 0 converter, modificar e transferir estabele-
cimentos de ensino l)rimario;

8 . 0 nomear e demittir os inspectores escolares
districtaes e seus supplentes, bein como os mem-
bros dos Conselhos Escolares;

9•0 promover e remover professores, directo-
res de grupo e demais funccionarios do ensino;

10. designar cargos para o exerciçio dõs pro-
fessores, directores de grupos e demais funcciona-
rios do ensino em disponibilidade;

11. approvar as nomeações de substitutos, fei-
tas. pelos inspectores municipaeS e pelos directores
de grupo;

12. prorogar os prazos de que tratam os arti-
gos 418 e 420;

13. conceder licenças até seis mezes e jusi-
ficar e abonar faltas;

14. impôr penas disciplinares;
15. suspender do exercido os professores que

forem suhmettidos a processo;
16. celebrar contractos, auctorizar despesas

e requisitar pagamentos;
17. auctorizar:

115.5 -

a) a (--oiisti'tieçio' de piedios LscQlares, apuro-
VUfl(lO-lllcS 05

b) a acquisiçio (k mrhiliai-io e material ese)-
lar e didactico;

18. suspender sino nos estabelecimentos
1)riinarios sem frequencite- restabelecel-o, quando
fôr caso (listo;

19. interdictar os est abelecim entos de ensino
particular, nos casos preislos neste regulamento;

20. fiscalizar a appli(açao das rendas das
caixas escolares;

21. designar com missões medicas para irmspc-
cção de saude;

22. presidir ás sessões do Conselho Superior
da Instrucção e approva r seu pareceres, decises
e actos administrativos.

CAPITULO III

J)a Inspectoria Geral da Insti,ucçrio Publica

Ari. 48. Na direcção e admijiistração do eu-
sino primario, terá o governo comO auxiliares:

1.0 a Inspectoria Geral da instrucção Pu-
blica;

2. 0 o Conselho Superior da InstiI1cÇã0;
as Federações Escolares.

Art. 49. A Inspectoria Geral d Instrucção
Publica, á qual será subordinada a adp.UfllStraçao
do ensino publico em geral, compôr-se-a, alem de
Iimnccionarios da Secretaria do Interior (Jtie forem
designados, (te preferencia entre os iii NOS (10
mnagisterio publico de maior mereciment k tres
inspectorias:	 •

a) a technica;	.
b) a de C(lIIcaçõo phvsica;
e) a de assistencia medica e o(lontologicl -
Art. 50. A Inspectoria Geral da Instrucção

Publica será dirigida por um inspector grj- de



- 1156 -

livre nomeação do Presiden te do Estado, dentre
os brasileiros natos que se tnliam distinguido cm
estudos pedagogicos ou ria pratica do magisterio.

Aut. 51. Ao Inspector (iera1 da Instrucção Pu-
blica compete:

1 . 0 dirigir o ensino 1rimario em todo o Es-
tado;

2 . 0 orientar a assistecja tecluilca. a inspecção
miillicil)al, a (ie eiticaãc) 1)llysicO, a medica e
odon tOlOICR

3 . 1 propôr O() SOeI etario do Tu tenor
(1) inifleoÇO. 1) 1'0 1noeão, renioçu) e ilí.iiisso

(10 a ss ;i ou les teoli a e'as, 1 Sj n'ctores, di rectores (lo
csta1ndci íiti tos de Yuisino e rofessoi'es

b) creaçao, IocaTJzaço. (iesd()l)raup dflio, trans-
fercucia e co'crsã. dc escolas ou classes de gru-
pos escolares;

C) dcsiínaçao de professores para serviços es-
pcciaes OU Paca C(3nimisSÕeS de estudos na Capital
ou no interior; /

4 0 (lesianar OS meiflhrO; que (levem compôr O
111V (1051 lua (lO i von licor a incapacitlade docente

de j;nofcssores ;i
50 (iefern:rom 1) ronhisso e tLir pOSSO aos fone-

cionanios do e'nsiruo 1IU() COI) rehenddos no a ruço
47, ii. 1:

6.° fixarsde de rcsidcncta dos assistentes te-
chnicos, (te iccordo com as convenicncias do ser-
viço a seu argo;

7.' reu nir, annualmcnl e. na Capital, de prefe-
rencia no )en)od() das ferias, a conferencia dosa s-
sistentes 1 1inicos, para cs!udo do questões de c"-
sino e li l tflucjoso exame dos Iralvulhos realizados
(lilrante o nono;

8.° tiuctorizar o fuiiecionamento de estabeleci-
lfl(litOS de ensino purtdular que satisfizerem as
cXiCflias regulam enta res

9^ '0 attestar o exercido dos assistentes techni-
OS	dos funccionarios (Ias inspectorias que lhe

'll)Ordifla tias;
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10. abrir e promover syndicaiicias e processos
administrativos;

11. proceder, annualinente, ao censo escolar a
que se refere o artigo 34 e expedir instrucções
para a sua execução;

12. impôr penas disciplinares de admoesta-
ção, repreliensãO, censura, suspensão até 60 dias
e multas até duzentos mil réis, nos termos deste
regulamento;

13. dividir o Estado em circumscripÇõeS e
determinar-lhes as sédes, traçar o roteiro dos as-
sistentes technicos regionaes, fazer a designação
destes para cada uma delias, submetlendo as suas
portarias à approvaÇaO do Secretario do Interior;

14. auctorizar o funccionnn
'

dos estabele-
cimentos de ensino cai turios eu secções;

15. organizar IU1 Inspectoria a Bibliotheca da
Instrucção;

10. pronunciar-se sobre a parte hvienica e
pedagoçica dos preolios escolares a se construi cIii
na Capital, ouvidus prevlaincuite OS nIedICOS es- -
lares e engenheiros architoctos da lnspect'nia

17. (l( ernimar o rcistiO
(1) de (liplonuas;
b) do escolas OU estn1nlCCifl)eIItOS 1)articulal'cs

de ensino;
(-) de notes e inf cenaç5cs ufliomes referentes

aos oP rectores e prolessoi'cS de cstatwleciflietu tus
dc en$ifl() 1)niii1iuIiO

d) de elogios e peflflS impostas pelo
te tio Estado, Sccreanio do interior e demais au-
Cloni(lades (lo ensino;

IS. pr ecta e luonanios O onçanizar prf,r uni-
aias, subnicttcndo-os u'i consideração (li) Secretario
do Interior e, de accordo com este, ao l)are1 do
Conselho Superior da Instrucção;

19. promover, diriçir e orço nizur, nos grupos
escolares da COl)itLLl, ensaios (10 mi ('O(IUcÇaO dos
IIOVOS prOCeSSOS de ensino huanio, designando
ou formando classes onde hajam de realizar-se;

L

P
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20. apresentar, annualmente, ao Secretario do
Interior um relatorio circumstanciado sobre a

	

situação do ensino publico no Estado e meios de	4
ineliioral-o;

21. (ungir a "Revista do Ensino" e outras pii-
hlicações de caracter teclinico que sejam commct-
tidas á Inspectoria;

22. promover a consolidação das leis, instru-
cções e regulamentos relativos ao ensino publico.

Art. 52. O Inspector Geral da Instrucção Pu-
blica será substituido, nas suas faltas e impedi-
mentos, por quem o Secretario do Interior desi-
gnar.

CAPITULO IV

Do Conselho Superior da Instrucção
Art. 53. O Conselho Superior da Instrucção

comprehende (luas secções, a administrativa e a
technica.

Art. 54. A secção administrativa compor-
se-á:

a) do Secretario do Interior;
b) do Inspector Geral da Instrucção Pu-

blica;
c) de mais seis membros escolhidos dentre os

funccionarios do ensino.
Art. 55. A secção technica será composta:
a) do Secretario do Interior;
b) do Inspector Geral da Instrucção Publica;
e) de um medico escolar;
d) do director da Escola de AJ)CrfCiÇoameIltO
e) dos professores de pedagogia e methodolo-

gia da Escola Normal da Capital e de methodolo-
gia e psychologia educacional da Escola de Aper-
feiçoamento;

í) de Ires directores de grupos cr'lares;
g) de uma directora de Jardim	Infancia;
li) de um assistente technico;
i) de duas professoras do ensino primario.
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Art. 56. Estas secções, que serão convocadas
e presididas peio Secretario do Interior, funccio-
liarão conj tincla ou separadamente.

Paragraplio unico. Para secretario do Conse-
lho será designado uru funccionario da Inspecto-
ria Geral da Instrucção Publica.

Art. 57. As secções se reunirão: ordinaria-
mente, uma vez por mez, em dia que fôr designa-
do pelo Secretario do Interior; extraordinariamen-
te, quando forem convocadas; deliberando em
commum ou separadamente, nos termos da con-
vocação.

Art. 58. O Conselho, reunido em sessão pie-
naria ou em secção, só poderá deliberar si a maio-
ria dos membros effectivos, de um ou de outra,
conforme o caso, se achar presente. As resoluções
serão tomadas por maioria absoluta de votos; em
caso de empate, terá o presidente voto de quali-
dade.

Art. 59. A falta a tres sessões consecutivas,
sem motivo justificado, importa renuncia ás fun-
cções de membro do Conselho.

Art. 60. Podem participar dos trabalhos (10
Conselho, com voz consultiva, as pessoas cuja opi-
nião o Secretario do Interior julgue util ouvir.

Art. 61. Os membros do Conselho, assim co-
mo as pessoas convidadas, nos termos do artigo
precedente, a participar dos seus trabalhos, terão
direito a uma indemnização de trinta mil réis por
(lia de sessão.

Art. 62. Nenhum assumpto poderá ser sub-
mettido á deliberação sem que tenha sido prévia-
mente relatado por um dos membros e revisto
por dois outros, dispondo, para isso, o relator, do
prazo de dez dias, e os revisores, do de cinco dias
cada um.

Art. 63. O Conselho adoptará, para ordem (ias
suas deliberações, as regras em uso nas assem-
hléas parlamentares.

Art. 64. A' Secção Administrativa compete:
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a) processar e julgar os funccionarios do en-
sino, cuja punição não se possa fazer ad riulum,
quando incursos nas penas do Codigo Disciplinar
e sempre que ao Secretario do Interior parecer
conveniente;

b) crnittir parecer sobre qualquer assumpt()
de organização administrativa do ensino, bem co-
rno sobre a interpretação de leis e regulamentos
relativos á instrucção primaria, normal e secun-
daria.

Art. 65. E' facultativo ás partes, por si ou
seus advogados, assistirem ás sessões do Conselho,
não podendo, entretanto, intervir nas discussões.

Art. 66. Dos julgamentos do Conselho em ma-
teria disciplinar conhecerão:

a) na hypothese do art. 574, nunca a, o Presi-
dente do Estado;

b) na do art. 574, alinea b, o Secretario do
Interior.

Art. 67. A' Secção rçechnica compete:
a) estudar e J)ropôr as medidas destinadas

ao aperfeiçoamento do ensino primario e normal;
b) proceder a inqueritos periodicos sobre a

situação do ensino publico, principalmente pri-
mano e normal;

c) orientar a organização e funccionam(,iito
de categorias cspeciaes de ensino primario, como
sejam as de anormaes organicos e rnentaes;

d) estudar e ensaiar, sob a sua direcção teci-
nica, os recentes processos de instrucção primaria,
taes como os Decroly, Dalton Plane, Escola Livre,
Escola Activa, etc., suggerindo meios praticos de
introdiizil-os gradativarnenle na instrucção publi-
ca do Estado;

e) incentivar a applicação dos tests pedagogi-
cos e psychologicos e promover a sua padroiia-
gem;

f) estudar a organização das instituições com-
plementares (lã escola e os meios de tornar mais
efficaz a sua cooperação reciproca;

11-1,11
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g) organizar programmas para as conferen-
cias pedagogicas dos professores, directores de
grupos e assistentes tecimicos;

li) emittir parecer sobre compendios e appa-
relhos didacticos;

i) rever os programmas primarios e nor-
maes;

j) organizar annualmente a relação dos livros
a serem adoptados no curso primario;

k) approvar obras didacticas que se apresen-
tem em concurso aos premios instituidos pelo Es-
tado;

1) organizar a relação dos livros que devem
constituir a hibliotheca do professor, bem como
orientar a formação dos museus e hibliothecas es-
colares.

Art. 68. Para que qualquer obra ou appare-
Um didactico seja submettido a exame do Conse-
lho, deverá o interessado requerer ao Inspector
Geral da Instrucção, juntando 20 exemplares e ta-
lão de recolhimento ao rfhesollro do Estado da
taxa de cem mil réis.

Paragrapho unico. A taxa constante deste ar-
tigo reverterá em beneficio do Fundo Escolar.

Art. 69. As resoluções e actos do Conselho se-
rão meramente consultivos.

Art. 70. Serão considerados serviços publicos
relevantes os prestados pelos membros do Con-
selho.

Parto III
I)a. 1 pccçfLo Aitcn ci

Fihnie.i dc I1iritiiíio

Art. 71. A inspecção do ensino divide-se em
administrativa e technica.

§ 1.0 . A inspecção administrativa será exerëi-
da, permanentemente, pelos inspectores escolares
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municipaes e districtaes e, extraordinariamente,
pelos assistentes technicos e presidentes das Fe-
derações Escolares.

§ 2.°. A inspecção e assistencia technica será
exercida pelos presidentes das Federações Escola-
res e pelos •assistentes technicos ordinarios, cada
qual na sua cirdumscripção, e cxtraordinarios,
quando o governo julgar conveniente.

CAPITULO 1

Dos assistentes Ice/micos
Art. 72. O cargo de assistentes technicos é con-

siderado de commissão, e incompativel com o
exercicio de qualquer outro emprego ou profis-
são.

Art. 73. Os assistentes teclinicos serão escolhi-
dos de preferencia dentre os membros do magiste-
rio publico pelas notas de merecimento registra-
das na Secretaria do Interior, exigido, porém, o di-
ploma da Escola de Aperfeiçoamento.

Paragrapho unico. Emquanto não houver di-
plomados pela Escola de Aperfeiçoamento, os as-
sistentes technicos serão nomeados mediante con-
curso, que se realizará (te accordo com as instru.
cções expedidas pela Inspectoria Geral da Instru-
cção Publica.

Art. 74. São deveres e attrihiiições dos assis-
tentes technicos:

1 .0. visitar as escolas publicas e particulares
annualmente, tantas vezes quantas puderem e o
reclamarem os interesses do ensino e lhes fôr or-
denado pelo Inspector Geral da Instrucção Pu-
blica;

2.11 . dar instrucções para o melhor desenvol-
vimento dos programmas;

3•0• inspeccionar pessoalmente as classes,
quando o julgarem necessario ou fôr requerida
a suapresença, devendo, logo em seguida, proce-
der á critica da aula assistida, suggerindo modifi-

- 1163 -

cações aos methodos, processos e orientação do
ensino, de maneira a tornai-o mais efficientc;

4•0• á critica recommcndada no numero ante-
rior, a qual deverá ser feita reservadamente ao
professor, para não lhe diminuir a auctoridade
perante os seus alumnos, seguir-se-á a demonstra-
ção pratica, pai' meio de aulas-modelo, dos me-
thodos e I)OCC5S0S aconselhaveis na execução dos
programmas;

5.0. enviar até o dia 5 de cada mez á Inspecto-
ria Geral da Instrucção Publica o projecto dos ser-
viços que pretende realizar durante o mez;

G.°. representar ao Inspector Geral da Instru-
cção Publica sobre:

a) creação, localização, transferencia, conver-
são, des(lobramento, SIlS1)C llSã() C sup)reSSíiO de
escolas;

b) mudanças de horarios e de periodos esco-
lares;

c) necessidade de mobiliario e material esco-
lar nos estabelecimentos inspeccionados;

7•0• providenciar sobre matricula de creanças
analDhahetas nas respectivas escolas;

8.0 . promover e verificar si os directores pro-
movem, nos termos (leste regulamento, conferen-
cias do pessoal docente dos grupos escolares da
sua cirdUrnSCri)ÇãO, dando conta dos theinas dis-
cutidos, do grau de cultura revelado pelos pro-
fessores assim como examinando, pela inspecção
dos respectivos cadernos, si houve trabalho de pre-
paração (Ias theses ou assumptos objectos (Ias con-
ferencias;

9•0• comparecer és reuniões que forem convo-
cadas pelo inspector Geral da Instrucção Publica,
não podendo exdusar sua ausencia a não ser por
motivo justificado;

10. 11 . colher todos os (lados relativos á estatisti-
ca escolar e auxiliar o censo a que se refere o ar-
tigo 34.

D. 69	 1927
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Art. 75. Nas visitas ás escolas publicas e
ticulares os assistentes teclinicos atLciidcrão
seguintes pontos, de que devem fazer referci
pormenorizada em suas informações:

a) localização e arca do edificio escolar.
b) estatistca e, classificação do pessoal

cente;
e) estatistica e classificação dos alumno
(1) estatistica e classificação do mobiliari

material escolar.
Art. 76. No desempenho de suas funcçõe

assistente technico deverá formar juizo sega.
motivado sobre os seguintes pontos:

a) observancia ás disposições (leste rep
mento e instrucções expedidas pelas auctorid:
superiores do ensino;

b) condições pedagogicas dos locaes (lesi
dos ás escolas, estado e conservação do edifi
do material de ensino;

e) organização escolar, methodos, i)roce
fórmas empregadas e resultados obtidos;

d) ordem, disciplina e administração CSC(

e) tests, formularios, registros, estai istii
iuvciitarios organizados pelas auctoridades
lares;

f) preparo, competencia, vocação e apti
dos professores.

Art. 77. Os assistentes tcchnicos enviarã
fim de cada quinzena, á Inspectoria Geral d
strucção Publica, um relatorio synthetico d
specção realizada, devendo constar do mesr
itinerario seguido e as escolas visitadas, coi
especificações constantes dos dois artigos ir
diatamente anteriores.

Art. 78. Das visitas lavrarão os assitent
chnicos, em cada escola e no livro proprio.
termo do qual fique constando:

a) a hora, dia, mez e anno da visita e o t
de sua duração;

1') a escola visitada;

e) o nome do director ou (10 professor;
(1) o numero (te alumnos presentes;
e) o resumo (Ias instrucções ministradas;
f) o numero de aulas-modelo.
Art. 79. Verificada, pelo exame do ponto

diario, infrequencia nos estabelecimentos visita-
dos, deverão OS assistentes techuicos proceder a
rigorosa syndicancia e colher documentos para
apuração da causa da mesma, alvitrando medulas
que a possam corrigir.

Art. 80. A inspecção ordinaria effccluada nos
estabelecimentos de ensino de uma localidade, no
correr de uma quinzena, constituirá materia de
tantos relatorios parciaes quantas forem as clas-
ses visitadas, devendo ser taes relatorios visados
pelo director ou professor do estabelecimento vi-
sitado, bem como pela auctoridade escolar
local.

Art. 81. Os assistentes technicos não poderão
sahir de suas circumscripções senão por motivo
justificado e mediante auctorização expressa (lO
Inspector Geral da Instrucção Publica.

Art. 82. Os assistentes tecimicos, nas visitas
a que são obrigados ás escolas particulares de sua
cirdumscripçiío, (levem verificar si as mesmas se
acham devidamente registradas e se conformam
ás exigencias especiaes deste regulamento.

Art. 83. Os assistentes tcchnicos deverão apre-
sentar, até 31 de janeiro, ao Inspector Geral da
Instrucção Publica, um relatorio annual sobre o
estado do ensino na sua circumscripção. Deste re-
latorio deverá constar:

a) escolas visitadas;
b) numero de visitas a cada escola;
e) matricula e frequencia mé(lut dos alumnos;
d) classificação do pessoal docente;
e) professores que se distinguem por sua com-

petencia e vocação;
[) infrequencia e falta de ion tualidade do

pessoal docente;
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q) promoções verificadas;
li) medidas de caracter geral que seja neces-

sano adoptar;
i) impressões sobre O CCIIS() escolar precede n

-te, o modo por que foi effectuado e seus resul-
tados.

CAPITULO II

Das Federações Escolares

Art. 84. Para os fins da administração (lo eu-
sino, o Estado será dividido em Federações Esco-
lares municipaes, constituidas de um ou mais mu-
nicipios, cada uma, a juizo do governo.

Art. 85. Cada uma das Federações será Pre-
sidida pelo director do grupo escolar, devidamen-
te designado pelo Secretario (10 Interior, o qual iii-
speccionará duas vezes por anno as escolas singu-
lares, reunidas e grupos escolares existentes no
territorio da Federação, investido, para esse fim,
das attribuições e compétencia de assistente te-
chnico.

'Paragrapho unico. Esta iflS1)CCÇãO se estende-
rã aos estabelecimentos particulares dé énsinoi'-
mano, os quaes poderão ser visitados uma vez
)0r armo.

Art. 86. Para a correcção de falhas ou defeitos
encontrados no ensino das escolas iflS1)eCciOfladaS,
poderá o director lazer com que o professor (Ia
escola assista ás aulas do grupo escolar, pelo tem-
1)0 que julgar conveniente, cornmuniéando, imme-
diatamente, o facto á Inspectoria Geral da Instru-
cção Publica.

Paragraplio unico. Durante o estagio do Pro-
fessor no grupo escolar, designará o director (les-
te urna estagiaria do mesmo estabelecimento para
substituil-o, ou, em falta da estagiaria, pessoa ido-
nea que reuna os requisitos necessarios para no-
meação interina.

CAPITULO 111

Dos iIzspectoics iflUliiCiJ)W'S

Art. 87. Os inspectores 11111fliCj 1)iCS, agentes
de confiança (lo governo, serão flO1'flCU(IOS 1)e10
Presidente do Estado.

Paragrapho uico. Nas comarcas serão inspe-
ctores escolares os promotores de justiça, não dc-
1endeiido de acto de nomeação o seu exercido,
que será communicado ao Secretario do Interior-

Art. 88. Os inspectores lnuu jC j l)aeS, que não
forem promotores de justiça, entrarão em exerci-
cio de suas funcções apenas tenham recebido o
titulo de nomeação, communicando-o ao Secreta-
rio do Interior.

Art. 89. Aos inspectores municipaeS incumbe:
1 . 0 receber o compromisso dos professores Pu-

blicos primarios e dar-lhes posse na séde do mu-
nicipio;

2. 0 abrir, numerar, rubricar e encerrar os li-
vros das escolas publicas da séde do municipio;

30 visitar as escolas publicas e subvenciona-
(Ias do municipio, demorando-se em cada urna
(leilas o tempo necessario para bem ajuizar de
suas condições;

4. 0 nomear professores substitutos até trinta
dias, para o districto da séde do municipio;

5. 0 conceder licenças sem vencimentos, dentro
de um anno, até trinta (lias, nos termos deste re-
gulamento, e abonar as faltas das alineas a, b, e
e d, do art. 471;

6. 0 communicar o (lia em (J1IC OS professores
1)ublicos assumirem o exercicio, entrarem no gozo
(te alguma licença ou fecharem a escola por moti-
vo de permuta, remoção, exoneração ou suspensão
do ensino;

7 1 velar pela fiel observancia das leis ere-
gulamentos do ensino, dando conhecimento á In-

-
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specloria Geral da lnstrucçio Publica, das irr
laridades que notarem;

S.° representar sobre as necessidades 11

riaes das escolas publicas primarias;
9 11 prestar as informações que lhes foreni

(lidas pelos assistentes technicos e pelo lnsp
(ei'al da Instrucção Publica;

10 . 0 informar os requerimentos de licença
directores e dos professores;

11 . 0 propôr ao governo medidas de conver
cia para o ensino local, e, bem assim, a cre
e reabertura de escolas, documentando suas
l)oStaS12.° communicar inimediatamente o aban
de cargos;

13 . 0 verificar a frequencia dos professor(
(Iistricto da séde do municipio;

14.° visar os boletins e mappaS escolares,
çando neiles as observações resultantes de su
specção; as copias das actas (te exames, dos
mos de promoções, de visitas; as listas nomi
de alUfl1flOS, depois de confrontal-as com o
de matricula e, bem assim, quaesquer outro
cumentos que, para esse fim, lhes forem apr
lados pelos professores publicos;

15 . 0 nomear commissõeS exarnina(lOraS ni
Indo da séde do miinicipiO e presidir aos exa

16.° fiscalizar os exames e promoções de
mnos, nas escolas publicas, nos termos dest
gulamento;

17.° promover, (te accordo com os profes
festas escolares nas grandes (latas nacionL
para solemnizarem os exames no fim do ann

18 . 0 fazer inventariar a mobilia e o ma
(lidactico das escolas publicas existentes no i
CipiO, quando os respectivos professores cntr
no exercicio de suas funcções ou quando as (1
rem; e, bem assim, guardar e conservar o
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material didactico e moveis escolares, na ausdn-
cia ou falta do respectivo professor;

19.° dar attestado de cumprimento de deveres
aos directores de grupos escolares e de escolas reu-
nidas e aos professores de escolas singulares;

20.° cooperar com professores e pessoas de
bôa vontade para a organização e desenvolvimento
das instituições complementares da escola;

21 . 0 auxiliar o recenseamento e estatistica es-
colar;

22 . 0 remetter anuualmente o boletim de notas
de merecimento dosprofessores e dos directores
de grupos, sujeitos á sua inspecção;

23.° organizar as listas a que se refere o art.
43, fazer as notificações constantes do mesmo
effectuar a matricula 'x-of [leio das creanças anal-
phahetas, nos termos do referido artigo;

24.° apresentar ao governo, no fim de cada
anno lectivo, rim relatorio circumstaflcia(IO do des-
envolvimento do ensino nas diversas escolas do
munici pio, sllerin(Io as medida s ifldiSl)eflSaVCis
J)LuI'Ll melhora e as SULIS condições, e informando
sobre Li capacidade moral e inteliectual de cada
um dos professores sujeitos á sua jurisdicçíio.

CAPITULO IV

Dos inspectores (liSiFiCt(t('S

A rI. 90. Os inspectores districtues são, COflil) OS

intinicii)ues, nentes de confiança do governo e,
como elles, livremente norneaveis e demissiveis.

Art. 91. NOS l H) \0Ll5 e colOfliLis, a inspecção
do ensilio será feilu por inspectores auxilia res.
lambem livremente demissiveis.

Art. 92. Aos inspectores districtaes cabem,
nos respectivos districtos, e aos auxiliares, HOS 1)0-
voados e nas cobaias, as mesmas attribuições e
deveres conferidos, neste rcguiLime ii lo, aos inspe-
ctores municipaes.
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CAPITULO V

Da inspectoria da Educação Physica

Art. 93. A lflSj)CCt011LI (Ia Educação Physica
se comporá de um inspector e de tantos auxiliares
quantos forem necessarios.

Paragrapho unico. O pessoal da lflSl)eCtOria
(Ia Educação Physica será cOflSi(ICrftdO em com-
missao e nomeado dentre OS individuos com tilti-
los scientificos de habilitaç o especial, 011 inedian-
te provas de corn1)etcncia cm concurso verificado
na Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 94. A Inspectoria da Educação Physica
terá por fim:

a) organizar programrnas e horarios de exer-
cicios, jogos, gyrnnastica, etc., de accordo com as
estações e circumstancias locaes, edade e desen-
volvimento physico das creanças;

b) organizar instrucções lM1I a orientação
dos professores de educação physica e inspeccio-
nar as respectivas aulas;

e) ministrar na Capital um curso especial
para formação e aperfeiçoamento do pessoal do-
cente destinado ao ensino da educação physica;

d) organizar, de accordo com a Inspectoria
Medica, classes especiaes de educação physica para
creanças mal constituidas, debeis organicos, defe-
ctivos mentaes e portadores de defeitos orthope-
dicos;

e) coilaborar nos programmas e na organiza-
ção das excursões escolares, prescrevendo e re-
commendando os jogos e exercicios physicos ade-
quados;

f) propôr a acquisiçíio dos apparelhos e mate-
riaes apropriados ás diversas classes de educação
physica;

g) estabelecer na Capital e nas outras Ci(1O(ICS
praças de exerciciús physicos convenientemente

localizadas para que possam concorrer a dias to-
dos os alumiios das escolas publicas, devendo cada
praça ser dirigida por um dos auxiliares, designa-
dos pelo inspector;

li) incentivar e oriontar a organização tio csco-
teirismo nas escolas publicas, formando e prepa-
rando o necessario corpo de instructores.

Art. 95. A Inspectoria da Educação Physica
organizará o archivo especial em que serão in-
scrip(Os os caracteristiCoS physicos (Ias creanças
ao serem admittidas nas differentes classes. Semes-
tralmente serão feitas novas annotações visadas
pelo inspector medico.

Art. 96. O inspector da Educação Physica de-
verá apresentar annualmente, até SI de março,
ao Inspector Geral da Instrucção Publica, um re-
latorio circumstaflciado sobre o movimento e Ira-
balimos da Inspectoria.

Part3 IV

I)a 1Iyieiie Ico1ar e da Ass3i-
teneia i's/ledica e Dentri

CAPITULO 1

Da inspectoria de Hygiene e dos seus fins
Art. 97. A Inspectoria de Hygiene e Assisten-

cia Medica e Dentaria Escolar compõem-se d e dois
inspectores chefes, medicos e dentistas escolares,
enfermeiras assistentes e especializadas.

§ 1. 0 O 1)e550 a1 da Inspectoria servirá em
commissão, sendo contractado mediante provas (le
habilitação especial, a juizo do Secretario do lu-
tenor.

§ 2.° Os directores e professores dos estabele-
cimentos de ensino primario são considerados au-
xiliares do serviço de inspecção medica e dentaria
escolar.
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Art. 98. O Estado poderá entrar em accordo
Com a Escola de 01onto1ogia da Ijniversidad de
Minas Geraes pura o fim de instituir um curso de
instrucção especializada paia a formação de te-
chnicos especialistas em clinica (tentaria infantil
e enfermeiras assistentes.

Art. 99. A inspecção medico-escolar tem 1)°
fim velar pela saude (los alumnos das escolas pu-
blicas e verificar si os estabelecimentos de ensino
satisfazem ás condições de hygiene, do ponto de
vista da localização, construcção, ventilação, iliu-
minação, serviços sanitarios, abastecimento d agu a
e si o mobiliario e material escolar são adequados
ao fim a que se destinam.

Art. 100. A inspecção comprehende:
a) exame, no inicio do anno lectivo, dos alu-

mnos e do pessoal docente e administrativo (ias
escolas;

b) inspecção diaria de saude, principalmente
para o fim da prophylaxia das molestias conta-
giosas;

e) exames periodicos, incluindo pcsa(lut men-
sal e, ao fim do anno lectivo, um exame geral de
saude;

(1) correcção de defeitos remediaveis, incluin-
do não sómente a escolha de lentes para corrigir
os vicios de refracção, a remoção de amvgdalas
infectadas e adenoides, limpeza propliylatica (los
(lentes, correcção das anomalias dentarias, assim
como medidas espcciaes para corrigir os desvios
de nutrição e gymnasticas individuacs para a cor-
recção dos defeitos orthopedicos;

e) hvgiene da instrucção, coinprehendendo
divisão do dia, do anno e do trabalho escolar, dis-
ciplina e adaptação dos methodos e materiaes do
ensino ao desenvolvimento e ao estado organico
das creanças e uso do material escolar;

- Í) educação sanitaria dos escolares e instru-
cçues aos proicssw	e aos pa es ou responsaveis
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para o reconhecimento dos signaes de alteração
ia saude;

g) organização das fichas anthropomctricas
dos escolares.

CAPITULO 11

Inspecção medica dos alumnos

Art. 101. Logo no inicio do anuo escolar seri
praticado o exame geral, individual e orga nico,
de todas as creanças pela primeira vez matrícula-
(Ias, registrando-se os dados em fichas, cujo mo-
delo será fixado pela inspectoria medico-escolar.

§ 1 . 0 Este exame terá por fim afastar da es-
cola creanças accommettidas de inolestia contagio-
sa ou repulsiva, os cegos, surdos-mudos e idiotas
e distribuir pelas classes proprias as creanças (JUC
exijam, pela sua constituição physica ou mental,
educação especial.

§ 2. 0 Por occasião deste exame o inspector
medico verificará si os alumnos suo vaccinados
contra a variola, devendo, no caso negativo, vaccci-
uni-os, revaccinando-os quando necessario.

§ 3. 0 As creanças que não apresentarem apti-
dão physica ou mental para iniciar ou continuar
o curso escolar serão registradas em fichas clini-
cas, de que constem minuciosamente os (lados e
conclusões de diagnostico, que justifiquem o seu
afastamento temporario ou definitivo.

§ 4. 0 Os escolares que a inspecção medica
apure serem debeis, escrophuiosos, retardados pe-
dagogicos, ou que apresentarem vicios de refra-
cção ou de audição, ou deformações rachianas, de-
verão ser submettidos a inspecções frequentes, in-
dicando o inspector medico o regime escolar a
(filC (levem ser sujeitos e prescrevendo a correcção
dos defeitos referidos.

Art. 102. Além do exame individual a que se
refere o artigo anterior, os mcdicos escolares exa-
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minarão todos os alumnos que, por indicação do
director, dos professores ou das enfermeiras, apre-
sentem indicios que os tornem suspeitos de mo-
lestias.

Art. 103. Os medicos escolares examinarão
os alumnos suspeitos de molestias de olhos ou ou-
vidos, designando-lhes na classe logar mais ade-
quado, de accordo com os defeitos verificados.

Paragrapho unico. Em caso de, myopia pro-
gressiva, o medico escolar providenciará para que
chegue ao conhecimento dos pacs ou responsaveis
que a continuação do alumno na escola é inco
pativel com a sua enfermidade.

Art. 104. Os paes ou responsaveis (levem
advertidos, por intermedio do director, do prof
sor ou da enfermeira, do resultado da inspecç
e convidados a fazer ministrar aos alumnos enf
mos os cuidados ou tratamentos necessarios.

1. 11 Os medicos, as enfermeiras cscolare
o pessoal do ensino têm o dever de certificar
si as creanças recebem, cífectivamente o Ira
mento reclamado pelo seu estado.

§ 2.° Em caso de omissão ou ncgii4rncia, 1
(lerão OS medicos escolares ministrar traía 1fl
to adequado, mediante auctorização eciipla
pacs ou responsaveis.

Art. 103. O medico escolar é o UflC() comj
tente para conceder dispensa de certas lições,
clusive de gyrnnastica, assim como das excurs
escolares.

Art. IOG. Para o melhor aJ)rovcilarncnlo
trabalho escolar, pelo conhecimento das R1)tid
physicas e psychicas dos alumnos, os resulta(
dos exames medicos serão consignados cm fiel:
especiaes. Estas fichas, organizadas em dupli(
Ia para cada alumio, serão conservadas sob
gillo em archivo especial.

:Paragrapho unico. A ficha, embora de p:
priedade do alumio, só lhe será entregue por
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casião de deixar a escola; em caso, porém de trans-
ferencia :de um estabelecimento para outro, o di-
rector ou professor do primeiro a entregará di-
rectamente ao director ou professor do segundo a
cujo archivo será recolhida.

CAPITULO III

Da 1flSpCCÇÕO do pessoal docente e (,dmwislralLl'()
e dos candidatos W) JflagiSl('iiO

Art. 107. Ao comparecerem na escoa para O

inicio do armo lectivo, o director, professores. P-
soaI administrativo e enfermeiras serão submct-
tidos pelo medico escolar a uma inspecção de sau-
de e vaccinados, si não estiverem no periodo de,
immunidade.

Paragrapho unico. Os que forem suspeitos
de molestias contagiosas ou portadores de re1)ul;i-
vas, serão temporaria OU definitivamente afu;t-
dos da escola, devendo o medico escolar commL-
ficar immediatamente o facto á Inspectoria Geral
da Instrucção Publica.

Art. 108. Nesta inspecção deverá o mc(lic)
verificar a hygienc individual do examinando,
recommcndando-llie os cuidados necessarios
sómente á conservação da sua saude, como tam-
bem ira que possa, com auctori(la(le e pelo exern-
1)10, ministrar aos alumnos a educação liygieuica.

Art. 109. Si, na inspecção do inicio do anuo,
ou em exames ulteriores, o medico escolar verifi-
car perturbações de saude no pessoal docente, as
quaes possam ser aggravadas pela natureza e cxi-
gencias do serviço, deverá conimunical-o á Inspe-
ctoria Geral da Instrucção Publica, suggerindo o
licenciamento ou a éoncessão de ferias especiaes,
conforme a situação pessoal do professor.

Art. 110. Os exames medicos para concessão
de licença, disponibilidade ou aposentadoria aos
funccionarios do ensino, realizar-se-ão, sem onus

_JL 1	.	:
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para o interessado, pela inspectoria medico-esco-
lar ou por uma cornmisSãO designada pela auctori-
dade competente.

Art. 111. Na inspectoria medico-escolar func-
cionará diariamente um consultorio gratuito para
todos os membros do pessoal docente, technico e
administrativo.

Art. 112. 'rodo candidato a emprego rio ma-
gisterio priinario deverá submetter-se a exame
pelo medico escolar, que consignará o resultado em
um formulario especial, cujo modelo será fixado
pela Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 113. De accor(lo com o resultado da in-
specção, o medico concluirá pela admissibilidade
do candidato, pela sua recusa, ou pelo adiamento
da admissão por prazo que julgue necessario.

Paragrapho unico. Ao candidato assiste a fa-
culdade de recorrer para a Inspectoria Geral da
Instrucção Publica da decisão que a seu respeito
tomar a inspectoria medica, devendo, neste c:so,
o inspector geral da Instrucção Publica designar
uma commissão composta de tres medicos extra-
nhos á inspectoria medico-escolar, cujo inspector,
porém, assistirá, com voz consultiva, aos exames
e deliberações da commissão.

Art. 114 As pessoas attingidas de alguma
das molestias ou anomalias abaixo especificadas
serão recusadas ou a sua admissão será adiada
para quando o medico escolar julgar conveniente:

a) estado geral: desenvolvimento physico
insiifficiente ; deformação evidente do esqueleto;
falta de membro; ankylose de uma articulação im-
portante; claudicação notavel;

h) sijstemas organicos: doenças chronicas do
coração e dos vasos com perturbações de compra-
saçuio; doenças chronicas dos orgãos respiratorios,
principalmente a tuberrilosc pulmonar;(loenças
curou iCOS (105 orgãos (Ia (ligesto, Cxiifld() reLi-
ine e precauções especiaes, 011 podendo, occasion.u'

complicações graves; doenças clironicai do appa-
relho genito-urinario, exigindo tratarifinto espe-
cial e precauções hygienicas; doenças do systcma
nervoso central; paralysias importantes; crises
graves de hysteria; epilepsia; doenças mentaes;
alcoolismo; vicios entorpecentes;

c) doenças qeraes e constitucionaes: rheurna-
tismo com deformidade; anemias graves; tubercu-
lose sob todas as suas fórmas; syphulis com mani-
festações contagiantes; bocio volumoso e bocio exo-
plitalmico, hernias volumosas;

d) affecções do ouvido, nariz e garganta: sur-
dez essencial ou symptornatica dos dois ouvidos,
suppuração clironica do ouvido; ozena; laryngite
chronica, com diminuição do poder vocal; tumo-
res no nariz, do pharynge e das cordas vocaes, vi-
cios de articulação (Ia palavra;

e) a[fecções dos olhos: acuidade visual: si o
valor funccional dos olhos é pouco mais ou menos
egual, a acuidade visual de cada olho separada-
mente examinado não deverá ser inferior a 0,5
depois de corrigidos os vicios de refracção si um
dos olhos tem acuidade visual inferior a 0,5, ou
nao enxerga, o outro deverá ter uma visão corrigi-
(ia de ao menos 0,7; nos casos que exijam o em-
prego de uma lente correctiva, o poder desta não
deve ser superior a oito dioptrias; tumores (á ex-
cepção dos pequenos tumores beni gnos) ; afie-
cções chronicas do aJ)parelho lacrimal, da iris, do
corpo ciliar, da choroicle, da retina e cio nervo
optico; glaucoma; catarata; strabismo com di-
plopia;

f) affecções da bocca C dos (lentes: tumores
dos maxilares; labios leporimios; caries numero-
Sãs; boccas desdentadas, desprovidas de appa re-
lhos de prothese;	-

g) a[fecções da peile: de grandes dimensões
ou repulsivas, 011 exigindo tratamentos epecioes
prolongados e frequentes;

d
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li) n#olestias contagiosas: todas as molestias
contagiosas, durante o periodo do contagio.

CAPITULO 1V

Da piopitylaxia das molestias contagiosas
Ari. 115. Todo alumno accOmmetti(l() ou sus-

peito de molestia contagiosa será immediatanwnte
. 1 f . ta do  (la escola e não pode neila reingressar se-
não munido de um çertificado medico, aiteStalld()
(lhe não offerece mais perigo de contagio.

Art. 116. O director, o professor ou a enfer-
meira, em caso de duvida ou suspeita, dispensará
a creança da classe, enviando-a para casa e com-
municando immediatamente o facto ao serviço
medico-escolar.

Art. 117. As molestias que reclamam medidas
especiaes por parte do corpo medico escolar são:

a) sarampo, escarlatina, variola, rubéola, ery-
sipela, lepra, variceila, dipheteria, febre typhoide,
(lysenterias, febre amarelia, peste bubonica, tuber-
culose, coqueluche, cachumba, syphulis e menin-
gite cerebro-espinhal;

b) as ophtalmias (catharral, purulenta, gra-
nulosa e diphterica), othorréa, sarna, tinhas, im-
petigo, pediculose, estomatites e boqueira;

e) as enfermidades nervosas que, por sua na
tureza, são perigosas ou possam ser contagiosas
por imitação, como epilepsia, hysteria, choréa
e tics.

Art. 118. O prazo de evicção será:
a) de 42 (lias para variola, a escarlatina e

coqueluche;
h) de 21 (lias para a (liphtcria, só permittifl(lO

o reingresso mediante certificado de exame l)acte-
riologico negativo;

e) de 15 (lias para o sarampo;
(1) de 10 (lias para a varicefla e a rubtola
e) de 21 (lias para a cachumba
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f) para a sarna, que o parasito e seus ovos
tenham sido destruidos e que um exame attcnto
não revele mais sym l )!ornas suspeitos;

g) para o impetigo verdadeiro, que lodo vesti-
gi() de bolha e crosta tenha (leSUppalecido;

li) Pra a tinha, (IIIC um exame IfliCrOSCopico
minucioso e repetido não revele mais nos pelos ou
nas escamas o menor vestigio de sporo ou de mv-
celio.

Art. 119. Sómente mediante ahlctorizaçã() (li)
medico escolar será permitlido o reingresso á clas-
se de creança que tenha sido accomrnetlida de di-
pliteria, febre typhoi(lc, dysenteria, meningite cere-
bro-espinhal, variola, tuberculose e trachoma.
Para as outras doenças o pessoal docente exigirá
certificado do medico assistente.

Art. 120. Toda creança que habite a casa do
doente será impedida de frequentar a escola du
rante os prazos fixados no art. 118, salvo as exce-
pções do art. 121, ou no caso em que a creança
deixe o domicilio do doente pelo prazo d e duração
da molestia.

Art. 121. Os ahimnos que tiverem em sua
residencia qualquer pessoa accommettida de sa-
rampo, coqueluche, variceila, rubéola ou cachum-
ba, poderão continuar a frequentar a escola si pro-
varem, de maneira certa, que já soffreram a mo-
lestia.

Art. 122. A inspecção medica decidirá das me-
didas a tomar sobre o licenciamento da escola e
a desinfecção dos edificios escolares, communican-
do immediamente o facto á Inspectoria Geral (Ia
Instrucção Publica.

Paragrapho unico. O licenciamento só deverá
ser recommendado em casos excepcionaes, depois
de ouvidas pelos medicos as auctoridades sanita-
rias.

Art. 123. Sempre
ou a enfermeira tiver
algum alumno deixou

que o professor, o director
sciencia ou suspeita de ( I LIC
de comparecei, por motivo
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de molestia contagiosa ou de que na residencia
do mesmo occorreu algum caso de doença de tal
natureza, deverá communical-o immediatamCflte
aomedico escolar, que averiguará o facto e toma-
rã as medidas prophylacticaS aconselhaveis.

Art. 124. As disposições dos artigos preceden-
tes se estendem, no (W lhes fôr appbca'Tl, ao
1)CSSOa1 docente e a(tmifliStlat iVO das CSCOl5

Art. 125. Os alumnos (1CSaSSemdO e OS ac-
commcl ti(IOS de af FecçucS P,1 rasil O rias (la pele e
cio couro C0l)e1111 (lo sei'So in ai ida d es ara suas ca-

rem 1-,-alados de acciu'do com as ia-sas, afim de se
dicaçoes dos medicos ou eu 'ermeiriis escolares. Si
o tratamento não se fizer em casa, serão trata(IOS
pelas e fe imie iraS ('SCUlOreS, podi	s11(10CI' procura
(los pela 1)o1iciit OS (IUC nãO Se i1)i'eSC1)tOrC1T1 á es-
cola.

CAPITULO V

1)U ('OIflJ)(t('Tt(L(t (' (lOS (l!lrb1O!,('.'

Art. 12,`). A o ijispeetor, chefe do re r''io na'-
(1 IC() escolar, incliini)('

a) organizar. orientar, f jsclizar e dh'iir o
serviço medico escolar;

b) inspeccionar pessOalITIeli [e as escolas 11 ian-
do julgue conveniente

e) retiiiir pco'iou1camen te OS mediCos escol a-
res, para o fim de tomar conhecimen [o do estado
do seI'ViÇt) e ministrar insirticçõeS i' O execUç1()
do plano de iuSJ'iCCÇLI() e de aSS isfeUClil medica

(1) organizar um 1 dano de conte rei ici as meu-
sacs, que serão realizadas pelos InC (IICOS escolares,
na orolern que lhes fôi' (Iesigna(la O' (iUi'afltC O P
rodo de funccion;ifllCllto) (1aS escolas;

e) apresentar no Inspector Geral da 1isti'ii-
cção Publica um relatorio anutial cireums[anciado
sobre OS trOlVilhOS e mOVi nienlo dO inspectoria a
sei! Cargo

Art. 127. Ao medico escolar incumbe

(1) praticar o exame individual de todos os
escolares, professores, 1)CSS0aI administrativo e as-

' pirantes ao magisterio, nos lermos deste regula-
mento;

b) inspeccionar os edificios escolares, regis-
trando as observações que fizer do ponto de vista
hygienico e transmittindo á Inspectoria as infor-
mações que julgar uteis ou convenientes;

c) comparecer ás reuniões convocadas pelo
inspector chefe do serviço, salvo caso de molestia
ou força maior;

d) realizar as conferencias de que trata o art.
126, letra d, na ordem e segundo os planos organi-
zados pelo inspector chefe do serviço;

e) enviar mensalmente á inspectoria medica
um boletim contendo a i'statisttca do movimento)
dos serviços a seu cargo e outras informações e
su(5gestões (file julgar convenieli les.

Art. 128. A' enfermeira escolar incumbe
a) l)e i'n111iecet ' lia eSCalO olui'anlc as horas de

seu funccionamento;
b) executar OS (lelerminaÇoeS (lo medico CS-

colar;
Art. 129. O medico escolar (leve:
a) ser hygienisto;
b) (101' O exemplo) pessoal, l)e10S cuidados (jii('

'	dispensa á sua saude e hvgiene individual;
e) exercer Com eu Iliusiasmo a profissão' de

maneira a estirl1ulal-O nos docentes, nas enfermei-
ras, paes e alumnos;

(1) interessar-se cm levantar o nivel (Te saude
na escola;

e) expôr, logo no inicio do anuo, o seu pro-
gramma de saude UOS l)0e5, I)1'O fe SSol'e S , enfer-
meiras e alumnos, assegurando OSSUVI a sua iii-
(lispensavel cooperação;

f) accentuar a iml)ortaucia (te cultivar hahitos
diarios de liiene;

q) explicar 'tos	 fllj)í)i'OS paes a itallCia da corr-e
cção precoce dos defci1os;

L
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h) fazer () i ,,ais Cedo que puder osos exames
de saude e procurar corrigir os defeilos encontra-
(los;

i) suggerir cxc rcicios correctivos e exercidos
coilectivos destinados a promover o melhor desen-
volvimento pliysico das creanças;

j) trabalhar cm estreita coliaboração com as
auctoridades sanitarias.

Art. 130. O medico dará as instrucções, a que
se refercin os itens do artigo anterior, (mel' POlUIU-
se ciii contacto com flS funi1jas, (ti rectamente ou
por interniedio (Ias enfermeiras e professores,
(Riel' por meio de conferencias, (IUC (leVCl'ãO SC1
feitas frequentemente nas sédes escolares.

Art. 131. As enfermeiras escolares devem:
a) procurar adquirir o conhecimento mais

completo (los modernos pontos de vista sobre edu-
cação sanitaria;

b) assistir aos professores com a sua o1)ifliO
e os seus conselhos na obra de educação saiiitaria
tine lhes com peLe;

e) auxiliar OS professores na execução de um
systema satisfactorio de iflSj)CCÇÜO diaria (te saude;

(1) auxiliar o medico escolar em seu exame
1ei'iottico das creanças e, no caso (te ausencia do
medico, fazer o exame (te maneira a habilitar-se
a chamar a attenção do medico para OS casos que
requeiram os seus serviços;

e) induzir os l)(es, pela sua mais iulj)oI'taiIte
funcção, que é a (te visitadora domiciliar, a prover
ás condições necessarias, de accordo com a situa-
ção individual de cada um, á saude de seus fi-
lhos.

Art. 132. E' dever (10 professor, cn:w auxiliar
do serviço (te illspccÇã() de saude:

a) dar tests preliminares periodicos de au-
dição, de acuidade visual, e fazer observações, so-
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bre os defeitos appareieiiteS da liiigiiagein e ano-
malias p1iysicis;

b) estar atiento a qualquer signal de, l)ertU l'-
baçuo (não clironica) da sau(le das creanças;

C) levar as suas observações ao conhecimento
da auctoridade competente, de maneira que as
creanças sejam suhmettidas a diagnostico e tra-
tamento;

(1) annotar as suas observações e as medidas
(l ttC tomar;

e) registrar os casos que lhe pareçam mental-
mente atypicos;

f) auxiliar as creanças a tomar os seus mdi-
CCS (te peso, altura e outros indices (te saude e
coilocar essas informações á disposição dos medi-
dos e das enfermeiras;

q) em falta (te medico, afastar  teluj)or:t riu-
nieiite da escola as èreanças suspeitas (te miiolestia
contagiosa.

CAPITULO VI
Da inspecção e assistencia dentaria

Art. 133. A assistencia (tentaria compre-
Iieiide

a) coliaborar com a assistencia medica lia
conservação e aperfeiçoamento da saude das cre-
anças, prevenindo e curando as molestias e ano-
malias dentarias;

b) procurar instruir as creanças e, em casos
especiaes, as suas familias, sobre OS habitos de Imy

-giene dentaria, recorrendo para esse fim a meios
pi'aticos e suggestivos;

(-) organizar para os professores e enfermei-
ras assistentes os planos especiaes de propa-
ganda;

d) ministrar ás creanças nas clinicas escolares
todo tratamento necessario, proI)hylacticd e curati-
vo, ou encaminhaI-as a clinicas especiacs, medicas
ou (tentarias;
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e) SI1l)Ifletter ao ciitcrio (Ia assistencia niedi-
CU OS CUSOS eS1)CC j UCS cm (JIic se fizcr precisa a
sua au(ticncia

Art. 134. A inspecção) (leiltaria terá logar n-.)
inicio e no meio (te cada anno escolar, devendo
ser organizadas as fichas (ldntarias iudividuaes, (Id
acCord() com o me('el() fl1)1'OVUdO

1 , o O fim (teSk eXtUfle é vei'iimcii' O CSta(I()
da livgiene da bocca e determinar as medidas de
assistencia individual.

2. 0 As creanças portadoras de lesões graves
ou anomalias (leitarias COml)liCa(IUS deverão ser
inspeccionadas frequentemente pelo dentista es-
colar para os fins therapeuticos.

Art. 135. Os pacs 011 resl)oflSaVelS serão noti-
ficados das molestias ou anomalias verificadas na
iflS1)CCÇãO, afim de mandarem submettcr as crean-
ças ao tratamento adequado.

§ 1. 0 Em caso de pobreza notoria dos paes 011

responsaveis, o tratamento será feito gratuitarnen-
te nos dispensarios escolares.

2. 0 No caso de ser o tratamento feito nas
clinicas civis, o profissional que o fizer será soli-
citado a annotal-o no Prol)rio boletim de notifi-
cação.

Art. 136. A inspecção e assistencia dentaria
serão feitas nos dispensarios que se organizarem
nos edificios das escolas com o material adequado
á clinica dentaria infantil, ou com material amo-
vivei para attender á cirdUmSCri)ÇãO escolar que
lhe for designada

CAPITULO VII

i)as (ItI1ibllieO('S do inspector, do dentista e (Ias
enfermeiras assistentes

Art. 137. Ao inspector incumbe:
a) organizar, orientar, fiscalizar e dirigir os

(Iis1)L usa 110$ S in kuos escolares;
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b) organizar as insti'ucções relativas á irispe-
cç.ao e assistejicia dentaria, bem como os planos de
propaganda da hygieiie dentaria;

e) organizar o museu dentario laia fins edu.-
cativos e instructivos;

d) apresentar annualmcnte, até 31 de janeiro,
ao inspector geral da Instrucção Publica, tini rela-
torio circumStaflcia(lo sobre os trabalhos e movi-
mento da inspectoria.

Art. 138. Ao dentista escolar incumbe:
a) attender no (lispensario escolar, ou na cir-

cu;iiscripção que lhe for designada, ao serviço da
SUU eonipetencia;

b) cumprir e fazer cumprir as instrucções do
inspector do serviço;

e) praticar, nos periodos determinados, OU

quando julgar necessario ou for prescripto pelo
inspector, as inspecções dentarias;

d) communicar ao inspector as occorrencias
extraordinarias do serviço, bem como levar ao seu
conhecimento, para que sejam tomadas as provi-
dencias adequadas, os casos em que os paes OU

rcsponsaveis não attenderem ás notificações para
mandar proceder ao tratamento, de que carecem
as creanças;

e) prescrever, nos casos especiaes, abstenção
total ou parcial dos trabalhos escolares e exerci-
cios physicos;

f) realizar conferencias, pelestras e demon-
strações praticas sobre prophylaxia, habitos e ne-
cessidade da hygiene dentaria, para instrucção do
pessoal docente e familias dos alumnos;

g) enviar ao inspector do serviço, até o (lia 1.0

de cada nlez, boletins contendo a cstat'istica do ser-
viço realizado no mez anterior;

li) organizar, de accordo com as instrucções
do inspector o archivo da sua circumscripção, ali-
notando nas fichas individuaes os resultados s
suas inspecções e serviços clinicos.

•	...	..v,. -	?'*" i	.	•

:1



-1186-	 1	
-1187-

Art. 139. Incumbe ás enfermeiras assistentes:
a) inspeccionar semanalmente ou quando jul-

gar necessario a bocca das creanças e verificar si
são cumpridas as recommcndações do dentista e
as suas;

b) encaminhar os alumnos ao dispensario
quando for necessaria a assistencia tcchnica;

e) ministrar ás creanças instrucções indivi-
(Iuaes dos preceitos de hygierie;

cl) assistir ás professoras, na sua funcção de
ensinar educação hygienica, com os seus conse-
lhos e instrucções;

e) fazer a limpeza do apparclho dentario das
creanças e o expurgo da hocca;

f) praticar OS curativos de urgencia;
q) fazer as visitas domiciliares nos casos iii-

(1 ica(los;
IL) mau ter em ordem o arel iivo e o arra n j o da

clinica, assistindo e a lixil iando ao seu ItIneciulIa-
incuto

arLc \T

r)o	 c)111'

CAPITULO 1

Dos predios escolares

Art. 140. Na construcçuo e mobiliario dos pre-
dios escolares, bem como tia escolha do local e dos
matcriacs, convem não perder de vista que a cre-
ança deve sentir-se feliz na escola e que o meio é
um agente de cdii cação de importaii cia relevante.

Art. 141. A escola, do ponto de vista da sua
instaliação, (leve constituir um lodo homogeneo,
reunidos no seu (, dificio os differentes graus do
ensino prirnario, com exclusão de tudo quanto for
extranho á escola e ao seu funccionamento

Art. 142. Os predios escolares serão construi-
dos:

a) de preferencia em fôrma de 1, L, T, ou H;
b) em um só pavimento e inteiramente isola -

do dos edificios vizinhos;
e) em terreno secco, permeavel e arejado, tão

central quanto possivel, afastado dos centros de
grande movimento, de cemiterios, hospitaes, pri-
sões e de logares onde haja aguas estagnadas, bem
exposto á luz solar, protegido contra os ventos
de facil accesso;

d) em uma área de, pelo menos, 2.000 metros
quadrados para grupo escolar ou escola reunida e
de 1.000 metros quadrados para escola singular.

Art. 143. Nos edincios escolares haverá urna
sala para cada classe de 50 alumnos, no inaxim,
a área devendo ser calculada á razão de um metro
quadrado por alumno, comprehendido nesta área
o espaço occupado pelo mobiliario.

Paragrapho unico. As salas serão rectangula-
res, com os cantos arredondados e com a altura
de 4 metros, do assoalho ao tecto. As dimensões se-
rão de 7 e de 9 metros para largura e comprimen-
to respectivamente.

Art. 144. Além das salas de aulas e das des-
tinadas a museu e bibliotheca, os edificios escola-
res devem possuir: sala de espera, sala da admi-
nistração, vestiarjo e toilelte, uma sala destinada
ao consultorio medico e outra ao dispensario odon-
tologico, ambas com agua corrente, instaliações sa-
fitarias, 1)ateos para recreios e exercicios )hysicos,
com tinium OU mais pavilhões cobertos.

Art. 145. Deverá haver unia sanitaria para
cada grupo de 15 meninas ou de 30 meninos e um
mictorio para cada grupo de 15 meninos. As sa-
nitarias para meninos e as para meninas devem
ser completamente separadas e as porta de entra-
da o mais possivel distantes umas das outras.

D. 70	 1927
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§ 1 .0 Os compartimentos das sanitariaS terão
as paredes e o piso revestidos de material imper-
mea' 21, que perniittU lim1)CZU (liaria por agua

corrente.
§ 2.° As instailaçõeS sanitariaS devem ser

luadas a maior distancia possivcl (10 metros pelo
menos) d;is salas de aulas, dispostas, comtudo, de

- maneira a não difficultar a fiscalização por parte
dos professores.

Art. 14G. As paredes das salas de aulas e cor-
redores serão pintadas a verde claro, devendo ser
evitado o branco l)U1o, salvo para o tecto, e reveS-
lidas de uma materia lisa que permitIa lavagens
frequentes e facil desinfecção.

Art. 147. O assoalho das salas de aulas será
de madeira dura, tomadas as juntas por betume
ou por outra massa apropriada.

Art. 148. A iliuminação das salas deverá se
fazer unilateralmente e de modo que os alumnos
recebam a luz pela esquerda.

Paragrapho unico. A área envidraçada das
•janellas deve corresponder a 20 %, pelo menos, da
superficie da sala de aula.

Art. 149. As janeilas (levem ser numerosas,
largas, rasgadas até o tecto tanto quanto permitta
a constrUCção, separadas uma das outras por iii-
tervalios estreitos, e quando providas de vidraças
serão estas basculantes.

Art. 150. As faces (10 edificio destinadas
iluminação devem ser bastante afastadas das edi-
ficações vizinhas, para que os alumnos colloca-
dos á maior distancia das janeilas recebam a luz
directa e que o seu olhar, coliocado ao nivel da
mesa, possa ainda perceber uma extensuO vertical
do céo, (te, ao menos, trinta centimetros medidos
sobre a j anelia.

Art. 151. Todo edificio escolar deve ser pro-
vido (te torneiras com filtros e de um lavabo pro-
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vido de toalha e sabão, para cada grupo (te sani-
tarjas.

Art. 152. Haverá pateos distinctos, com entra-
das separadas, para meninos e meninas. A super-
ficie dos palcos será calculada á razão de 4 rue-
'tros quadrados por alumno, não devendo nunca
ser inferior a 300 metros quadrados.

Paragraplio unico. O solo dos pateos deverá
ser coberto de saibro ou areia, não podendo ser
usado o asphalto ou cimento sinão para as passa-
gens ou passeios.

O nivelamento será feito de maneira a assegu-
rar o escoamento das aguas.

Art. 153. Os edificios escolares não 0(1Cm ser
usados para fins extranhos ao ensino, salvo aucto-
rização da Inspectoria Geral da Instrucção Publi-
ca, ouvida a auctoridade escolar municipal.

Art. 154. Quando a sala da escola ou o edifi-
cio escolar for emprestado para uma reunião qual-
quer, o director ou o professor tomará todas as rue-
didas necessarias para resguardar o mobiliario e
o material escolar. A sala ou o edificio deve ser
restituido quando reclanmdo e cm )eI-feito estado
de limpeza.

Paragra)ln ) unico . Si, após a reunião, verifi-
car algum estrago no edificio, mobiliario ou rua-
terial escolar, o director ou profcssor cOmmuni-
cará imniediatarnente o facto á auctoridade esco-
lar municipal e á Inspectoria Geral da Instrucãr
Publica, afim de que seja promovida a reparação
do damno pela pessoa ou pessoas que assignarom
O termo de respoiisabilidadc imi' occasião de SCi'
entregue, p- emprestimo, o edificio escolar.

Art. 155. As obras de construcção e rcconstru-
cção dos predios escolares serão projectadas e or-
çadas pela Secção Techuica da Secretaria do mie-
rior ou Por p rofissional idoneo por incumbencia
do Secretario do Interior.
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Art. 156. A adjudicação se fará mediante cou-
correncia publica.

Paragrapho unico. O Secretario do Interior
poderá, entretanto, mandar construir OS 1)FCdiOS es-
colares por administraçao

Art. 157. Em caso de concorreflCia publica,
o Secretario do Interior, ouvida a secção compe-
tente, escolherá a proposta que julgar mais v,"-
taj osa.

Paragrapho unico. Não havendo concorren-
tes, ou não sendo acceita nenhuma das propos-
tas apresentadas, o Secretario do Interior lua')-
dará executar a obra pelo pessoal technico da
Secretaria ou por profissional da sua coifiança.

Art. 158. Nas construcçõeS de predios esco-
lares serão observadas as disposições cio Regula-
mento Obras Publicas do Estado, no que não
forem contrarias ao estabelecido neste,

 CAPITULO II
Do mobiliado e material escolar

Art. 159. A Secretaria do Interior fornecert
aos estabelecimentos de ensino primario o s(-,
guinte material:

a) carteiras em numero correspondente
capacidade de suas salas;

b) mesa com gaveta, tres cadeiras, um qua-
dro-iiegro, medindo, no minimo, 2 metros. por 1
e uma campainha para cada sala;

c) um relogio de parede;
d) talhas com filtros, armarios, limpa-pés,

caixas de giz, de accordo com as necessi(iades de
cada estabelecimento;

e) cabides numerados para os alumnos;
f) uma sineta para os avisos gcraes;
g) utensilios de limpesa e de hygiene;
li) ma)pas do Brasil, de Minas Geraes e do

municipio onde estiver localizada a escola;
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i) os livros de escripturação escolar;
j) urna Bandeira Nacional;
k) tuna coliecção (IC J)CSOS e medidas C (Ias

princil)acs figo[-as geoiuct ricas;
1) compasso (te Ina(teira para giz, regua,

Erar!eridor e esquadro;
m) série de quadros intuitivos para o ensino

da lingua materna, das sciencias naturaes e de
liygiene;

n) unia collecçiío de retratos dos grandes
vultos historicos brasileiros;

o) esponja para lirnI)ar quadro-negro.
Art. 160. Além do mobiliario e material

constante do artigo anterior, serão fornecidos aos
grupos escolares: globo terrestre, uma série de
reproducções, em côr, de quadros e obras d'arte,
um sofá, uma secretaria, seis cadeiras e um ar-
mano para a sala da administração.

Paragrapho unico. Será conveniente forne-
cer, egualmente, aos grupos escolares, appare-
thos de projecção, animada ou fixa, para o ensi-
no intuitivo de geographia, hygiene e sciencias
naturaes.

Art. 161. Por solicitação (Ias Associações das
Mães de Familia, o governo fornecerá a cada es-
cola que ainda não a possuir, uma imagem d)
Cliristo.

Art. 162. As carteiras serão individuaes e
adaptaveis á altura das creanças.

Art. 163. O banco-carteira (leve obedecer aos
seguintes requisitos:

a) a profundidade do assento da cadeira, isto
é, a distancia entre a sua borda anterior e a linha
de intersecção do seu plano com o do encosto,
deve ser egual a 23 cio comprimento (Ia coxa, de
maneira a não interferir com as flexões do joe-
lho;

b) a altura da cadeira deve ser tal que per-
mitta ao alumnos descançar em cheio os pés So-
bre o assoalho;

4
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e) o assento da cadeira deve ter uma ligeira
inclinação para traz;

d) o encosto da cadeira, que não se estenderá
até as omoplatas, deve ser inclinado, de maneira
a formar com o horizonte um angulo de 80 0 e li-
geiramente arqueado para a frente, ao nivel da
iegião lombar, de modo a conformar-se com a
lordose normal quando a creança assentada em
posição correcta;

e) o tampo da carteira deve medir cerca de
quarenta centimetros de largura por cincoenta a
sessenta de comprimento e ser inclinado de 150
sobre o horizonte, de maneira que o seu plano
seja sensivelmente perpendicular ao raio visual
quando a creança estiver assentada cm posição
correcta; a sua parte anterior, com uma largura
de 10 centimetroS, será horizontal, para rCCCl)er o
tinteiro, a caneta e o lapis, o primeiro dos quaes
deve ficar a partir da direita, á distancia de 1 4
do cornI)rirnCfltO do tampo;

f) a distancia entre o assento (ia cadeira e o
tampo (Ia carteira será negativa, isto é, este de-
verá avançar ligeiramente sobre aquelie, de ma-
neira que a creança não precise inclinar-se quai:-
cio lendo ou escrevendo;

g) a distancia vertical entre o assento e o
lampo da carteira deve ser tal que este fique cm
nicl ligeiramente inferior ao do cotoveilo, quan-
do a creança assentada em posição correcta.

Art. 164. Os bancos-carteiras, multiplos se-
rão definitivamente banidos das &scolas.

A rt. 165. O quadro negro será fixo, medin-
do, 'lo minimo, 2 metros por 1, sendo j)referivel
o de N , idro despolido em uma das faces e a outra
pintada em negro. Poderá, entretanto, ser de ai'-
'losia, de madeira, ou de tela americana.

§ 1.(> A superficie do quadro negro, seja qual
for a materia escolhida, deverá ser despolida, de
maneira a evitar que funccione como espelho.
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§ 2.° Para limpar o quadro negro devem ser
prescriptos os processos actuaes, adoptando-se
uma esponja humedecida.

§ 3,0 São prohibidas as ardosias individuaes.
Art. 166. Os livros adoptados nas escolas pr-

marias devem satisfazer aos seguintes requisitos:
a) o papel não deve ser de espessura muito

reduzida e a sua superficie deve ser lisa, fosca e
de cor muito branca;

h) a tinta deve ser francamente negra;
e) as letras lerão as hastes l)cm abertas e as

ditn(, ns5es das minuscuias. bem como as das en-
trelinhas, variaveis para cada anno do curso, se-
rão as seguintes.

1) primeiro anuo, tres millimetros para as
minusculas com eneo OlE. entrelinha;

2) segundo e rreci ro, dois millimetros e
(JtIlh'U nspectivameiite:

3) quarto armo para as minusculas 1,8 mil-
limeties, Com entre l inha., (10 3,5;

4) o ccrprnneno das linhas não ultrapassa-
de 10 centimetros.
Art. 167. Nos Jardins de Infancia, o mobilia-

rio destinado ás creanças se comporá de mesas e
cadeiras de djinflSi';CS à pr opriadas, proscriptas,
de nii;do absoluto, as Lareiras, individuaes uU
nlultiptas.

Aut. i6. O material destinado á educação
nos Jardins de iniancia será constituido das col-
lecções Froebel, Montessori e Decroly.

Art. 169. Os 11(s sãr responsaveis pelos ia-
innos cansados pel)s seus filhos ao material e
nuchilia riu escola r. t'o edificio da escola ou ás
SUOS (Iej)endericias.

Ant. 170. O director ou o professor devorã
faze'. no !egisro a este fim destinado, um in
ventario completo do mobiliario e material esco-
lar. descrevendo o estado de conservação dos
mesmos e do predio;
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1.°) ao assumir o exerciCio;
2.°) ao fim do anno lectivo;
3.°) á expiração das suas funcções.
Paragrapho unico. Deste inventario devt

ser enviada cópia, visada pelo inspector escol
á Inspectoria' Geral da Instrucção Publica.

Art. 171. Aos estabelecimentos publicos
ensino será fornecido, para uso dos alumnos
bres, mediante requisição visada pelo inspec
escolar local, o indispensavei material didact
que levará o carimbo da Secretaria do Interiol

Art. 172. Os livros, modelos e mais utei
tios fornecidos aos alumnos não poderão ser e
duzidos para fóra do estabelecimento. A ci
alumno será distribuido sempre o mesmo li
ou utensilio, ficando cite responsavei pelos
innos' causados.

Lo Os livros para o 2." anno, o 3.0 e o 4."
curso Irimario, deverão ter uma duração m
ma de dois annos, cabendo aos professores o
goroso dever de zelar sempre pela conserva
deiles.

§ 2.0 Os livros que não tiverem mais appl.
ção nas escolas publicas serão devolvidos á
cretaria do Interior, a qual poderá distribui
aos estabelecimentos particulares que mai
nham alumnos pobres.

Art. 173. A Secretaria do Interior fixará,
nualmente, a importancia necessaria a cada
1)0 escolar, para acquisição de utensilios de 1
pesa e de hygiene e de material de expedie
cffectuando-se a entrega (Ia mesma aos dire
les em duas quotas semestraes.

§ 1 . 0 Para esse effcito, far-se-á remessa á
cretaria das Finanças, no principio de cada ai
da relação dos gnipos escolares com as vei
que limes competirem afim de serem as coile
rias dos municipioS auctorizadas a fazer os
mentos por semestres.
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§ 2." Exceptuam-se desta regra os estabeleci-
mentos de ensino (Ia Capital, os quacs continua-
rão a prover-se directamente na Secretaria do Tu
tenor.

§ 3." São fixadas as primeiras quinzenas de
janeiro e de julho para a remessa do balancete
(las compras effectuadas no semestre, sob i)em1
de ser suspensa a concessão da verba.

§ 4. 0 Em livro propnio serão escriptUra(ldS
essas verbas e as respectivas despesas, devida-
mente documentadas, bem como toda e qualquer
outra concedida pelo governo para a execução de
serviços ou compra de objectos escolares.

Art. 174. Os moveis, os apparelhos necessa-
rios nas escolas primarias e os livros didacticos
para uso dos alumnos pobres, serão fornecidos
de accordo com uma relação feita veios profes-
sores das escolas singulares e pelos directores de
grupos e escolas reunidas, e visada pela auctori-
dade escolar.

Art. 175. As requisições feitas para obtenção
de mobiliario 'e material deverão conter:

a) relação e quantidade do material que se
pede;

b) nome da localidade e do municipio, a ca-
tegoria e a natureza do estabelecimento;

e) meio mais pratico de transporte, estação
mais proxima, consignatario dos volumes, etc.

Paragrapho unico. Os destinatarios, ao rece-
berem o material requisitado, assignarão as
guias que o acompanharem, archivando uma e
devolvendo outra á Inspectoria Geral da Instru-
cção Publica.

Art. 176. Na Insiectoria Geral da Instrucção
Publica haverá, ao cuidado da secção competeim-
te, um livro no qual se lançarão minuciosamente
todos os fornecimentos de mobilianio e material
escolar, feitos aos estabelecimentos de ensino pri-
mano, com especificação de quantidade e data.
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Paragrapho unico. Neste livro, cada estabe-
leç.irnento lerA o seu titulo, e os lançamentos se
farão cm fórma de conta corrente.

Art. 177. Os professores, directores de gru-
pos e mais fuuccionarios do ensino, a quein com-
petirem a guarda e a conservação do mobiliario
e material escolares, são por elies responsavois
civil, criminal e administrativamente.

Paragrapho unico. Não poderão, sob qual-
([1101' pretexto, ce(lel-os por emprestimo, nem dei-
les utilizar-se para fins extranhos ao (!nsino, sob
as mesmas responsabilidades.

CAPITULO III

Da escripttiraçao escolar
Art. 173. Para a escri)turaÇaO escolar, have-

iA os seguintes livros:
§ 1. o Nos grupos escolares e escolas reunidas:
a) um de matricula;
1)) tantos de ponto diario, para chamada dos

alumIlOs, quantas forem as classes;
e) um de pOflio diario do pessoal docente e

administrativo;
d) um para registro das folhas de paga-

mento;
e) de actas de exames, de termos de promo-

ções, visitas e de compromisso; de registro de
compras e inventario do material escolar; do mo-
vimento do grupo; e de assentamento de medias;

f) um livro de ponto geral, destinado ao re-
aistro da organização das classes e ao resumo
livro de ponto (liarios, para o effeito dos boletins
nlensaes e dos niappas de frcqucncia;

t) (zIiarios de classe, para a summula das li.
-eções e registro de apontamento relativos A regu-

laridade, trabalho e conducta dos ahimnos.
2 . Nas escolas singulares:

a) um cio matricula;
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b) um de ponto diario;
C) um de ponto geral;
d) um de inventario do material escolar; de

termos de visitas; de actas de exames e termos
de promoções;

e) um diario de classe.
Art. 179. Os livros de que trata o artigo au-

tenor constituirão o archivo escolar.
Art. 180. São competentes para (lar certidões

e quaesquer outros documentos extrahidos dos li-
vros escolares e só referentes a alumnos:

a) nas escolas singulares, os professores.
h) nas escolares reunidas e nos grupos, os di-

rectores.
Paragrapho unico. Taes certidões ou do-

cumentos deverão ser sempre conferidos pela au-
ctoridade escolar.

Art. 181. Todos os livros de escripturação
escolar serão abertos, numerados, rubricados e
encerrados, com a declaração do fim a que se
destinam, podendo a rubrica ser de chancelia:

a) pela auctoridade do municipio ou do dis-
tricto, os das escolas singulares;

b) pelos directores, os de grupos e escolas
reunidas.

Art. 182. Serão escripturados taes livros:
a) nas escolas singulares, pelos respectivos

professores;
b) nos grupos escolares e escolas reunidas,

pelos respectivos professores, o ponto diario, (lOS

alumnos e diario de classe; os demais, l)C1OS di-
rectores que, nisto, poderão ser auxiliados por
um dos professores, á sua escolha.

Paragrapho unico. Os respectivos directores
visarão o diario de classe antes (Ia abertura das
aulas, fazendo no mesmo as modificações julga--
(Iasnecessarias em face dos prograimnas.

Art. 183. Os boletins mensaes e os mappas
de matricula dos grupos e escolas reunidas serão
feitos pelos directores; os das escolas singulares,
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pelos professores; os mappas semestraes de fie-
quencia, pelos professores, sendo os dos grupos
e escolas reunidas visados pelos respectivos dire-
ctores, e todos elies pelos inspectores escolares.

Paragrapho unico. Os impressos para esses
boletins e mappas serão fornecidos pela Secreta-
ria do Interior, de accordo com o modelo ado-
ptado.

Art. 14. O director ou professor deverá col-
leccionar, por ordem (te (lata, officios, circulares e
iiistrucçôes expedidas pelas a1tCl.)ri(ladCS compe-
tentes.

CAPITULO 1V

Das deperidencias e accessorios da escola

Art. 185. São dependencias ou accessorios da
escola a bibliothcca, o museu e os gabinetes medi-
co e dentario.

Art. 186. Em cada grupo escolar se constitui-
rá uma bihliotheca para USO dos professores e dos
alumnos, com os livros approvados ou recoinmen-
(lfl(1OS pelo Conselho Superior da Instrucção ou a
cita destinados pelas auctoridades (10 ensino OU

doados por particulares.
Paragrapho unico. Nenhuma obra doada p0-

(lerá figurar na bibliotheca sem que tenha sido
previamente examinada pelo director, que recusa-
rá as que julgue inconveniente ou improprias ao
uso a que se destinam.

Art. 187. A bibliotheca ficará a cargo do di-
rector, que será responsavel pelas obras que a con-
stituirem, devendo organizar um catalogo dos li-
vros existentes, methodicamente classificados.

Art. 188. Os livros da bibiiothcca ficarão á
disposição dos alurnnos que os queiram ler, em
horas designadas pelo director, que, em casos ex-
cepcionacs, poderá permittir que sejam retirados,
mediante recibo e pelo prazo maximo de oito dias.

Paragrapho unico. Os professores poderão,
egualmente, e pelo mesmo prazo, retirar, mediante
recibo, os livros que desejem ler, respondendo por
estragos ou extravios, responsabilidade esta ex-
tensiva aos alumnos.

Art. 189. Para a constituição da bibliotheca
deverão as caixas escolares concorrer com uma
contribuição annual nunca inferior a 10 % de sua
receita.

Art. 190. Cada escola procurará organizar
um museu com material colhido pelos aluninos e
professores nas excursões escolares, ou enviado
pela Secretaria do Interior, doado por particulares
ou instituições scientificas.

Art. 191. O director do estabelecimento, o
qual terá a seu cargo a administração e guarda do
museu escolar, organizará o catalogo das suas col-
lecções, classificando-as e dispondo-as nos mostra-
dores a esse fim destinados.

Art. 192. No museu devem figurar specimens
de mineraes, de plantas e animaes uteis e nocivos
da localidade, de modelos em gesso dos orgãos e
appareihos do corpo humano, graphicos e dia-
grammas relativos á vida industrial e commercial
do municipio e do Estado, trabalhos escolares dos
alumnos, a juizo do director e professores, princi-
paes artigos da producção agricola e da industria
locaes, etc.

Art. 193. O museu tem por fim o ensino intui-
tivo, devendo os professores, sempre que possivel,
(lar, na sala que lhes for destinada, aulas de scien-
cias naturaes, geographia, hygiene e licções de
cousas.

Art. 194. O gabinete medico terá os seguintes
objectos e apparelhos: uma balança, uma toesa,
uma fita metrica, um stetoscopio, uma escala opto-
metrica Snellen, seis tubos de ensaio, um thermo-
metro clinico, uma lampada a alcool, provisão de
alcool e acido acetico, uma abaixa lingua, uma

j -:
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uteis relativos á educação, hygiene e outros as-
sumptos de interesse educativo, relacionados com
a vida e as occupações locaes.

Art. 197. Ficam, entretanto, desde já creadas
as instituições escolares e complementares da es-
cola, a que se referem os capitulos seguintes.

Parte V1
1i)a iri tittiiÇõc	co1are4 c

iIV3tittiiÇÕt3 com p1eiCntW(
d eeoI.t

TITULO 1

Das instituições escolares
Art. 195. A escola primaria, sendo destinada

não sómente á instrucção, como tambem á educa-
ção, deve procurar desenvolver nos alumnos o in-
stituto social, offerecendo-lhCS opportumdades de
exercer os sentimentos de sociabilidade, responsa-
bilidade e cooperação.

Paragra)l10 unico. Para este fim devem os
directores e professores concorrer para a organiza-
ção de associações escolares e promover obras e
estudos escolares feitos cm commum, pelotões de
saude para educação hygienica e outras fôrmas de
actividade social proprias da infancia.

Art. 196. Além (listo, a escola deve manter-se
em intimas relações com o meio social em que fun-
cciona, coliaborando com as instituições comple-
mentares e auxiliares da escola na obra de aper-
feiçoamento do meio escolar e social da localida-
de, para o que procurará interessar na vida da es-
cola a população local, particularmente as fami-
lias dos alumnos.

Paragrapho unico. A escola deverá, assim, in-
corporar ao seu organismo as influencias favora-
veis do meio social e extender a este os proprios
heneficios, promovendo no seu edificio reuniões
frequentes dos pacs e mães de familias, não só
para o fim de proporcionar-lhes um conhecimen-
to mais completo da vida e do funccionamento
escolar, como para ministrar-lhes conhecimentos

A
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caixa de soccorros de urgencia e 11111 archivo para	O

fichas.

EOO CAPITULO 1

Do club de leitura

Art. 198. Em cada grupo escolar serão orga-
nizados uni ou mais clubs de leitura entre os ala-
mnos das classes do terceiro anno e do quarto.

Art. 199. O club terá por fim estimular a lei-
tura de bons livros e favorecer o desenvolvimento
do gosto na escolha das obras; promover a leitura
em voz alta e a audição intelligente por parte do
auditorio infantil que assistirá leitura; desenvol-
ver as aptidões de expressão por exposições oraes
que farão os alumnos do resultado de suas leitu-
ras e da sua opinião sobre os assumptos sujeitos á
deliberação (10 club; augmentar a bibliotheca esco-
lar pelo proprio esforço dos membros do club, os
quaes deverão conservar p, encadernar os livros da
bibliotheca.

Art. 200. A direcção do club pertencerá aos
proprios alumnos, que deverão eleger dentre elies
para constituirem a administração.

Art. 201. Os professores devem, por todos os
meios ao seu alcance, estimular e favorecer o bom
funccionamento do cliii), sem, comiudo, interferir
na sua administração e no jogo espontaneo das
actividades infantis. A sua acção se limitará a en-
corajar, por meio de conselhos, as creanças mais
atrazadas a fazerem exercicios repetidos de leitu-
ra, de maneira a poderem pertencer ao club; a
suggerir opport tinida des para a organização de
aliocuções a serem pronunciadas; a crear situações
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favoraveis á reunião do club e frequente i'eallza-
Çii() de leituras em VOZ alta.

Art. 202. O club organizará, depois de apre-
sentadas suggestões e propostas por parte de seus
membros, uma lista de cinco livros que, a seu jui-
zo, devem ser lidos pelos alunmos de cada classe
antes de terminado o armo lectivo.

§ 1.o Depois de lidos pelos alunmos perten-
centes ao cliib os cinco livros a que se refere este
artigo, designarão, em sessão ou sessões especiaeS,
dentre elies o que, a seu juizo, deve ser reconi-
mendado como o mais proprio para ser adoptado
como livro d'o quarto anno.

§ 2.0 Os livros assim escolhidos pelo c-iub serL)
submetlidos ao exame dos professores e demais
teclinicos do ensino primario e propostos á consi-
deração do Conselho Superior da Instrucção.

CAPITULO II

Do Auditoriurn

Art. 203. Quinzenalmente serão destinadas
(tuas horas ao Auditorium, onde se devem reunir
director, professores, alumnos e pessoas das suas
fa milias, quando convidadas.

Art. 204. As horas do Auditorium se destina-
rão a cantos coraes, a audições musicaes, á expo-
sição por professor ou por alumno de assurnpto
que interesse á escola, seja relativo ao programma
(te estudos, seja concernente a alguma obra es-
colar ou social em que os alumnos se achem inte-
ressados; a palestras p .elo medico ou dentista es-
colar sobre theinas de hygiene; a conferencias, si
possivel acompanhadas de demonstrações praticas,
sobre a industria, a prot1iao agricola e o com-
flWPCi() locaes; á CX1)OSiÇiiO, por peSSoa preferente-
mente da administração local, sobre o plano de
obras publicas que estão sendo executadas, o seu

1	 _
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processo, o seu custo pi'ovavel e os beneficios que
trazem, etc.

(:Apli'uLo 111

Do pelotão de saude

Art. 205. Serão organizadas nas escolas, asso-
ciações de atumnos nos moldes dos chamados pe-
lotões e cruzadas de saude, os quaes se destinam
a incutir e fixar habitos de hygiene nos escolares e
a generalizal-os na localidade.

Art. 206. Os pelotões e as cruzadas de saude
serão organizados e orientados pelos medicos e en-
fermeiras escolares (lc accordo com as instrucções
expedidas pela respectiva inspectoria.

CAPITULO IV

Do pequeno escoteii'isnzo

Art. 207. Será instituido entre os alumnimos das
escolas primarias, com caracter facultativo e como
instrumento de educação physica, moral e civica,
o pequeno escoteirismo.

§ l.° A instrucção será ministrada p ' instru-
ctores escoteiros, fóra dos dias de funceionameiilo
escolar, de accordo com as instrucções organiza -
das pela Inspectoria (te Educação Physica.

§ 2. 0 O director do estabelecimento, assim
COmO o medico escolar, deve sempre ser OljVj(IO
sobre o horario, a (1111-ação e a natureza (los exerci-
elos e scientificados dos alumnnos que devem delies
participar.
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TITULO 11

Art. 203. As auctoridodes escolares tm por
dever promover e esti 11111101, R organização de As-
sociação de Mães de i'aniilia em cada loeali(ia(ie

Art. 209. Estas Associações se destinam  coo-
perar estreitamente na escola comas auctoridades
escolares no sentido de levantar na escola o uivei
moral e de saude, promover a matricula e a fre-
quencia escolar, concorrer para o desenvolvimento
e o progresso dasins! ções escolares, particular-
mente as destinadas á assstencia aos meninos po-
bres.

Iaragrapho unico. As Associaçoes de Mães de
F'arnilia (levem tomar parte nas ieuniões quinze-
naes no Auditorium escolar, assim como nas festas
e demais reunioeS realizadas na escola, bem como
acompanhar, fie perto e interessadimente, a vida
escolar em todas as suas manifestações, represen-
tando aos directores dos estabelecimentos e ao go-
verno sobre as necessidades e lacunas da escola, so-
bre os defeitos observados no seu funccionarnentO,
suggeril1dü medidas destinadas a remediar a umas
e aos outros.

Art. 210. As Associações de Mães fie F'amiiia
deverão reunir-se ao menos uma vez mensalmente
e realizar frequentes visitas ás escolas, que lhes
serão franqueadas corno ás (lernais aliCtOrifladeS de
inspecção do ensino.

Paragrapho unico. Para as suas reuniões po-
derão utilizar-se dos predios escolares fóra (Ias ho-
ras do funccionamento das escolas.
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CAPITULO II

Dos conselhos escolares municipaes
Das associa ç5es complementares e auxiliares da

Escola

CAPITULO 1

Das associações das niães de família

Art. 211. Para estimular o desenvolvimento
do ensino primario, e como instituição complemen-
tar da escola, haverá, em cada municipio, um Con-
selho Escolar.

Art. 212. Este Conselho compor-se-á:
a) do presidente da Camara Municipal ou, nas

prefeituras, do prefeito, como presidente nato;
b) do director do grupo escolar ou do profes-

sor de escola singular que fôr designado pelo Ins-
pector Geral da instrucção Publica;

c) do juiz de direito ou do juiz municipal,
onde os houver;

(1) do vigario da parochia da séde do munici-
1)10;

e) de membros, nomeados pelo Secretario do
Interior, dentre as pessoas principacs do logar, não
devendo exceder fie quatro.

Art. 213. O Conselho reunir-se-á: ordinaria-
mente, urna vez por anuo. na primeira qflillzelm
de janeiro, em urna das salas do predio escolar,
para eleição do seu secretario e de seu thesoureiro
e para deliocrar sobre assurnptos fie sua compe-
tencia, e extraordinariamente, sempre que houver
matei-ia de urgencia, mediante convocação prévia
do presidente.

Art. 214. 'fres faltas consecutivas, não justifi-
cadas, imporiam na exoneração cio membro re-
misso, o qual deverá ser, imrnediatanicnle, subsli-
tuido.

Ari. 215. Ao Conselho compete:
1. o solemnizar as festas escolares e as (lis-
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3.° indicar ao governo as pessoas que devam
exercer no municipio, as funcçõcs (Te inspector es-
colar municipal ou (listrictal, as quacs poderão ser
exercidas por (ltIal(ttIc 1' dos seus membros

4.0 zelar pela obse rvancia da obrigatoriedade
do dnsipo e estimular, por todos os meios. a ma
triula e a frequencia nas escolas;

5•0 coiligir todos os dados necessarios ao re-
censeamento e á estatistica escolares;

6. 0 exercer vigilancia sobre as escolas no que
diz respeito á assiduidade (los professores i (105
nlumnnos, dando conta da mesma á inspectoria (c-
ral da Instrucção Publica;

70 promover a obtenção de fundos para as
caixas escolares e fiscalizar sua applicação;

8. 0 prestar os bons officios necessarios para
supprir-se a falta de protecção familiar aos meno-
res desamparados e prover sua educação;

9.° auxiliar as auctoridades escolares no des-
empenho de suas funcções;

10 verificar si nas escolas particulares é mi-
nistrado de modo efficiente o ensino da lingua
portugueza, da chorographia e da historia do Bra-
sil;

11 solicitar, para escolas dos respectivos mii-
nicipios, o mobiliario e material didactico de que
necessitarem.

CAPITULO III

Das caixas escolares

Art. 216. As caixas escolares se destinam a
cooperar nos serviços de assistencia aos menores
indigentes, proporcionando-lhes meios de. com as-
seio e decencia, frequentarem os estabelirirnentos
de instrucção primaria em que ellas se fundarem.

Art. 217. Os serviços de assistenc; das caixas
escolares incumbem á direcção dos estabelecimen-
tos e consistem:
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a) no fornecimento de merenda, roupa, calça-
do, objectos indispensaveis ao uso pessoal dos es-
colares indigentes e de medicamentos;

b) na (listril)uiça() de i)i'efliiuS
Art. 218. As caixas escolares, que se organi-

zarão de accordo com estatutos prol)riOS, terão a
séde nas localidades em que se fundarem e a deno-
minação preferida pelos socios.

Art. 219. Os estatutos obedecerão ás seguintes
bases:

1. A administração ficara a cargo de uma di-
rectoria eleita pelos socios e COrnl)OStaS de um pre-
sidente, um thesoureiro, um seçretario e tres f is-
cles.

II. Os socios serão de trcs categorias: bene me-
ritos, os que tiverem contribuido com donativos
de valor egual ou superior a Uin conto (te réis; fim-
dadores, os que tiverem a iniciativa e prestarem
serviços relevantes na orgalUzação das caixas; e
protectores, os que concorrerem com a contribui-
ção minima de um mil réis pai' mez;

III. O patrimonio das caixas escolares se con-
stituirá de:

a) contribuição e donativos;
b) productos de subscripções, kermesses, fes-

tas, etc.;
e) producto das taxas especiacs creadas em

seu favor pelo Estado ou municipio;
Ú) o que os funccionarios do ensino de cada

estabelecimento por qualquer motivo deixarem de
receber.

IV. O tliesoureiro, que deverá ter sempre em
ordem clara e minuciosa a escripta da caixa, de
accordo com os diversos serviços a cargo da mes-
ma, é obrigado a prestar conta, annualmente, em
época estabelecida em estatuto, sol) pena (Id res-
ponsabilidade civil e criminal e destituição inime-
dia Ia.

-,
...
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V. O secretario deverá rernelter á IflSI)CCtOria
Geral da Instrucção Publica o balancete semestral
da caixa.

VI. Dissolvida a caixa, o saldo existente de-
verá ser entregue á direcção do estabelecimento
para fins de assistencia, prestadas contas semes-
traes á Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

VII. A extensão e duração do mandato da di-
rectoria da caixa, o modo de administração, os de-
veres dos socios e tudo mais que fôr julgado util
ao seu funccionamento, deverão ser estipulados
pelos respectivos estatutos.

VIII. Será gratuito o serviço prestado pelos
membros da administração das caixas escolares.

Art. 220. O pagamento das verbas constantes
das letras e e d do art. 219, III, será solicitado á
Inspectoria Geral da instrucção Publica em reque-
rimento devidamente instruido.

Art. 221. A direcção dos estabelecimentos de
ensino deverá remetter no inicio de cada semestre
lectivo á Inspectoria Geral (la Instrucção Publica
uma lista dos alumnos indigentes.

Art. 222. Os estatutos das caixas escolares, de-
pois de approvados pelo Secretario do Interior, se-
rão publicados em extracto, no orgão official, ca-
bendo ao presidente (Ia instituição promover a ia-
scripção dos mesmos no registro especial de titulos.

CAPITULO IV

Do fundo escolar
Art. 223. O Fundo Escolar a que se refere o

art. 120, n. 3, da Constituição do Estado, será coii-
stituido:

a) pelo imposto annual de 10000, pagos aos
cofres estaduaes por todos os individuos varões, re-
sidentes no Estado, nacionaes 011 extrangeiros,
maiores de 21 anuos. exceptuados os salarios, cuja
renda seja inferior a 2:400000 annuaes;

b) por dez por cento (10 %) a4dicione8 sobre
os impostos relativos ás bebidas alcooliças;

e) por dez por cento (10 %) sobre a arreçda-
ção annual da receita dos municil)ioS, deduzida
desta, para os effeitos da porcentagem, a quota
destinada ao serviço de divida municipal;

d) por cincoenta por cento (50 (lo) das multas
de jurados;

e) por cincoenta por cento (50 %) das taxas
sopre diversões;

f) por trinta por cento (30 %) das multas que,
por qualquer auctoridade estadual, forem impos-
tas por infracção das leis ou regulamentos tio Es-
tado;

g) por vinte e cinco por cento (25 %) dos
emolumentos cobrados pelas certidões passadas
pelas coliectorias;

h) pelos selios, de 11600 e 121600, pagos pe-
los diplomas expedidos pelas escolas de Pharma-
cia e Odontologia reconhecidas pelo Estado;

i) pela terça parte dos bens em que o Estado
succeder por falta de herdeiros;

j) pelas doações dos particulares em favor
da instituição publica;

k) pelas subvenções federaes, ou outras, que
forem instituidas;

1) pela importancia das multas comminadas
por este regulamento e pela das taxas a que se re-
fere o art. 68.

Art. 224. Ficam isentas da contribuição a que
se refere o art. 223, letra e, as Camaras Municipaes
que já subvencionem com mais de 10 % da sua
renda annual, mediante contracto e durante a vi-
gencia deste, estabelecimento de ensino secundario
ou profissional, existente no miinicipio.

Art. 225. O fundo constituido nos termos do
art. 223 e os seus rendimentos se destinarão, ex-
clusivamente, a auxilios e assistencia escolar, aos
alumnos provadamente pobres dos grupos e esco-
las publicas e infantis do Estada.

,	...'..
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Paragrapho unico. Si no fim de cada exerci-
cio, depois de publicado o balancete do segundo se-
mestre, se verificar a existencia de qualquer sal-
do, poderá este ser empregado no exercioio se-
guinte, em acquisição de materiaes e construcções
de predios escolares.

Art. 226. A applicação do fundo se fará, em
cada municipio, tanto quanto possivel, na propor-
ção do que nelie se arrecadar, de modo que á sua
população escolar revertam todos os beneficios das
contribuições havidas.

Art. 227. Fica ao exclusivo encargo do Esta-
do o ensino publico prirnario nos municipios, bem
como a obrigação de construir, á sua custa, os pre-
dios escolares, urbanos, districtaes e ruraes, Sem
prejuizo, porém, da faculdade que cabe aos parti-
culares, ás instituições privadas ou publicas de
promover, fundar ou instituir estabelecimentos de
ensino elementar, observadas as leis e regulamen-
tos estaduaes.

Art. 228. Fica crea:da, subordinada á Inspe-
ctoria Geral da Instrucção Publica, a inspectoria
de assistencia medico-escolar, podendo o governo,
por conta do Fundo Escolar, contractar o pessoal
necessario.

Art. 229. Para fiel e rigorosa applicação do
Fundo Escolar, as Secretarias das Finanças e d9
Interior farão cscripturaçao á parte, em livros es-
peciaes, do seu producto e destino annuaes.

§ 1. No fim de cada semestre, as ditas Secre-
tarias publicarão os balancetes da receita e despe-
sa relativas ao Fundo Escolar, de maneira a de-
monstrarem com clareza o saldo existente e O des-
tino attribuido ás parceilas despendidas.

§ 2.° A falta de observancia do disposto nesti:!
artigo e no art. 225 importa obrigação do Poder
Executivo susnender no exercicio seiiinte, o lan-
çamento das contribuições referidas nas letras a,
b, c e d do art. 223.

- 1211 -

Art. 230. Para effcito de fiscalização do lan-
çamento dos contribuintes e da boa arrecadação do
imposto referido na letra a do art. 223, os funccio-
narios da instrucção publica estadual ficam inves-
tidos das attribuições de fiscaes do dito imposto,
cabendo-lhes a faculdade de impor multas regu-
lamentares e de levar ao conhecimento dos colie-
ctores e da inspectoria Geral da Instrucção Publi-
ca todas as informações convenientes.

Parte Vil

11Li ceoku cm
TITULO 1

Dos graus do ensino primar/o
Art. 231. O ensino priinario será ministrado,

de accordo com o ari. 2, deste regulamento, cru
dois graus, divididas as escolas em duas catego-
rias:

a) escolas infantis;
1)) escolas primarias.
Art. 232. As escolas infantis são de duas cate-

gorias:
a) .Jardiris de Infancia;
b) Escolas Maternaes.

CAPITULO 1

Dos Jardins (ia infancia
Art. 233. Os jardins (10 iufancia têm por fim
1.° favorecer a representação mental, por

uma intuição constante e bem orientada, de licções
objectivas e concretas;

2.° estimular as actividades espontaneas e li-
vres da creança, induzindo-a a iniciativas, expres-

D. 71	 1927
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sões, tentativas e experienCiaS pessoaes, banidas as
imitações e reproducções servis, as recitações me-
chanicas e a ordem inflexivel na seriação dos jo-
gos e trabalhos;combater os autoniatiSfllOS jnutcis e os
tics, variando, para este fim, frequentemente as
licções e preenchendo de 0CCUJ)aÇõCS uteis todos os
momentos livres;

4•0 - cultivar e desenvolver os dons de lin-
guagem e de expressão, comprehendefldo a enun-
ciação das palavras, a tonalidade, a educação do
ouvido para a percepção e comprchensao das gra-
dações de sons, devendo ser utilizados, para este
fim, jogos vocacS que appellem para OS interesses
instinetivOS das creanças;

5.0 - cuidar do desenvolvimento das perce-
pções sensoriaeS, de attenção e da aptidão motora;

6. 0 preparar a creança para receber com
proveito a instrucção primaria, iniciando-a na lei-
tura, escripta, desenho e calculo, por meio de jo-
gos adequados, recomlflefl(lafldOSe para esse fim
o methodo Decroly.

Art. 234. O programlna das Escolas Infantis
(leve com1)relldflder:

a) exercicios physicos e jogos;
b) exercicios do pensamento, de linguagem,

de recitação, cantos, (lanças, marchas;
c) occupações manuaes.
Art. 235. Os exerciciOS physicos, que devem

ser feitos de preferencia ao ar livre, consistem em
movimentos dos (ledos, (las mãos, dos braços, das
pernas, da cabeça; marcha, saltos, rondas, corri-
das, jogos imitativos do cultivador e do operariO,
devendo ser acompanhado de cantos.

Art. 236. Os jogos deverão comprehender as
seguintes modalidades: jogos sensoriaes-viSUaeS;
visuaes motores; motores e auditivos motores; de
iniciação arithmetica; relativos á noção de tempo;
de iniciação á leitura; de enunciação das pala-
vras e de cornprehensão da linguagem. Além des-

tes serão promovidos, com recomrnendação espe-
cial, os chamados jogos sociaes.

Art. 237. Os exercicios de pensamento, de lin-
guagem e de recitação (levem ser de todos os dias
e instantes, seja em licções especiacS, seja a pro-
posito dos trabalhos da classe ou dos jogos recrea-
tivos. Compor-se-ao de conversações sobre as can-
sas da escola ou da casa de farnilia; sobre alimen-
tos, vestuario e habitação; sobre animaes domes-
ticos, 1)assalos e insectos; sobre legumes, arvores
fructiferas e flores; sobre mineraes e tecidos que
as crcanças colherem com o auxilio das proíesso-
ras; sobre o (lia, a noite e a SUCCCSSO dos mezes,
sobre viagens e excursões; descripção de scenas e
vida infantil ou da vida familiar, de historia e de
costumes do paiz e do Estado; de narrações,
anecdotas e historietas proprias a estimular a ima-
ginação (Ia creança e a satisfazer os interesses pro-
prios 	sua edade.

Art. 238. Os cantos devem ser de sentido ac-
cessivel á COm1) reli eflSaO infantil, simples de me-
lodia, movimentados e variados na entonação,
acompanhando, sempre que possivel, os jogos, as
rondas e as conversações e recitações, quando
apropriados ao tom e assunipto das mesmas.

Art. 239. As occupações rnanuaes cornprehea-
derão dol)ramento, corte e recorte de papel, tran-
çado e tecido, as combinações a que dá logar o
uso do material Froebel, modelagem em argila, etc.

Art. 240. O ensino da leitura, (ia escripta, do
desenho e do calculo nunca (leve ser feito directa-
mente, nem constituir objecto de licçCíes especiac,
mas resultar dos jogos, (Ias occupações e das ex-
p" encias infantis, habilmente aproveitadas pelas
professoras.

Art. 241. O eflsiJiO (leve ser, tanto quanto 1)0 5-
sivel, individualizado, reduzindo-se o numero de
alumnos em cada classe.

Art. 242. O Jardim de Infancia terá unia di-
rectora, professoras, devendo urna (lestas ser pia-

:;	1:: • . .
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nista, um porteiro, e tantas conductoraS de alu-
mnos e serventes (jualitas IICCCSSarIUS

Art . 213.  ( ) pessoal docente e adiujuisirativo

	

dos Jardins de Itifai.	, é, para lodos os ffcitu
eqUi)at't(l() ao (LOS ('tlj)OS escolares.

Art. 244. Para noflleaçao de professoras 4e
Jardins de Jnfancia exige-se não só diploma d
normalista, como o certificado do curso especial
para a formação de docentes dessa categorhi, ao-
nexo ás Escolas Normaes do Estado.

Art. 245. Serão admittidas á inatricuh no-,
Jardins de Infancia creanças de 4 a 6 annos de
edade, mediante prova de vaccinação anti-vario-
lica e de que não soffrem nenhuma das meles-
tias ou defeitos enumerados no art. 101, § t.°

Paragrapho unico. O ensino dos Jardins de
Infancia é facultativo e sómente gratuito paa os
alumnos notoriamente pobres, pagando os demais
uma taxau de matricula de 50000 por anuo, que
poderá ser satisfeita em 5 prestações eguaes, e
dois em dois mezes.

CAPITULO 11

Das escolas maternaeS

Art. 246. \s Escolas Maternaes terão os m
mos fins educativos dos Jardins de Infancia e n
Ias a educação deve ser orientada pelos mesni
methodos e principioS.

Art. 247. Cada Escola Maternal terá tir
directora, tres educadoras, uma porteira e dii
serventes.

Paragrapho unico O seu pessoal docente
oladministrativo será, para todos os effeitos, equi

rado ao dos Jardins de Infancia.
Art. 248. As Escolas Materiiaes se destiru

á educação de creanças de 4 a 6 amuos, filhas

•	:

operarios, devendo, para esse fim, funccionar de 7
horas da manha ás 5 da tarde.

Paragraplio unico. As condições pra a ma-
nIncuta se nu) as incs as (xiLi(las lios Ja r(IiIlS de

lnfaiicia, á exce)ça() da taxa

TITULO 11

Do ensino prirnario em geral

Art. 249. O ensino prinmrio tem por fim, não
sórnente a instrucção, mas, antes e sobretudo, a
educação, comprehiendendo-se COIflO tal toda obra
destinada a auxiliar o desenvolvimento physico,
mental e moral das creanças, para o que deverá
ser considerada a infancia não do ponto de vista
do adulto, mas do ponto de vista dos motivos e in-
teresses proprios delia.

Paragrapho unico. A escola primaria tem o
seu fim em si mesma, não visando preparar as
creanças para os graus superiores do ensino, mas
ministrar-lhes conhecimentos que possam ser uti-
lizados nas suas experiencias infantis, tendo por
principios que só as noções susceptiveis de serem
utilizadas nas operações ordinarias da vida se in-
corporani, effectivanien te, como habitos meu tae,
aos seus conhecimentos.

Art, 250. A uniformidade no ensino prinmrio
não significa o nivelamento (Ias individualidades,
devendo o professor iro'r conciliar as exigeli-
cias da instrucção coliectiva com os interesses e as
particularidades proprias a cada creança

Art. 251. A escola não se destina apenas a
ministrar noções, mas é tambem unia fórma de
vida em comnrnum, cabendo-lhe preparar a creança
para viver na sociedade a que pertence e i Com-
prehender a sua participação na mesma, para o
que é insdispensavel introduzam-se na escola os
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usos e processos da vida em commum, transfor-
mando-a de classe sem sociabilidade cm uma so-
ciedade ein miniatura.

Paragrapho unico. Para este fim os procc3-
SOS de ensino devem ser o mais possivel socializa-
dos, estabelecendo-se entre o professor e os alu-
innos e entre estes uns com os outros uma ver.a-
deira cooperação no estudo, nas licções e nas ex-
periencias, de maneira a manter sempre activo o
espirito da classe e a despertar nos alumnos o es-
timulo que resulta do sentimento da sua coilabo-
ração no desenvolvimento das 1icçõ.

Art. 252. As materias que constituem  lro-
gramma do ensino primario flO devem se ensi-
;uidas como si fossem fins cm si mesmas, mas como
meios de desenvolver o raciociniO, o julgamento e
a iniciativa (Ias creanças, offerecendo-lhes Oppor-
tunidade de exercer o seu poder de observação, dc
reflexão e de invenção e de applicar as nOÇÕeS ad-
quiridas.

Paragrapho unico. As licções devem ser con-
duzidas de fórma a se manterem ao nivel cio des-
envolvimento mental das ci'eanças, correspflfl(lm-
do aos seus interesses actuaes, de maneira que
possam ser consideradas, tanto quanto possivel,
como uma resposta antecipada ou uma satisfacção
áquelies mesmos interesses.

Art. 253. Os prograrnmas devem ser organi-
zados e executados, não com a prcoccupação da
quantidade de noções e conhecimentos a serem
iiistrados, mas cõnt a do mininio essencial, tendo
cm vista a qualidade das noções para os usos
da vida, a sua organização em torno dos centros de
interesses da creança, de maneira que o ensino não
seja uma memorização de factos e de dados des-
connexos, mas a COml)FelldnSã() das suas relações e
da importancia e significação de cada um no Con-
texto das licções, experiencias e problemas.

Paragrapho unico. Os themas das licç6es de-
vem ser, sempre que possivel, tirados da vida or-
dinaria e expostos eni lermos da experiencia in-
fantil.

CAPITULO 1

Da classificação, cre(íçõo, insfailação, suppressão,
transferencia e reunião de escolas primarias

Art. 254. As escolas primarias são classifica-
(Ias em

a) ruracs, com o curso de Ires annos;
h) (Iistricaes e ui-nanas singulares, com o

curso de tres annos;
e) escolas reUfli(laS e grupos escolares, com

o curso de quatro annos;
d) escolas Iara debeis organicos;
e) escolas ou classes especiaes para os retar-

dados pedagogicos.
Art. 255. Poderão ser CrCa(laS escolas noctur-

nas para adultos nas localidades em que o governo
julgar conveniente, de preferencia nos centros iii-
(lustriaes.

CAPITULO II

Da creação e insta//ação das escolas primarias

Art. 256. Em toda localidade onde houver
cincoenta ou mais creanças em edade escolar será
creada, a juizo do governo, uma escola para o eu-
sino primaiio, e, si forem em numero superior,
porção de cincoenta alumnos por escola.

Art. 257. A installação das escolas novamente
creadas realizar-se-á no vi., esimo dia após a aber-
tura (Ia matr?cula

Paragrapho unico. Nenhuma escola será h-
stallada no segundo semestre.

IIk
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Art . 253. Poderão ser 5u1)1)ri,ni(ta s, ou tl'alis-
íeri (laá de uma pala outra localidade, a j uizo do
governo:

a) as escolas singulares que nioapresenta cem
o minifl)O da frequdncia regulamentar cm seis
mezes consecutivos;

b) aquelias que, por insufficiencia de matri-
cula, se não tiverem instaliado ate, o primeiro dia
lectivo de fevereiro;

c) as de localidades em que se crearem grupos
escolares, desde que no 1) erimctr) destes não haja
população escolar que justifique a existencia das
uiesma.

Art. 259. Ao professor da escola cujo ensino
fr suspenso será designada outra da mesma ca-
tegoria, si'possivel no mesmo município e na mes-
rna data da suspensão, desde que não haja onIii-
buiclo, por acto ou omis

são, para a infr1Uencia
r.0 falta de matricula

Art. 260. O minimo de alumnos para a mt-
tricuia em cada classe será o seguinte: csc:.ln ru-
rcil e nocturna, 30 a 35; districtal, 5 a 40; urba-
na, 40 a 45.

Art. 261- O minimo de alumnos frequen Les

cm cada classe será: escola rural e nocturna, 20;
districtal, 25; urbana, 30.

Art. 262. Suspenso o ensino, se'a a escola iin-
r. tcdiatamente visitada por um assistente techuico
ou pelo presidente da Federação Escolar, que, apu
rando as causas determinantes de tal suspensão,
investigará

1.o -si, dentro do perinietro da escola, ha me-
ncrcs cm edade escolar, e quantos;

2.° si frequentam alguma outra eco1a, e qual
seja élla;

30 si, U11 localidade, grassou 0118 está grassan-
(10 alguma inolestia infecto-contagiosa;

4.0 si houve ou lia outra causa capaz de obstar
a matricula ou determinar a infrequencia: no

CS() affirfliativo, ([[tal Seja a mesma; e, 110 11Ci

tivo, si deve ser attribuida á indifferença (lo P0\'O

pela instrucção, á desidia OU á incapacidade do
professor.

Nos dois ultimos casos, a auctoridadc
syn(licante juntará documentos firmados por pes-
soas idoneas da localidade.

§ 2.° Na investigação desses factos, a auctori-
dade syndicante, sempre que for possivel, invocará
o auxilio das auctoridades locaes.

Art. 263. Nenhuma escola publica perinalie-
cerá com o ensino suspenso por mais de seis mc-
zcs, salvo força maior.

Art. 264. Será restabelecido o ensino:
a) apenas conste officialinente a extincÇão da

epidemia, quando esta for a causa da suspensão
do mesmo;

b) ficando provado, pelo relatorio da auctori-
(mdc syndicante, que a infrequencia ou a falta de
matricula é devida a causas fortuitas, a desidia ou
incapacidade do professor;

e) cm qualquer caso, si a escola for unica na
localidade e não tiver sido suspensa pela mesma
causa do anno anterior, provado que, no perime-
tro da mesma, existem creançaS em eade escolar,
e que estas não recebem instrucção et domicilio
ou em escolas particulares.

Art. 265. Restabelecido o ensino, poderão ser
restituidos ao cxc rcicio de seus cargos, respectiva-
mente, os professores, directores e empregados, a
juizo do Secretario do Interior.

Paragrapho uniCO. O professor responsavel
será removido, demitido ou submettido a proces-
so, conforme a natureza da falta commettida, e de
accordo com os direitos que lhe assistem.

Art. 266. Nas localidades onde existirem pelo
menos ti-es escolas singulares, estas funccionarão
rellfli(laS, si houver j)redio que liS comporte, ou
combinadas, em caso contrario.
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Art. 267. A direcção das escolas reunidas fi-
caráii cargo do professor que for designado pelo
Secretario do Interior, abonando-se-lhe a gratifi-
cação de 10 a 15 por cento sobre os respectivos ven-
cimentos e sendo-lhe extensivas as disposições re-
ferentes aos directores de grupos, na parte (file lhe
fôr applicavel.

CAPITULO III

Dos grupos escolares

Art. 268. Serão instaliados grupos escolares
nas localidades onde houver, no minimo, 300 cre-
anças de 7 a 14 annos.

Paragrapho unico. Os grupos terão, pelo me-
nos, quatro classes.

Art. 269. Cada grupo escolar terá um director
e, além (leste, nos grupos de primeira categoria,
um auxiliar de director, que será nomeado dentre
os professores (10 estabelecimento, com os venci-
mentos accrescidos de cincoenta por cento.

Paragrapho unico. O auxiliar de director não
regerá classe.

Art. 270. Haverá nos grupos de mais de oito
cadeiras uma ou mais professoras de trabalhos
rnanuaes.

Art. 271. Nos grupos escolares a matricula se-
rá de 40 a 45 alumnos, em cada classe, salvo na do
quarto nuno.

Art. 272. O minim() de frequencia em cada
classe deverá ser de 30 alumnos, salvo no do quar-
to nuno.

Art. 273. As classes dos grupos escolares que
não satisfizerem as exigencias (los artigos anterio-
res serão supprimiilas ou fundidas procedendo-se
a uma nova distribuição dos alumnos pelas clas-
ses restantes.

Lie	 •
,
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Art. 274. Os grupos escolares serão classifica-
dos em tres categorias:

1. os de quinze ou mais classes;
2•a os de oito a quatorze classes;
3 a os de menos de oito classes.

CAPITULO IV

Do desdobramento de classes e do seu funcciofla-
mento em turnos

Art. 275. Poderá cada classe ser desdobrada
ou o estabelecimento funccionar em turnos,
quando:

1 . 0 nas escolas singulares, a sala de aula for
insufficiente para accommodar todos os ahimnos
matriculados, ou, tendo a .necessaria capacidade, o
numero de alumnos matriculados for superior a
quarenta e cinco e a escola não tiver estagiaria;

2.° nas escolas reunidas e nos grupos escola-
res, não houver salas em numero sufficiente para
todas as classes.

ParagraphO unico. Funccionafldo a escola ou
o grupo em turnos, os docentes das classes desdo-
bradas, emquanto não forem nomeadas estagia-
rias, poderão regel-as em ambos.

Parte VIII

1-> C> Icgir11 cn FcoI r

CAPITULO 1

Da matricula e da frequencia

Art. 276. A matricula nos estabelecimentos
de ensino primario será feita de 2 a 31 de janeiro,
ex-officio ou por solicitação dos interessados.
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Art. 277. O Inspector Geral da Instrucção Pu-
blica fará publicar diariamente, com a necessaria
antecedencia, no orgão official do Estado, edital
convidando os paes, tutores ou responsaveis a ma-
tricularem as creanças sob a sua guarda ou aucto-
ridade até o dia 31 de janeiro, chamando-lhes a at-
tenção para os arts. 22, 24, 26, 27, 28 e 31 deste re-
gulamento, que deverão ser transcriptos, e commi-
nando penas aos infractores.

Paragrapho unico. Os inspectores escolares,
directores de grupos ou de escolas reunidas, e pro-
fessores affixarão esse edital nos edificios das es-
colas e em outros logares publicos.

Art. 278. A matricula será feita em livros es-
pecialmente destinados a esse fim, segundo o mo-
delo approvado pela Inspectoria Geral da Instru-
cção Publica.

Paragrapho unico. Do livro de matricula con-
starão os seguintes esclarecimentos relativos a
cada alumno:

1 . 0 numero de ordem (Ia matricula;
2. 0 nome, edade, filiação e naturalidade;
3•0 profissão do pae, tutor, ou responsavel;
4•o residencia, com indicação da rua e (10 nu-

mero;
5.° matricula primitiva;
6. 0 matricula actual;
7.° distancia kilomctrica da séde;
8. 0 frequencia por semestre;
9. 0 ultima escola que frequentou;
10 . 0 si tem meios de subsistencia;
11 . 0 observações.
Art. 279. E' vedada a matricula aos menores

referidos no art. 101, § 1.°, e aos que não tiverem
completado a edade de 7 annos ou houverem ex-
cedido a de 14 á excepção dos casos de que trata
o art. 21, e nas escolas nocturnas, aos menores de
14 annos.

Art. 280. Nas escolas singulares a matricula
será feita pelos professores e estagiarias e nos gru-
pos escolares e escolas reunidas pelos directores,
professores e estagiarias.

Art. 281. No ultimo dia de janeiro, ás tres ho-
ras da tarde, será encerrada a matricula, lavrando
o professor ou director o re;pet.vo ternic.

Paragrapho unico. No dia util immediato, la-
vrar-se-á, no livro de actas de exames, o termo de
abertura solemne das aulas, assignando-o o dire-
ctor com os professores.

Art. 282. Encerrada a matricula, o director
ou professor notificará, imrnediatamdnte, por es-
cripto, aos paes, tutores ou responsaveiS pelos me-
nores, cujas matriculas foram feitas ex-officio, o
dia do inicio das aulas, marcando-lhes o prazo de
cinco dias para reclamação.

§ 1 . 0 O notificado assignará recibo da notifi-
cação, o qual será recolhido pelo professor ou di-
rector e remettidos á Inspectoria Geral da Instru-
cção Publica, nos casos de imposição de multa.

§ 2.° Findo o prazo, os professores e directores
de grupos farão constar da matricula as isenções
que forem reconhecidas, mediante reclamação dos
interessados, e organizarão os respectivos diarios
de chamada dos alumnos definitivamente matri-
culados.

Art. 283. Os professores e directores remette-
rão á Inspectoria Geral da Instrucção Publica, no
prazo maximo de quinze dias, uma copia, authen-
ticada pela auctoridade escolar local, da matricula
e respectivo termo de encerramento, assim como
da acta e termo de abertura das aulas.

Art. 284. A frequencia, Iara os effeitos deste
regulamento, será apurada:

a) diariamente, pelo numero de alumnos pre-
sentes;

b) mensalmente, pela somma da frequencia
diaria;

- . • Z	,.». 144	•	 ,.
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c) semestralmente, pela somma da frequeticia
mensal.

Paragrapho unico. A frequencia das alineas
a e b será apurada pela direcção dos estabeleci-
mentos de ensino, e a da alinea e pela Inspectoria
Geral da Instrucção Publica.

Art. 285. Terá frequencia mensal o alumno
que comparecer a dez aulas, no minimo, nas es-
colas ruraes e nocturnas; a doze nos grupos e es-
colas (iistrictaes; a quinze, nos grupos e escolas
urbanas.

Paragraplio unico. Para os fins da apuração
da frequencia, o armo lectivo será dividido em dois
periodos: o primeiro de 1 . 0 de fevereiro a 15 de
junho, e o segllfl(iO, de 1. 11 de julho a 14 de no-
vembro.

Art. 286. Os responsaveis pela frequencia dos
alumnos deverão justificar as faltas destes perante

direcção dos respectivos estabelecimentos.
Art. 287. Acompanhando o rnappa scmcstri1

do movimento escolar, a direcção dos estabeleci-
mentos enviará urna relação dos alumnos infre-
quentes, sem causa justificada, no semestre, da
qual deverão constar: o numero de matricula, no-
me do alumno, nome dos responsaveis, residencia
e profissão destes.

Paragrapho unico. A auctoridade competente,
tomando conhecimento dessa relação, imporá aos
infractores, as penas estabelecidas neste regula-
mento, ordenandoque, effectuado o respectivo re-
gistro, se façam á Secretaria das Finanças as ne-
cessarias communicaÇões.

CAPITULO II

Da transferencia de alumnos e do caneellamenl()
de matricula

Art. 288. Aos alumnos que mudarem de um
perimetro escolar serão expedidas, pela direcção

.............................
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dos estabelecimentos publicos a que pertencerem.
guias de transferencia para os do perimetro a que
se destinarem.

§ 1.° Desta guia deverão constar:
a) nome (ia localidade em que estiver o esta-

belecimento donde se transferirem, e a categoria
deste;

b) nome da localidade do estabelecimento
para onde forem transferidos;

C) caracteristicos da respectiva matricula,
grau de adeantamento e notas de frequencia e
aproveitamento.

§ 2. 0 Esta guia é indispensavel para legitimar
o direito á inscripção do menor no estabelecimen-
to para o qual tenha sido expedida, independen-
temente de qualquer outra formalidade e em qual-
quer época do anno.

Art. 289. A direcção do estabelecimento fará
constar do boletim mensal os cancellamentos e
seus motivos, bem como as matriculas effectuadas
nos termos do artigo seguinte.

Art. 290. As vagas verificadas serão preenchi-
das no primeiro dia util de cada mez, independen-
temente de qualquer formalidade, observado o
que dispõe o art. 279.

Parte IX
1)0 ftiicionnfl1efltO	eolai

CAPITULO 1

Do anno lectivo

Art. 291. O anno lectivo começa a 1.0 de feve-
reiro e encerra-se a 30 de novembro.

Art. 292. Os estabelecimentos 1)ublicos n
funccionarão:
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a) aos (loifliligOS e ás t1uiiilus-1,('iras;
1)) á segUll(Itl e terça-leira de Carnaval;
c) í sexta-feira e sabbado (Ia Semana Santa;
(1) nos (lias de eleição na séde da escola','
e) na segunda quinzena de junho.
Paragrapho unico Quando na semana occor-

ice algum feriado, a escola funccionará na quinta-
feira.

Art. 293. Fóra dos dias marcados no artigo
autel'ior, as aulas não poderão ser suspensas, sem
que o Secretario do 1nterioi o auCtorize previa-
mente, a meilOS (lil e um .extPaordinario aconteci

-mento local justifique a suspensão, a qual srá le-
vada ao conhecinnto do mesmo Secretatio, que a
ap1)rovara ou não, cabendo, no CaSO negativo, v°-
ceder-se ao desconto no vencimento do respon-
savel.

Art. 294. O emprego do tempo escolar será
determinado em horario apl)rOVad O pelo Conselho
Superior da Instrucção, attendendo no piano geral
do ensino e ao programma especial nas diversas
categorias de escolas.

CAPITULO II

Das festas e comrnemoraçõeS

Art. 295. As festas escolares, tendo por fim
interessar o povo na educação da infancia e des-
pertar o estimulo e a emulação entre os alumnos,
deverão ser promovidas com a maior solemnnidade
pelas aiictoridadcs escolares, directores de grupos
e professores.

Art. 296. As grandes datas nacionaes e esÏa-
(luaes serãO comtncmoradas em todos os estabele-
CiflW utos plIl)Iicos C(H!I 11111 progra nima esj)ecial

Art. 297. Deverão, tambem, realizar-se an-
nualmente: em 19 de novembro, a festa da Ban-

- 1227 -

(1(j ; ii 21 de setembro, a (la Arvore; tia primei-
ra (filarIa-feira de maio, o Dia das Mães; e no 1
domingo ou feriado após os exames, a da entrega
de diplomas do curso.

Paragrapho unico. Do prograrnmna da festa da
Arvore deverá fazer parte o plantio de arvores que
ficarão sob a guarda e os cuidados dos proprios
alumnos, devendo o dia lectivo ser consagrado a
assumptos relativos ao mundo vegetal e á vida
agricola.

Art. 298. Nos logares onde houver mais -de
uma escola singular, as festas e coimnemoraçes
realizar-se-ão em conj uncto, em sitio PreViamflei-
te escolhido pela auctoridade escolar, com a pre-
sença de professores, alumnos, auctoridades e pes-
soas gradas.

Art. 299. Nas commemorações de datas nacio-
naes, nas festas da Bandeira e da Arvore e bem
assim na do Dia das Mães, os directores de grupos
e escolas reunidas e os professores são obrigados a
comparecer ao edificio escolar e alli, todos reuni-
dos, cm um dos salões ou ao ar livre, será feita
pelo director, ou por um dos professores por cile
designado, uma allocução commemorativa do acto,
equivalente a uma aula de educação civica; pelo
professor da cadeira ou alguma das pessoas gra -
das da localidade, nas escolas singulares; e, em
seguida, serão entoados hymnos e canticos patrio-
ticos.

Art. 300. Os professores são obrigados á as-
signatura do ponto nos dias das commemorações
e festas escolares, salvo si provarem legitimo im-
l)edin1ento.

Paragrapho unico. Haverá egualmnente cha-
mada (h)s aluinuos pelo ponto (lia/LO.

Art. 301. Por occasião das festas escolares
haverá, sempre que for possivel, leilões e kermes-

1
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ses em beneficio das caixas escolares, outras di-
versões licitas e ditribuiçoo (Te premios aos alu-
mnos.

CAPITULO III

Do piogramifla das escolas primarias

Art . 302. O pro'(lI iia (lO eflSii() 1)rin'atI'jO,
nas escolas rIIltO'S e (15tr1C toes, COiflj)i'Cl t' O tIt

a) ititura e useripta;
b) liii;ua ina terna;
e) arithnietiea e Calculo menUil
(1) gen( ia tioa(leS teIa t ','as eu o' tlU(l() e rudi-

mentos (Ir chorogra)h1a do 1 trasil
e) historia summaria (te Minas Geroes e no-

ç5es de c(lucaçao moral e civica;
f) noções de h giene e de urbauidaktc
g) desenho;
li) canto.
Art. 303. o curso (las escolas urbanas com-

prehen (le
a) (ksenho;
1)) leitura e esciipta;
e) lingua materna;
d) arithmetica, calculo mental e noções de

gometria;
e) noções de cousas em torno dos centros de

interesse infantil, de accordo com  rflCth011o) !)e-
cruly;

f) gLograph'a geral e do Brasil, o peeia hncn-
te de Minas Geroes;

g)1 , rncipacs factos da historia pai ria, com
1)artie11L1ridade (la. de Minas; noções de educação
71101-1 e civica e dc iirbanida de;

li) rudimentos (Te sciencias natiii'acs e ]e hy-
gume;

i) canto; exerciciOS pliysicos.
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Art. 304. O programma, nos grupos escolares,
comprehenderá as mesmas materias das escolas
urbanas e mais trabalhos manuaes.

Art. 305. Os programmaS das n'atcrias que
constituem o curso primario devem ser organiza-
dos de accordo com os prinCipiOS constantes dos
arts. 240 a 253.

CAPITULO 1V

Da ordem dos trabalhos escolares

Art. 306. No primeiro dia util de cada mez OS

professores organizarão a lista de chamada d )S

aluinnos no livro de poluo (liario.
Art. 307. Ao fazer a chamada, o professor

apontará, na columna de-vida, o comparecimento
ou a falta de cada alumno, lançafl(lO, com clareza,
a letra (2, para significar o prime1i'o e F, para a
segunda.

Paragra)h() unico. Si algum alutuno se reti-
rar antes de findos os trabalhos escolares, o pro-
fessor fará, na colunma de observações, a necessa-
ria declaração, exc1uiodo-o do numero de frequcii-
cia do (111!.

Art. 308. Os trabalhos escolares obcdcccro
á seguinte ordem

1.° Nas escolas singulares:
Dez minutos antes da hora do inicio das aulas,

deverão OS professores e estagiarias estar preseti-
tes no cdificio escola e. proinptos 1 ia jj os trabalhos,
dando-se o signal convencionado para que os alit-
fllflOs tomem os SeUS logares. Proceder-se-á á cha-
mada no principio da primeira aula e, em seguida,
á inspecção de asseio e saude.

2. 11 Nos grupos escolares e escolas reunidas
1.' quinze minutos antes do inicio das aulas,

abrir-se-ao os edificios escolares, devendo os pu'.

:''
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fessores e empregados assignar O respectivo ponto,
que seráencerra(k) iiuinediatanieflte pelo director;	das pela Inspectoria Geral da nstrucçao Publica.

2. a eXeCUção (li) 1iO'a1'i0 terá Coifleço)	 312. No caSo de visitas ol tic!aes 01,1 (C

l)11111C1t tO(j11e de aviso para que se reunam em	partidulaPeS OS trabalhOS CSCOl 'Ires não (lcve1'u)

forma todos os aluinuos;	 ser suspel)SOS, C0ifll)C1111(l0, 1105 LrUOS e lidS ('14C0

3." a frina deverá ser por classes e, a um se-	Ias reunidas, aos directores e, nas escolas singu-
gundo signa!, Seguirão para as aulas, acompanha-	lares, aos professores recebei-as e prestar-lhes a.
(105 dos respectivos professores;	 devida attdnçãO.

4." entrados cm aula, em filas corresponden	 ç-	Art. 313. O professor lanará, no fim de cada
tes as das carteiras, aguardarão signal do profes-	mez, no livro de ponto (jiario, as notas de ai)rovci-
soe para tornarem assento, procedendo-se á dia-	lamento e procedimento de cada alumno.
mada tios alumnos e, em seguida, á i11S)eCÇã() dia- as 1. Estas notas serão dadas do seguinte mo-
ria do asseio e saude;	 do: 'àe um a cinco, soffrivel; de seis a nove, boa;

a. 0 as sahidas coilectivas das aulas serão sem- dez, P	má
pre feitas ei e	tfn dois signaes	 tiradas medias annuaes para
o primeiro, 
pé, e o segundo, de movimento;	

os elfeitos do art. 341.

6." cada mudança de licção será avisada por	§ 3.0 As notas deverão ser communicadas em

um toque geral de sineta;	 boletins semanaes aos paeS dos alumuos.

7." findos os trabalhos escolares, reunir-se-fio,Art. 314. Para verificar-se o aproveitamenL
de novo, os alumnos, em fórma geral, podendo nes-	dos alumnos, deverão ser feitas, mensalmente, IIas

ta occasião ser-lhes feitas comunicações e obser-	estabelecimentos publicos de ensino, provas escr-

vações de ordem disciplinar, bem assim pequenas	ptas das materias basicas de cada classe.

prelecções aliusivas a actos ou acontecimentos	Art. 315. Nos grupos e escolas reunidas, o ob-
passados ou presentes, a juizo dos directores; em	jecto das licções será lançado, de vespera, 110 (lit-

seguida, a determinado signa!, retirar-se-ão.	 rio de classe, pelos titulos de cada materia, não
Art. 309. O professor leccionará (te pé, em	podendo soffrer modificação ou alteração depois

movimento pela sala, despertando a attenção dos	do visto dos respectivos directores.
alumnos. 9	 Art. 316. Os professores são obrigados a pr;-

Art. 10. Nos grupos escolares e nas escolas	parar as suas licções, de maneira a tornar o
reunidas, os professores, designados pelos directo-	no sempre attrahente e ao alcance da intelligen-
res, revezar-se-ao na vigilancma dos alumnos, em	cia dos alumnos. Os cadernos destinados á prePa-
horas de recreio, corriginuo as faltas que estes	ração das licções devem sempre estar á disposição
commetterem e os vicios de educação.	 dos directores e assistentes technicos.

Art. 311. Na primeira semana lectiv ns pra-	Art. 317. Os professores de escolas reunidas e

fessores darão aos alumnos aulas de o - muização	grupos escolares farão, em dias designados pelo (li-
da escola e da classe, regras da vida e conimum	rector, ao menos uma vez de tres em tres mezes,e
e os demais assumptos relativos á vida escolar,	visitas ás outras classes do estabelecimento, per-
de accordo com as instrucções que serão expedi-	manecendo em cada uma deilas durante o dia le-

ctivo, afim de observar o respectivo trabalho, e'-

"4. 2'
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tregues, ernquanto ausentes, as suas classes a es-
tagiarias.

Art. 318. Como centros de interesse, orienta-
dores do trabalho educativo, será o mez escolar
dividido em quatro semanas: da pontualidade; da
attenção; da hvgiene; da polidez; assignalando-se
no quadro negro a idéa e a directriz de cada se-
mana.

Paragrapho unico. Durante a semana esco-
lhida para designar a significação e a orientação
do trabalho educativo a que elia se destina, o pro-
fessor dará licções e os alumnos farão exercicios
principalmente em torno dos motivos caracteris-
ticos do respectivo centro de interesse.

Art. 319. Os professores promoveio, sempre
que possivel, excursões e passeios destinados á ii-
lustração e demonstrações praticas do ensino.

Paragrapho unico. Para maior efficacia das
excursões escolares, como meio de educação e de
ensino, os directores das escolas reunidas e de gru-
pos, auxiliados 1)C10S respectivos professores, bem
como os professores das escolas singulares, es-
tudarão, as respectivas sédes e organizarão para
os >eus estabelecimentos um prograrnma de excur-
sões para os alumnos de cada anuo do curso.

CAPITULO \T

Do tempo de funccionarnenlo das aulas

Art. 320. As aulas funccionarão:
a) nos grupos escolares e nas escolas 1'eW1d;mS,

das 11 ás 15 12 horas, com uma interrupção de,
meia hora para recreio ao ar livre e em plena li-
berdade;

b) nas escolas nocturnas, das 18 12 ás 21 ho-
ras;

c) nas escolas singulares, das 11 ás 15 12.
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Paragrapho unico. Quando o ensino fôr des-
dobrado em turnos, as aulas funccionarão das '7 ás
11 Iiors e (Ias 12 as IG.

Art. 321. Os trabalhos escolares para os alu-
mnos do primeiro auno nunca (levem exccdr de
tres horas, empregadO o resto do tempo em jogos
e exercicios educativos e recreio.

Art. 322. Nenhum estabelecimento de ensino
prirnario, destinado a receber creanças cm edade
escolar, poderá funccionar á noite.

Parte X

ro a1i.imno

CAPITULO 1

Da disciplina na escola

Art. 323. Os aluninos devem comparecer dia-
riamente e á hora de começarem os trabalhos es-
colares, em traje descente e convenientemente tra-
tados, de accordo com a situação individual de
cada um, devendo os funccionarios exercer a este
respeito urna vigilancia escrupulosa.

Paragrapho unico. As enfermeiras escolares
e OS professores, na inspecção diaria da classe, de-
vem examinar si os alumnos observam os precei-
tos de asseio, ftdvertindo aos paes ou aos respon-
saveis cio que, sob este ponto de vista, deixarem
a desejar, devendo ser tomadas pelo serviço mc-
(liCO escolar, si as advertencias ficarem sem effci-
to, medidas cspeciaes, avisados OS pacs e o inspe-
ctor.

Art. 324. Os alumnos deverão observar as re-
gras da hygiene individual e os preceitos de boa
conducla, de urbanidade e de polidez.

.1
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Art. 325. Em caso algum poderão as creanças

ser desviadas de seus estudos durante as classes,
nem empregadas na escola em qualquer mister
que incumba aos funccionarios do estabeleci-
mento.

Art. 326. O professor registrará no diario de
classe todos os esclarecimentos relativos á regula-
ridade, ao trabalho e á conducta dos alumnos.

Art. 327. As unicas punições admittidas na
escola primaria são: as notas más, a reclusão na
escola após os trabalhos escolares e o compareci-
mento perante o director ou o inspector.

Paragrapho unico. São banidos da escola OS

castigos pliysicos, as posições humilhantes, a pri-
vação de refeições ou de recreios, bem com os
que possam impedir o alumno de assistir a urna
licção.

Art. 328. Os alumnos que incorrerem em fal-
ta grave de disciplina ou que se obstinarem em
conduzir-se incorrectamente, podem ser mandados
para casa, prevenidos o inspector e os paes, que
os acompanharão á escola, no dia lectivo seguinte.

Art. 329. A reclusão do alumno na escola, de-
pois de terminados os trabalhos escolares, deverá
ser consagrada a refazer os exercicios que houve-
rem sido mal feitos ou a effectuar exercicios sup-
plementares, não podendo, entretanto, exceder a
quarenta minutos.

Art. 330. Toda publicação irnmoral, ou rela-
tando roubos, assassinatos, aventuras de det'cti-
ves, etc., que fôr encontrada en poder dos alu-
mnos, será confiscada e destruida, dando-se co-
nhecimento aos paes ou responsaveis.

Art. 331. Nenhum trabalho extraordnario
deverá ser marcado aos alumnos para executa-
rem em casa a titulo de punição.

Paragrapho unico. Sómente ás creanças rio
3. 0 anno e do 4. 0 podem ser marcados deveres es-
criptos para executarem em casa, devendo, porém,

taes exercicios ser curtos e faceis e consistir em
applicação ou resumo das licções do dia.

Art. 332. Os professores exigirão que os tra-
balhos dos alumnos sejam sempre bem cuidados e
escriptos com capricho.

Art. 333. As correcções dos cadernos devem
ser feitas exclusivamente pelos professores, não
sendo permittida a troca de cadernos para que
um alumno corrija o do outro.

Art. 334. Cada alumno receberá aos sabbados
um boletim semanal contendo suas notas, ausen-
cias, comparecimento depois da hora escolar e as
diversas observações a que a sua conducta e seu
trabalho deram logar durante a semana.

Paragrapho unico. Este boletim será assigna-
do pelo professor, devendo ser restituido á escola
na segunda-feira, munido do visto do pae OU res-
ponsavel.

Art. 333. Os professores devem observar, com
especial attenção, o modo rrnr que as creanças se
mantêm nas suas carteiras, não permittindo as po-
sições incorrectas, nem as (I IIC 1)0SSLm l)rivL1-as
do uso (Ias mãos.

CAPITULO II

1)a disciplina fórct da escola

Art. 336. Todos os alumnos das escolas pri-
marias devem respeitai' uns aos outros, aos profes-
sores, e sobretudo aos velhos, ás mulheres e aos
enfermos; (levem abster-se de proferir palavras
grosseiras, bem como de commetter actos de bru-
talidade ou de covardia; respeitarão escrupulosa-
mente a propriedade alheia e prestarão, na me-
(lida de suas forças, auxilio e soccorro aos fracos.

Art. 337. E' vedado aosalumnosdas escolas
primarias

D. 72	 1027
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a) vadjar 1)(1IS ruas;
h) encoiiírarein-se na rUa á iiuih', dLSaCUIJl-

panhudas, depois (Ias 8 horas;
e) frequentar estabelecimentos 1nihl ICOS, tacs

COlHO cafés, bars, cervej anus, Cifl( , matOgrLi[)llOS, C
outros locaes de divrsões, sem que estejam aconi-
panhadas de pessoa da fainilia;

(1) fumar e tornar bebidas alcoolicas;
e) fazer parte de qualquer associação cuja

actividade seja prejudicial á saude Ou incoiuipali-
vel com os seus deveres escolares;

1) atirar pedras ou outros proj edis;
g) trazer comsigo armas ou substancias pei'i-

gosas, taes corno, veneno, explosivos, etc.;
h) desenhar, escrever ou rabiscar nas portas.,

paredes, muros, etc.
i) maltratar os anirnaes.
Art. 338. A ap)licaçaO (lestas (1iS)oSiÇOCS e i

vigilancia das creanças fóra da escola são recola-
inendadas, com nota especial, á atteiição dos PHCS,
mães e responsaveis e, particularmente, ás aucto-
ridades incumbidas da policia local, aos funccio-
nanios do ensino, aos membros dos Conselhos Es-
colares, das Associações de Mães de Farnilia, das
Ligas daBondade, bem corno ás auctoridades pre-
postas á protecção dos menores.

Paragrapho unico. Sem prej uizo da applica-
ÇãO dos regulamentos de policia, as infracções aos
presentes dispositivos devem ser coinmunicados
aos professores, directores e demais auctoridades
escolares, para o fim de serem convenientemente
punidas.

Art. 339. Quando a conducta de creanças que
frequentam escolas primarias constitua motivo de
fuidado receio pela sua integridade physica ou
moral e os paes ou responsaveis, devidamente ad-
vertidos, não possam ou não queiram tomar as
providencias necessarias, a Inspectoria Geral da
Instrucção Publica levará o facto ao conhecimen-

to cio JUiZ (Te menores, para os effeitos cia pro-
tecção que lhes é devida.

CAPITULO iii

Das promoções e dos cxamrs

Art. 340. Nos cstabelccimeutos ïll)lcos have-
rá promoções para OS alumnos matriculados, e
exames para estes e para os alumnos (Te escolas
particulares que os requererem.

Art. 341. Serão promovidos os aiumnos que
tiverem frequencia legal, media de aproveitamen-
to e procedimento; serão submc-ttidos a exames os
que, não sendo promovidos, o requererem, bem
como os frequentes do terceiro anuo e cio quarto
das escolas singulares, das reunidas e dos grupos
escolares.

Art. 342. Logo após o encerramento das au-
las, os professores organizarão para o effcito de
promoção ou de exame, o rol dos alumnos matri-
culados, com especificação de classe e das medias
annuaes de frequencia, procedimento e aproveita-
mento.

1. o  Approvado o rol dos alumnos, nos grupos
escolares e nas escolas reunidas, pelas respectivas
direcções, e nas escolas singulares, pelo inspector
local, serão pr0110vi(1oS para o nuno
mente superiorsuperior os que th'crem frequencia legal e
medias de aproveitamento e procedimento não in-
ferior a cinco, de tudo lavrando--se termo no livro
de actas, o qual deverá ser assignaclo pelos dire-
ctores, professores e auctoridades presentes. Ns
escolas nocturnas far-se-á promoção somente dos
aluinuios (10 primeiro anno.

§ 2. 0 Do termo de promoções cxtrahir-se-á co-
pia que devidarnente visadapelo inspector csco-
lar presente, será enviada á lnspectoi-ia Geral da
Instrucção Publica.
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Art . 343. Nos grupos escolares e nas escolas
reunidas LiS promoções se farão p°" COIIIIfl1SSÕCS
compostas dos professores (Ias respectivas classes,
Sol) a presi(lencia dos directores. Nas escolas sin-
( fulares, pelo professor, Sol) a fiscalização da au-
ctoridade escolar.

Art. 344. No primeiro dia util immediato o
do encerramento das aulas, terão inicio os exames

IIC serão l)I0cC55b05 1)C1'ilhite UnIa Comlnissa()
coIfll)oSta (Ia auctorida(le escolar ou pessoa po r
dia convidada, como presidente, e de mais dois
professores do estabelecimento, ou, em escola iso-
lada, que não tenha estagiaria, do professor e de
I)C5SOU idoaea convidada pela auctoridade es-
colar.

Art. 345. Na Capital, o Inspector Geral da lii-
strucçao Publica organizará tantas cornuiiSSões
quantos forem os estabelecimentos-

Art. 346. Os exames constarão de piovaS es-
criptas, provas praticas e oraes, sendo publicas as
ultimas.

1 . 0 As provas escriptas constarão de dieta-
do, de redacções faceis e pro1lcnis de arithindi-
ca; as praticas, (le ca1ligrahia, desenhos e traba-
lhos inanuae; as ornes, de todas as disciplinas do
prograrniila

2." Os eximes versarão sobre pontos or iii-
zados no momento pela comniissão, que os escdlie-
rá dentre os (lo programnia respectivo, e so rtea-
dos para todas as provas.

3. 0 Para as provas de desenhos e de traba-
lhos nianuaes, que serão feitas coilectivamente,
será sorteado um modelo de facil execução, de ac-
cordo com o material existente no estabelecimento.

4.0 Constituirão elementos de apreciação
no julgamento das notas de cada examinando, as
provas mensaes de que trata o artigo 314.

5. 0 A nota final será a media (Ias medias,
annual e de exame.
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Art . 347. Os altiflUlos (111C (!btiVClTlu nota in-
ferior a cinco serão considerados não preparados.

Art. 34 . Depois de pEtdIOfliZU(lOS os tesEs pe-
dagogicos, OS acttiaes processos de,exames serão
substituidos PClit ap)licação (los tcsts.

Art. 349. Terminados OS exames, lavrar-se-á
uma acta, na qual deverão ser mencionados os no-
mes dos alumnos apprOVa(lOS e suas notas, dos re-
provados e mais occorrcncias dignas de registro.
Desta acta cxtrahir-se-á urna copia que, authenti-
cada pela ailctorida(lC escolar, será rcmetti(la á
Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 350. Aos alumnos approvados flOS exa-
mes finaes serão conferidos diplomas de conclu-
são do curso prirnario.

Paragrapho unico. Estes diplomas serão 1111-

ressos, confo rme o mo(lelo adoptado  pela InSiw-
dona Geral (Ia Instrucção Publica, e l)o1 da for-
necidos, devendo ser assignados pelo inspector es-,
colar, pelo professor e pelo alumfl() nas escolas
singulares, d, flOS grupos escolares, pelos respecti-
vos directores, pelo inspector e, egualmnente, j)(10
alumnno.

Art . 3,51. Não se procedera Li exames, IICII)
haverá promoções nas escolas que, por qualquer
motivo, não houverem funccionado durante um se-
mestre lectivo.

Art. 352. Os exames proces sados com infra-
cção deste regulamento serão annulla(los pelo li!-
spector Geral da Instrucção Publica, e os infrpto-
res multados em cincoenta a cem mil réis.

CAPITULO IV

Dos elogios e premios
Ant. 353. Como meios disciplinares subsidia-

rios, e para desenvolver o estimulo e o amor ao
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estudo por parte dos alumnos, os professores po-
derão recorrer a elogios e a premiOS.

Art. 354. Os elogios poderão ser feitos, a jui-
ZO dos professores em classes, ou em fôrma.

Art. 355. Os premios deverão ser creados cm
cada estabelecimento, tambem a juizo dos pro-
fessores e directores, com o concurso da caixa es-
colar, das pessoas gradas do logar, ou das fami-
lias (LOS alumnos.

Art. 356. A entrega dos premios escolares de-
verá ser sempre feita (te modo solemne.

Art. 357. Serão publicados na Revista do En-
sino, cm paginas officiaes, OS IiOmCS de todos os
alumnos I)retniadoS.

Art. 358. Não poderão receber premios os
alumnos que deixarem de, frequentar a escola du-
rante tini quarto de iflflO lectivo, bem como os
que houverem cominettido infracção grave á dis-
ciplina, na escola ou fóra della

(API'I'UI.() \'

Da caderneta escolar

Ar[. 359. Todo alumno, inclusive das escolas
infantis (a partir de cinco annos), recebe uma ca-
derneta escolar na qual o professor consigna as
medias obtidas pelos trabalhos do anno, a con-
ducta e os exames, bem corno as transferencias de
escola, devendo o professor ou director, que re-
cebe no estabelecimento um novo alumno, certifi-
car-se de que a sua caderneta está em regra.

Art . 360. A caderneta escolar acompanha o
alumno nas suas transferencias de urna classe
para outra, até a conclusão do curso l)nnrio, ca-
bendo, todavia, ao professor a sua guarda, só de-
vendo ser entregue ao alurnmio por occasião de
concluir o curso.

Art. 361. O alumno que se transferir de es-
tabelecimento deverá levar comsigo a sua caderne-
ta escolar, que apresentará ao professor ou ao di-
rector do estabelecimento .a que se apresentar para
matricula; si a não tiver, será organizada uma
para o seu uso.

Art. 362. As cadernetas escolares das crean-
ças da escola infantil, por occasião da súa matri-
cula na escola primaria, serão entregues, dentro
do prazo de oito dias, após o encerramento da ma-
tricula, pelas 1)toressoras (lO primeiro estabeleci-
incuto ao professor da classe primaria. em que se
matricularem.

Art. 363. Quando o alumno houver conclui-
do o curso prirnario ou attingido o limite de cdadc
que o exclue da frequencia escolar, receberá a
sua caderneta que lhe servirá de certificado de
frequencia.

Art. 364. Quando o alimnino deixar a escola
por ter de retirar-se do Estado, receberá, egual-
mente, a sua caderneta, qualquer que seja a sua
cdade ou a classe que estiver frequentando.

65. Na caderneta escolar deverão ser
transcriptos OS pViflC1LiCS deveres dos alumnos.

F'arto X1

1)4 ceolw4	1	i.iM	dc-
I)Ci	1'4Li1I(C)M (	iti.i
d.tdo 11g0iC)M

C,APITUL0 1

Das classes ('sp('CLÍLCS para debeis orfjaflicOS

Art. 366. O governo creará classes cspeciaes
para debeis organcos nas cidades onde a frequen-
cia escolar justifique essa nie(lida.
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Paragrapho unico. Cada escola para debeis

organicu.s (lC'Crá consLii' (l' (jilatrO classes, Pelo
menos.

Ari 367 Is1is classes se destinam ao ensino
das creatíçís em ethide escolar, (leb(iS; quer Con-
stitucionalmente, quer por enfermidade, quer por
ítisufficicticia de nutrição.

Para grapho unico. Não serão admittidas as
creanças referidas na primeira parte do art. 101,
§ 1»

Art. 368. As classes para debeis organicos se-
ruo localizadas em edificio proprio, situa(lc cm
parque ou chacara, afastado, tanto quanto possi-
vel, (los centros de população densa.

Art. 369. O edificio deve ser constiuido de
niforma a perittir a transformação das classes em

classes ao ar livre, quando o estado do tcmpo o
l)ermittir.

Paragrapho iinico. Os edificios escolares de-
vem possuir, além das salas para classes e salas
para a(lministraçao e dispensario, medico, refi-
brios, instailações de banho e sanitar OS, COZi-
nhas, copa, dispensa, iJateos para recreio com gale-
rias cobertas para os dias de chuva e varandas
para repouso ao ar livre.

Art. 370. O anuo escolar começacá a 15 de
março, terminando a 15 de novembro, e será di-
vidido em dois periodos de 4 niezes.

Paragrapho unico. Ao fim de cada periodo o
exame medico determinará quaes os alumnos que
(levem continuar a frequentar a escola, remettidos
as classes ordinarias os jIllga(loS em condições de
segitil-as, preenchendo-se immediatarnente as
vagas.

Art. 371. As classes para (lebeis organicos se
rão gratuitas para os alumnos notoriamente po-
bres, sendo os demais admittidos mediante as coa-
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(lições que forem estabelecidas em portaria espe-
cial do Secretario do Interior.

Art. 372. O I)cssoaI das escolas para debeis
orgailicos constará de directores, professores, en-
fermeiras, cozinheiras e serventes.

Art. 373. As escolas para (lebeis organicos
funccionarão de 9 horas ás 16, sendo fornecidos
aos alumnos almoço e "lunch".

Paragrapho unico. A divisão do dia escolar e
as instrucções relativas ao ensino serão organiza-
das pela Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 324. A inspecção medica nas escolas para
(lebeis organicos será feita com maior frequencia
que nas escolas ordinarias, tomados semanalmen-
te o peso e, periodicamente, de accordo com as in-
strucções expedidas, os demais indices de saude.

Art. 375. Os programunas de ensino serão os
mesmos das escolas ordinarias, não se devendo,
porém, perder de vista, na sua execução, que o
fim essencial da escola é a restauração da saude
do alumno, subordinado aos interesses (lesta os in-
teresses do ensino.

Art. 376. Nas inspecções de saude realizadas
no principio do anno lectivo nas escolas prima-
rias, a inspectoria medica escolar organizará a
relação dos alumnos cujo estado de saude exija
a sua matricula nas escolas para del)eis organi-
cos, onde estas existirem.

CAPITULO II

Das classes para retardados pedagogicos

Art. 377. As classes para retardados, que se-
ro organizadas de accordo com instrucções es-
peciaes, destinam-se ao ensino e educação das
creanças que, por defeito congenito ou adquirido,
sejam incapazes de competir COlfl as creanças da
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mesma edade nas classes ordinarias, quer no que
se refere á instrucção prop'jmeite dita, quer no
que	 erne coee á conducta no governo de si mes-
mas e na direcção da sua actividade escolar.

§ 1. 0 Consideram-se retardados os alumnos
de nienos de 12 aunos de edade que, durante ires
nunca consecutivos, deixarem de ser promovidos
por insufficiencia de instrucção, bem como os que,
de menos ou de mais de 12 annos de edade, se
revelarem 1)hysicalnente inaptos ou marcadarnen-
te defectivos, l)01 defeitos de percepção, dcbfl da
(lo (10 atteflçã(), instabilidade mental e emocional
e outros indices de incapacidade de c.f.)rço
meu tal.

§ 2 . 0 Para discriminação dos retardados, uhni
do criterio de não promoção por tres annos con-
secutivos, Será al)p liCado o (Ics tests psychloi-
cos, para o fim de determinar o quociente (lo ia-
teiiicncia, depois do (IUC serão os alumnos sub-
rnettidos a exame medico minucioso, para vei ifi-
cação (IR exjstencla de defeitos organicos remo-
viveis por meios [herapeutjcas.

AS classes l)RILL retardados po'l peão
funccionar nos edIicios escolares ordinarios, não
devendo, porém, Cada classe compor-se de mais
de (JuiflZC alumnos.

Art. 379. As classes cspeclaes devem ler wr
programma oranizado de maneira a penei ir
aos alitmnos o reinresso, si possivel, nas cl tSt.S

ordnarms, o que só terá logar depois (10 uni a-
me e, em reama, no começo de um semestre CS(. 1ar.

Art. 333. Os )rogran1mcs constarão de ui,m
parte relativa á iislrucçao, coniprehendendo liii-
nagcm escripta e oral, calculo e desenho e outra,

especial, relativa á educação, comprehend ndo

Cor-
trabalhos nianuaes. jogos, exercícios phvsicos

e os cxerccioS de orlimopedia mental, re-
conimendados por Ilinet.
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Paragrapho unico. Os trabalhos minuas não
terão por fim formar operarlos (1UmilifiCa(1OS, de-
vendo, porém, tender ao 1)0 fleficit) eco oifliO') (los
aluiiumos, l)rel)arafl(tO-OS para viverei!' (10 SOU Ii 41-

bailio. Para este fim, será conveniente que os ob-
jectos fabricados nas classes de trabalhos m-
nuaes sejam facilmente vendaveis, contribuindo,
ainda que em parte, pala a subsistencia dos aiim-
mnos pobres.

Art. 381. Dependendo o exito das classes es-
peciaes para retardados exclusivamente da actua-
ção e influencia da professora, devem ser exigi-
dos dela requisitos especifles, como: espirito agil
e inventivo, procurando constantemente aperfei-
çoar os seus metho(los de educação, paciencia e
pleno dominio sobre si.

§ 1 . 0 Para nomeação de professoras das clas-
ses de retardados exigem-se os seguintes conheci-
nientos

a) methodos de direcção de classes especiacs;
h) trabalhos manuaes (confecção de cestas,

raffia, modelagem em areia e gesso, desenho,
aquareila, trabalhos de carpintaria, trabalhos ma-
nuaes qualificados) ; gyrnnastica correctiva; liy-
giene; psychoiogia das creanças anormaes.

§ 2. 0 Quando estiver funccionando a Escola
de Aperfeiçoamento, exigir-se-á, além do diplo-
ma de normalista, o certificado do curso especial
destinado á formação de professoras para classes
de retardados ou anormaes.

§ 30 As professoras de classes espeeiaes te-
rão direito a uma gratificação supplementar cor-
respondente á metade de seus vencimentos.

Art. 382. Os directores de grupos e professo-
i-as (10 escolas isoladas organizarão, ao fim de
cada anuo lectivo, uma lista de alumnos não pro-
movidos durante dois annos consecutivos, para o
e ffeito de submettel-os ao exame discriminativo
de que trata o § 2. 0, do art. 377, 1)0111 como uma
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lista dos alumnos julgados não preparados duran-
te tres annos consecutivos, afim de ser effectuada
a sua desclassificação das escolas ordinarias para
as classes especiaes.

Art. 383. Durante os seis primeiros mezes,
cada alumno será objecto de urna observação me-
dica e pedagogica attenta, destinada a verificar as
modificações a serem feitas no regimen escolar
ou as medidas especiaes a serem tornadas, como
sejam: intervenção medica, volta ás classes ordi-
narias, internação cin algum estabelecimento hos-
pitalar ou em institutos especiacs de reeducação.

Parto XII
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ta das escolas vagas, marcando o prazo de 30 dias,
dentro no qual devem os candidatos requerer o
provimento.

Paragrapho unico. Exgottado o prazo, sem
que tenham se apresentado candidatas, poderão
as escolas vagas ser providas interinamente, pr
pessoas idoneas que apresentem os seguintes do-
cumentos:

a) attestado de habilitação no curso desti-
nado á funcção de professoras ruracs, a sr in-
stituido nos grupos escolares, de accordo com ia-
strucções especiaes;	i

b) certificado (Ia inspecção de saude procedi-
da nos termos do artigo 112.

CAPITULO 11

Ii)o i4ot1 d octrit c td mirii-
ti-ativo do crIMino pubiieo pri-
IITLario

TITULO 1

Da nomeação, classificação, renwçao e
exoneração

CAPITULO 1

Do provimento das escolas i'uracs

Art. 384. As escolas ruraes serao providas por
livre nomeação do governo, cm qualquer época
do anuo, dentre normalistas cio primeiro ou do
segundo grau.

Art. 385. Para preenchimento das cadeiras
vagas, será publicada mensalmente, p01' edital,
da Inspectoria Geral da Instrucção Publica, a lis-

Do provimento (Ias CS(Ol(1S (1!strzcía('.s

Art. 386. As escolas districtaes serão provda
por professores de escolas ruracs e por normalis-
tas ainda não pertencentes ao magisterio qlc. o
requererem, divididas as vagas cm partes cguacs
por ambas as categorias de candidatos.

CAPITULO .111

Do proviln('nhü das escohis urbanas do irihrior

Ai-t. 387. Ao provimento (Ias escolas urhans
do interior poderão concorrer os professores das
escolas ruraes e (Iistrictaes, com um anuo, pelo
menos, de effectivo exercicio, ou as estagiarias
com ao menos um anno de excrcicio ou de pra-
tica.

§ 1. 0 O concurso será de notas de preparo,
aptidão didactica e assiduidade.
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§ 2. 0 Para este concurso, a Inspectoria Geral
da Instrucção Publica publicará, de 20 a 30 de de-
zembro, a relação de todas as escolas urbanas
vagas.

3.0 Setenta por cento das vagas caberão a
professores de escolas ruraes ou districtaes e trin-
ta por cento ás estagiarias.

§ 4.° As inscripções serão effectuadas de 1.
a 25 de janeiro.

Art. 388. Encerrada, por termo, a inscripçiio
e publicada a lista dos candidatos, serão estes
chamados, na ordem da classificação, a escolhe-
rem as cadeiras em concurso, podendo a escolha
ser feita por procurador.

Paragrapho unico. Feita a escolha, o candi-
(lato que desisfir ou não tomar posse, será substi-
luido, no primeiro caso, por outro concorrente e,
no segundo, interinamente, até novo concurso.

CAPITULO IV

Do provimento das escolas isoladas da Capital

Art. 389. Poderão concorrer ao provimento
das escolas isoladas da Capital:

a) os professores que tiverem pelo menos dois
annos de effectivo exercício em escola rural ou
(hstrictal;

b) os professores de grupo escolar do inte-
rior,  com ao menos um anno de exercicio;

e) os professores com um anno de exercicio
em escola urbana do interior.

Art. 390. A escola que se vagar durante o
inno lectivo será provida interinamente, si não
houver candidatos classificados em concurso.

Art. 3j91. A Inspectoria Geral da Tnstruc(ã()
Publica publicarei, de 20 a 30 de (leZelubro, a lista

das escolas vagas, devendo as inscripções effe-
ctuar-se de 1.0 a 23 de janeiro seguinte.

Art. 392. A escolha das escolas se farão por
chamada dos candidatos na ordem cia classifica-
cão, podendo os classificados que não forem pro-
movidos por falta de vagas ser aproveitados nas
vagas que se verificarem no correr do anuo.

CAPITULO V

I)o provimento das escolas reunidas e dos grupos
escolares

Art. 393. O provimento elas escolas reunidas
se cffectuará da mesma maneira que o das escolas
singulares cia sua categoria.

Art. 394. As cadeiras dos grupos escolares do
interior serão providas:

a) pelos professores de escolas rurues OU (lis-
trictaes, com dois annos, pelo menos, de exercicio;

b) pelos professores com um armo, pelo me-
nos, de exercicio em escolas urbanas;

c) pelas estagiarias com um anno, pelo menos,
de pratica do ensino.

Art. 395. Os professores de grupos escolares
da Capital, serão tirados dentre:

a) professores com um anno, pelo menos, de
exercicio em escola urbana da Capital;

1)) professores de grupos escolares cio inte-
rior com dois annos, J)clO menos, de exercicio;

e) estagiarias dos grupos escolares da Capi-
tal, com dois annos de exercido ou de pratica cio
ensino.

Art. 396. Só poderão ser flOmCa(IOS professo-
res de grupos escolares de 1.0 e 2. categorias pro-
fessores diplomados pelas Escolas Normaes de se-
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gundo grau, assegurados os direitos dos actuaes
normalistas j)O1' escolas offiCiaeS ou equiparadas.

Paragrapho tinico . As iioiiiialistas de primei-
ro grau que Jiouvei'ein exercido clfectivamcntc o
magisterio pelo tempo de dois aniios, poderão re-
querer os exames que lhes faltam para completar
o curso normal do segundo grau.

CAPITULO VI

Da nomeação das estagiarias

Art. 397. Para os grupos escolares poderão
ser admittidas estagiarias até o maximo de uma
para tres classes.

§ 1. 0 As estagiarias se destinam a exercer nos
grupos escolares as substituições eventuacs, á re-
gencia de classes supplementares e á pratica no
exercicio do magisterio.

§ 2. 0 A pratica a que estão sujeitas as esta -
giarias será determinada pelos directores dos gru-
J)OS escolares.

Art. 398. As estagiarias estão sujeitas ao pon-
to diario, sendo os seus vencimentos considerados
como gratificação pro labore.

§ 1.0 As estagiarias que deixarem de assignar
o ponto por cinco dias consecutivos ou derem dez
faltas em um mez, sem motivo justificado, serão
dispensadas do estagio.

2. 0 Os directores dos grupos poderão, por
motivo justificado, tolerar a ausencia da estagiaria
até tres mezes.

Art. 399. As estagiarias serão nomeadas me-
diante concurso de nota dos diplomas.

§1.0 As estagiarias que, ao fim de um anuo,
tendo em vista a assiduidade, a disciplina e a pra-
tica ina- não houverem revelado optido
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didactica, serão dispensadas (ló estagio, preenchi-
das as vagas dentre as normalistas que o reque-
rercin

§ 2. As estagiarias que em dois concursos sue-
cessivos para p ro moção não forem classificadas,
serão dispensadas do estagio independentemente
de qualquer acto do governo, abrindo-se imme-
diatamente concurso para O preenchimento dos
suas vagas.

Art. 400. Para as substituições e a regeflcia
de classes supplementares o director organizará,
no começo cio anuo lectivo, para cada turno, unia
lista das estagiarias I)e1l ordem de assiduidade.

Paragrapho unico. Pela regencia de turmas
supplernentares terão direito as estagiarias a mais
vinte e cinco por cento sobre os seus vencimentos.

Art. 401. O director de grupo escolar poderá
designar estagiarias com aptidões especiaes l)a10 o
ensino de desenho, canto, trabalhos manuaes e
ex ercicios physicos.

CAPITULO VII

Das substituições e interinidades

Art. 402. Os professores interinos serão no-
meados dentre as pessoas que reunam os requisi-
tos do art. 385, paragrapho unico, e somente para
as escolas isoladas, servindo até que seja effecti-
vamente provida a cadeira por normalista.

Art. 403. Não terão direito a remoção nem li-
cenças e perceberão os vencimentos que compe-
tirem ao effectivo.

Art. 404. Aos professores publicos do Estqdo,
em caso de licença, e na falta de estagiarias, serão
(lados 5Ul)StitUtOS.

Paragrapho unieo. Os J)rOfCSSOiCS sIffisfi11d09,
serão nomeados:
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a) até 60 dias pelo director do grupo no terri-
torio da Federação Escolar sob a sua presidencia;

1)) até por 30 dias pelo inspector municipal
ou districtal, somente para as escolas isoladas sob
a sua jurisdicção;

c) por mais tempo pelo Secretario do In-
terior.

Art. 403. As nomeações fie professores interi-
nos e substitutos serão feitas por n'cio de Porta-
rias; a admissão dos conttaCta(IOS se verifkara
mediante	telorizacao (10	tari (10 Int''ior,
e constara de tCl'lll() lança(l() in) livro de compro-
tuSSO (10 reSI)CCtIVO estabelcciineflto

Art. 406. Porognda a licença do professor
effectivo, 011 aberta a vaga da resl)eetiva ca leira,
o substituto continuará em exercicio, independen-
te de nova nomeação, até definitivo provimento.

A1. 107. O exercicio do substituto ces.4ará
desde que se apresente o professor cífectivo para
reassumir as fun cções.

Art . 408. São isentos de impostos os tite os
(l flOfllCaÇaO de substitutos até dois UCZCS

Art . 409. Nos casos de vaga da cadeira ou da
classe e 01 que não haja freilueil eia legal, é vedada
aos (lirectores (le grupos e 005 inspectores O 110-
meação ou designação de substitutos.

(\ITUL() \'It

Dos rflmpl('çJ(ll!os dos grupos (S('Ol(iICS

Art . 410. Além (lo director e do pessoal (10-

cen te, haverá lOS grupos escolares os seguintes
cm)regacIos

a) nos de terceira categoria, um porteiro;
b) nos de segunda e primeira categorias, um

porteiro e tantas se rveni es o ia'mis miccessarias,
a juizo do Secretario do Interior.
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Art. 411. Todos os empregados de que trata
o artigo anterior serão nomeados e dcrnitti(ioS
pelo Secretario do Interior, por proposta dos dire-
ctores de grupos-

Art. 412. Para a nomeação desses emprega-
dos devem ser escrupulosamente observados re-
quisitos de inoralid(lde, de hygiene e de asseio,
além (ias impreteriveis condições de saude, devi-
damente apuradas nos termos tio art. 112.

Art. 413. Os porteiros e serventes dos gru-
poscuidarão tia limpeza e conservação do edifi-
cio, das suas dependcncias e do material escolar,
attentOS a pese'ai' a propriedade publica ou
particular confiada á sua guarda de qualquer da-
nino, perda ou extravio, cumprindo as ordens dos
directores e (los professores OS 1)iI1ICjP0S dos
quaes designarão entre elie a crdem, a distribui-
ção dos serviços.

Paragrapho unieo . A limpeza (] ,as salas de
aula e (Ias dependencias (10) edificio escolar se fará
após ti termil) aço d@s trabalhos escola res OU ol Lia s
horas, pelo menos, antes de seu inicio.

CAPITULO IX

J)o (0)1mJ)JOrfltSS0, posse e CX(I(iei()

Art . 414. Os fuaccionarios do ensinO, effecti-
vos, interinos, contrticta(ios. substitutos e estagia-
rios, não poderão entrar em exercido sem que
apresentem á aucto ri (la (1C compe tente para lhes
deferir O Comflj)10fl))SS O e (iai'-1hC3 1)OsSe. o acto de
nomfleaÇiiO 011 contracto do qual conste o paga-
incuto dos j fli1)O5tOS (levidOS

Art. 415. São auctoriolaoles coni ) e tentes. para
os effeitos (10 artigo anterior: o Secretario (10 Tu-
tenor, o Insl)ector Geral da Instrucção Publica,
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OS iflSJ)eCtOiTs flhiIIIiCij)aCS e (liSti'iCtaCS, os directo-
res de grupos e (te escolas retinidas.

Art. 416. O titulo de flOhfleilÇãO qUC flO 10"
procurado pelo interessado dentro do prazo de 3
dias, seja na Secretaria do Interior, seja na esta-
ção fiscal para onde for remettido, poderá ser de-
clarado sem effeito.

Art. 417. 1)o compromisso lavrar-se-á termo
em livro especial, assignado por quem o prestar
e pela auctoridade que o receber, lançando-se, em
seguida, a data no verso do titulo de nomeação,
dando-se conhecimento da posse á Inspectoria Ge-
ral da Instrucção Publica

Art. 418. Os funccionarios do ensino entrarão
em cxercicio dentro do prazo de sessenta dias
contados do acto da nomeação, podendo ser pro-
i'ogado 1)01' mais trinta dias, mediante prova (te
legitimo iml)edlhnento.

Art. 419. As estagiarias chamadas á substi-
tuição ficam dispensa das de prestar novo compro-
inisso, cornmiinicado, apenas, o exercicio á Inspe-
ctoria Geral da Instrucção Publica

Art. 120. Os funccionarios do ensino, remo-
vidos ou desigandos para novos cargos, terão o
prazo (te trinta (lias para entrar em exercicio, in-
dependentemente de novo titulo e de compromis-
so, apresentado, porém, na inspectoria Geral da
Instrucção Publica, para ser apostillado, o titulo
primitivo.

Art. 421. Esse prazo poderá ser )r0r0gado I1OS
termos do artigo 418.

Art. 422. A data do exercicio será lançada
no verso do titulo:

a) pelos inspectores escolares;
b) pelos directores de grupos e (te clas re-

unidas.
Art. 423. A posse e o exercicio seio commii-

nicados á inspectoria Geral da Instrucção Publica,
no prazo de oito dias.
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CAPITULO X

Da remoçãO e (/a exorleIïiÇã*

Art. 424. Não pode funccioflar no mesmo
grupo escolar ou em escolas reunidas, cabendo,
nos casos deste artigo, remoção ou exoneração, a

UiZO  (10 governo director:
a) que seja conuge de algum dos professores;
1)) parente até o terceiro grau de qualquer

dos docentes.
Paragraplio unico. Esta incomi)atii)111(hud e se

extende aos inspectores escolares municipaes, dis-
trictaeS, seus supplenteS, e, bem assim, aos empre-
gados subalternos.

Art. 425. As funcções de directores removi-
dos cessarão imme(liatamcnt e após a remoção,
lendo os mesmos o prazo de. trinta (lias para assu-
mirem o exercido (10 novo cargo, salvo si aquelia
se fizer (Id um cstal)CleCimefltO para outro da mes-
una localidade.

§ 1 . 0 Este prazo poderá ser prorogado por
mais trinta (lias, si o requererem provando legi-
timo impedimento.

§ 2. 0 O director removido, que não entrar em
cxerdiciO no prazo deste artigo, será exonerado.

Art. 426. A datado exerciciO será, pelo dire
-ctor, comrnunicado á Inspectoria Geral da Instru-

cção Publica, no prazo de oito (lias.
Art. 427. Os funccionariOS do ensino poderão

ser removidos a juizo do governo desde que para
estabelecimentos da mesma categoria, ou a reque-
rimento proprio, com a firma devidamente reco-
nhecida.

Art. 428. As remoções a juizo do govcrnq p0-

(lerão ser feitas em qualquer época do anno; so-
licitadas, porém, sómente poderão ser concedidas
após tres annos de exercicio do cargo no estabele-
cimento de que for pedida a remoção, que só se
tornará effectiva no periodo das ferias de fim de
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anno, quando feita dentro do ultimo trimestre le-
ctivo.

Art. . Serão lwriniUi(!as pcnnutas entre
professores da mesma categoria, a juizo do gover-
no, observada a disposição do artigo anterior.

Art. 430. As remoç5cs e designações serão
apostiliadas no verso dos titiilos de nomeação, os
quaes deverno para esse fim ser aprcseiitads á
Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 431. Os funccionarios do ensino, remo-
vidos a juizo do governo, terão direito a passes
nas estradas de ferro, para si e pessoas de sua fa-
milia, ou a uma ajuda de custo, arbitrada pelo Se-
cretario do Interior, no caso de o respectivo trans-
porte se fazer por outro meio.

Art. 432. Os funccionarios do ensino poderão
ser exonerados, a pedido, P' conveniencia do en-
sino, a juizo do governo, ou a bem do serviço pu-
blico.

Art. 433. Serão motivos para a exoneração
por conveniencia do ensino:

a) a falta de preparo profissional ou inapti-
dão pedagogica;

b) o abandono injiistificavel do cargo;

e) os constantes (los arts. 535, I)aragl'apho
unico, 540, 541, 543, 547, paragrapho unico e 549.

Art. 434. Serão exonerados a bem do serviço
ptiblico

1. 0 )  os funccionarios condemnados por sen-
tença definitiva, em juizo criminal, a pena que
acarrete a perde (10 emprego, com ou sem mim-
bilitação para exercer outro;

2.°) os que praticarem actos contrarios á mo-
ral e aos bons constuines.

TrE'UL() II

Dos (Ieveles

CAPITULO 1

Dos deveres dos directores de fjrU))OS e de escola
1 reunidas

Art. 435. São attribuições e deveres dos dire-
ctores de grupos e de escolas reunidas, além de
outros definidos neste regulamento:

1. o ) fazer annualmefltc a matricula e a clas-
sificação dos alumnoS, podendo alterar esta du-
rante o anuo, de accortiO com as conveniencias
do ensino; designar a cada professor uma classe
e a sala em que deva leccionar;

2.°) comparecer ao estabelecimento quinze
minutos, pelo menos, antes da hora de inicio dos
trabalhos escolares;

3.°) abrir e encerrar o livro de ponto, á en-
trada e á sahida dos professores;

4. 0 ) organizar um boletim diario das oCCO.F-

renciaS do estabelecimento, no qual se mencio-
nem o numero de alumnoS, faltosos, as faltas (los
professores as visitas recebidas, os casos de indis-
ciplina e tudo mais, digno de registro, que occor-
ra durante os trabalhos escolares;

5.°) attestar o exercicio dos professores e do
pessoal administrativo;

6.°) deferir juramento e (lar posse aos pro-
fessores e empregados do estahelcimeflto

7. 0) velar pela boa guarda e con ScrVaÇI0 (lo
edificio, moveis e material escolar, respondendo
pelos damnoS consequentes (la sua negligencia;

S.°) visar as portarias de licença e commU-
nicar á Inspectoria Geral da Instrucção Publica,
as datas que tenha aquella começado e terminado;
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9.°) participar á Inspectoria Geral da l.hstru-
cção Publica as interrupções de exercicios dos pro-
fessores e pessoal administrativo, sujeitos á sua
direcção, sem licença da auctoridade competente;

10) copiar os termos de visitas, ou conferil-os,
entregando a copia ao assistente technico;

11) inventariar em livros proprios o material
escolar sob sua guarda e escripturar as despesas
auctorizadas, bem corno as quotas destinadas á
acquisição de objectos de expediente.

Art. 436. Deve, ainda, o director do grupo,
como auctoridade administrativa e technica pre-
posta á direcção do ensino:

1.0 como presidente da Federação Escolar, vi-
sitar, duas vezes por anno, OS estabelecimentos
de ensino sob a sua jurisdicção, verificando a re-
gularidade do seu funccjonarnento, a aptidão di-
dactica dos professores, o zelo com que exercem
o magisterio e orientando-os na execução do pro-
gramma e na applicação dos methodos e proces-
sos de ensino; de cada mima (Ias visitas deverá
apresentar relatorio circumstanciado á Inspecto-
ria Geral da Instrucção Publica, do qual consta-
rão as notas conferidas aos professores;

2. 0 assegurar a unidade do ensino no estabele-
cimento sob a sua direcção, criticando e orien-
tando o trabalho dos professores •e mantendo o
systema disciplinar do grupo, para o que visitará
frequentemente as classes, tantas vezes quantas
julgue necessario;

3. 0 promover no auditorium do estabeleci-
mento as reuniões de que trata o art. 203;

4. 0 organizar e dirigir as conferencias do pes-
soal docente do grupo, a que se refere o lirt. 437,
n. 10.

5. 0 visar, ao menos urna vez por mez, os ca-
demos de preparação das licções dos professores;
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6.° organizar e dirigir o dia de leitura dos
professores, instituido no art. 437, n. 11, abrindo
e encerrando o livro de ponto;

70 estimular a formação e o funccionamento
das instituições complementares da escola e pro-
mover a formação da bibliotheca do estabeleci-
mento;

8. 0 organizar o prograrnma de excursões esco-
lares, a que se refere o art. 319, paragraph
unico;

9. 0 propor ao Secretario do Interior a nomea-
ção e exoneração dos funccionarios administrah-
vos, que serão de sua confiança;

10. distribuir semanalmente aos pães ou res-
ponsaveis o boletim de frequencia, aproveitamn-
to e procedimento dos alumnos;

11. apresentar á Inspectoria Geral da lastro-
cção Publica um relatorio annual dos trabalhrs
do grupo, o qual deverá conter informações minu-
ciosas e notas detalhadas sobre cada um dis pro-
fessores e estagiarias do estabelcimento.

CAPITULO II

Dos deveres dos professores
Art. 437. São deveres do professor:
1 . 0 apresentar-se no estabelecimento quinze

minutos antes da hora de inicio das aulas, afim de
assistir á entrada dos alumnos;

2. 0 abrir e encerrar as au1n na hora rcm.tola-
mentar;

3. 0 ter em dia o preparo das 1icões. cmjo thc-
ma deve ser lançado no cliario de &asse;

4•0 preparar, com antecedencia devida, as li-
cções, para o que terá um caderno a esse fim des-
tinado, o qual deverá ser apresentado, quando pe-

D. 73	 1927
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dido, ao. exame do director do grupo e do assis-
tente technico;

5.° ministrar o ensino (Te accordo com os prin-
cipios estabelecidos nos artigos 249 a 253, e orien-
tar as creanças na formação e desenvolvimento das
associações escolares;

6.° estar attento ás modificações no estado de
saude das creanças, para o que procederá a uma
inspecção diaria dos alumnos, no momento de en-
trarem para a classe, observando-os do ponto de
vista do asseio e procurando surprehender os si-
gnaes externos de doença;

7.° tomar parte nas reuniões do auditorium,
concorrendo para a sua frequencia pelas familias
dos alumnos e participando das palestras instru-
ctivas destinadas á divulgação de regras de hygie-
ne e a interessar a assistencia pela vida da escola;

8.° promover a creação de associações com-
plementares e auxiliares da escola, acompanhar a
sua organização, oriental-as no funccionameuto,
interessando-as, por um contacto mais intimo e
frequente com a escola, a sua vida, problemas,
necessidades e aspirações;

90 consagrar todo o seu tempo escolar á in-
strucção e educação dos alumnos, OU dando li-
cções ou orientando e dirigindo applicações prati-
cas e outras formas de actividade dos alumnos em
relação com os programmaS do ensino e recom-
mendações constantes deste regulamento;

10. tomar parte nas conferencias de profes-
sores convocadas pelos directores de grupos, as
quaes deverão realizar-se trimestralmente, de ac-
cordo com as instrucções que forem expedidas
pelo Inspector Geral da Instrucção Publica;

11. observar o dia de leitura, ás quintas-fei-
ras, reunindo-se na bibliotheca do grupo ou na
sala que for designada, dedicando, no minimo,
duas horas, a leituras, particularmente relativas a
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methodo de ensino, e outras materias indispensa-
veis á cultura magisterial;

12. fazer com zelo, sem borrões, rasuras, e
emendas, a escripturação escolar a seu cargo;

13. comparecer ás festas escolares.
Art. 438. Além das recomrnendações aos pro-

fessores de grupos, applicaveis a professores de
escolas singulares, a estes incumbe:

1 . 0 proceder ao inventario a que se refere o
art. 435, n. 11;

2.° lançar no livro proprio nota 10 material
escolar que lhes for fornecido;

3. 11 conservar o predio e material escolar;
4•o distribuir semanalmente, aos paes ou res .

-ponsaveis o boletim mensal, aproveitamento e pro-
cedimento dos alumnos;

5•o communicar ao Inspector Geral da Instru-
cção Publica, no boletim mensal, o numero de visi-
tas feitas á escola pelas auctoridades escolares;

6.° remctter á Inspectoria Geral da Instrucção
Publica, devidamente visados pela auctoridade es-
colar:

a) dentro de 15 dias após o encerramento da
matricula uma copia desta;

b) até o dia 5 de cada mez, um boletim, de
que conste o numero de alumnos matriculados e
frequentes durante o mez antecedente;

e) dentro de 15 (lias, depois de findo o sernes-
tre, o mappa de frequencia e uma rc1ção dos alu-
mnos infrequentes;

d) dentro de dez dias depois de terminados os
exames da escola, uma copia da acta respectiva,
bem como do termo de promoções.

Paragrapho unico. Estes deveres cabem,
egualmente, aos directores de grupos escolares e
de escolas reunidas.
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CAPITULO III

Das J)l'OhibiÇõ(S

Art. 439. Aos funccioflariOs do ensino é ve-
dado:

1 . 0 ausentar da séde escolar, durante o an-
no lectivo, sem licença da auctoridade compe-

tente;
2. 11 fumar e fazer uso de bebidas alcoolicaS

em presença dos alumnos;
3•0 leccionar materias não contempladas nos

programmaS
4•0 modificar ou alterar o horario escolar;
50 ceder o predio escolar para diversões ot

para outro fim extranho ao ensino;
6.° ensinar particularmente a alumnos em

edade escolar, não matriculados em estabelecimen-
tos publicos ou que nelies matriculados, não os
frequentam;

70 receber qualquer remuneração ou gratifi-
cação pelo ensino ministrado a alumnos matricu-
lados no estabelecimento onde têm exercido;

8. 0 applicar aos alumnos castigos physicoS;
90 con(uzir, sem auctorizaÇão especia l da

Inspectoria Çeral da Instrucção Publica, os alu-
mnos incorpÔra(IOS a festas ou enterros.

TITULO III

Dos direitos

Art. 440. São direitos dos funccionarioS do
ensino:

1. 0 isenção do serviço do jury;
2.° conservação do cargo, no caso de serviço

militar ou de defesa nacional;
30 vencimentos;
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4•0 goso de licença remunerada até um anuo,
mediante prova dernolestia;

50 prcmios
6 . 0 aposentadoria.

CAP1IULÚ 1

Dos vencimentos

Art. 441. Os funccionarios do ensino publico,
quando em exercicio, terão direito aos vencimen-
tos da tabeila annexa.

Paragrapho unico. Estes vencimentos são abo-
nados a contar da data do exercicio, e seu paga-
mento não se interromperá na vigencia das fe-
rias.

Art. 442. Perceberão mais:
1 . 0 de dez a quinze por cento, sobre os pro-

prios vencimentos, os professores quando incum-
bidos da direcção das escolas reunidas;

2. 0 trinta por cento, quando trabalharem em
turnos, professores, directores, de escolas reunidas
e de grupos e demais empregados destes;

3. 0 de trinta até cincoenta por cento, a juizo
do Secretario do Interior, os directores de grupos
de mais de dezeseis classes, com o ensino desdo-
brado em turnos, si e emquanto no estabelecimen-
to se verificar frequencia total superior a setenta
por cento em relação á matricula;

4•0 os auxiliares de director perceberão, além
dos vencimentos de professor, mais cincoenta por
cento.

Art. 443. As estagiarias que estiverem na re-
gencia de classes supplementares, perceberão mais
vinte e cinco por cento sobre os proprios venci-
mentos.

Paragrapho unico. Não perceberão, porém,
a gratificação dos substitutos.
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Art. 444. O funecionamento em turnos só será
approvado, para o effeito do pagamento da por-
centagem, depois de apurada a frequencia legal,
de accordo com o respectivo mappa semestral.

Paragrapho unico. A gratificação aos funccio-
narios administrativos não dependerá, porém, da
apuração da frequencia.

Art. .445. Os professores interinos perceberão
os mesmos vencimentos dos effectivos e os substi-
tutos metade dos vencimentos dos substituidos.

Paragrapho unico. Aos substitutos serão abo-
nados vencimentos integraes, quando na regencia
de cadeira vaga, ficando obrigados a apostiliar o
titulo.

Art. 446. Verificando-se uma ou mais substi-
tuições na mesma cadeira, durante o anno lectivo,
a gratificação do cargo que tiver de caber ao sub-
stituido, no periodo das ferias, pertencerá ao sub-
stituto, ou será rateado entre os substitutos, si mais
de um, na proporção do tempo de serviço de cada
qual.

Art. 447. Para os effeitos dos dois artigos an-
teriores, quando as auctoridades escolares forne-
cerem attestado de exercicio, ou os directores or-
ganizarem as folhas de pagamento dos mezes de
ferias, declararão nesses documentos:

a) si a cadeira foi regida por mais de um pro-
fessor;

h) quaes os substitutos e por quanto tempo;
e) si a cadeira esteve sem substituto, e por

quanto tempo.
Paragrapho unico. As disposições desse arti-

go se applicam aos directores e empregados ad-
ministrativos, quanto aos respectivos logares.

Art. 448. Os prófessores contractados percebe-
rão os vencimentos correspondentes á categoria da
escola, em cuja regencia forem adrnittidos.

Art. 449. Reverterá em favor da caixa esco-
lar, si a houver, o que os funccionarios do ensino
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perderem de seus vencimentos, quando faltarem
e não tiverem sido substituidos; si não houver cai-
xa escolar, reverterá em favor do Fundo Escolar.

Art. 450. O exercicio das funcções será attes-
tado:

1. 0 o de professores de escolas isoladas, pelos
inspectores municipaes e districtaes;

2. 0 o de professores e empregados de escolas
reunidas e de grupos pelos respectivos directores;

3. 0 o de director de grupos districtaes e de
cidades e vilias, bem corno o de directores de esco-
las reunidas, respectivamente, pelos inspectores
districtaes e municipaes;

4. 0 o dos demais funccionarios do ensno e dos
professores em geral, em grau de recurso, pelo
Inspector Geral da Instrucção Publica.

Art. 451. O attestaclo de exercicio deverá ser
passado á vista do boletim mensal.

Paragrapho unico. Da recusa do attestado ha-
verá recurso para o Inspector Geral da Instrucção
Publica.

Art. 452. O pagamento dos venimentos dos
funccionarios do ensino será feito mensalmente
pelo Thesouro cio Estado ou pelas coilectorias,
cumprindo aos interessados requerer a expedição
da necessaria ordem.

CAPITULO II

Das licenças

Art. 453. Os funccionarios do ensino não po-
derão interromper o cxercicio do cargo ou deixar
de prestar os serviços a que são obrigados sem li-
cença concedida por auctoridade competente.

Art. 454. A licença poderá ser concedida ao
funccionario effectivo, era caso de molestia, ou
por qualquer outro motivo justo, nos termos desta
regulamento.



-12&'-

1. - Aslicenças 1)01' motivo de muleslia da-
rão direito á percepção da metade dos vencimen-
tos, até um anuo,podendo ser prorogados até mais
de um auno, sem vencimentos.

§ 2.° Si a licença for concedida p' qualquer
outro motivo, sei-o-á sem vencimentos, e não ex-
cederá de dois annos.

§ 3o A prorogação deverá, sempre, ser reque-
rida antes (Te terminada a licença, não podendo
a reunião dos prazos desta e daquelia exceder Os

maximos estabelecidos neste artigo.
§ 4•o O professor sómente poderá entrar em

goso de licença quando se apresentar ao estabele-
cimento o substituto que lhe for designado, salvo
motivo de molestia grave, devidamente justifi-
cado.

Art. 455. Não se concederá licença aos fun-
ccionarios do ensino que:

a) não tiverem tomado posse e entrado em
exercicio de seus cargos;

b) estiverem fóra do exercicio dos respectivos
cargos, salvo em caso de prorogação da licença no
goso da qual se acharem;

e) a solicitarem nos ultimos tres mezes do
anno lectivo, excepto por motivo de molestia gra-
ve devidamente provada;

d) a pedirem, depois de designados para com-
missões de qualquer natureza, ou já em exercicio
as mesmas, salvo caso de molestia provada em in-
specção medica;

e) não juntarem aos requerimentos informa-
ções das auctoridades incumbidas de lhes attestar
o exercicio;

f) não tiverem satisfeito as exigencias dos ar-
tigos 458 e 459.

ArL 456. A licença requerida por funcciona-
rios não effectivos não poderá ser concedida com
as vantagens do art. 454, § 1.0

- 1267 -

Art. 457. Não se concederá nova licença ao
funccionario do ensino que tiver gosado pelo ma-
ximo do art. 454, § 1 . 0 e 2. 0, antes de decorrido
um anno contado do dia em que houver terminado
a ultima.

Art. 458. No caso de molestia, o funccionario
do ensino deverá fazer, por escripto, seu, ou de
alguem a seu rogo, immediata communicaÇãO do
seu estado de saude á auctoridade competente, e
solicitar licença dentro do prazo improrogavel de
oito dias.

§ 1 .o O requerimento de licença deverá ser
seliado e assignado pelo funccionario ou por ou-
trem a seu rogo, no caso de impossibilidade ma-
nifesta.

§ 2.° O requerimento deverá ser acompanha-
do de:

a) informações circumstanciadas da auctori-
(lade escolar local, além das dos directores, nos
grupos e escolas reunidas;

b) laudo de inspecção de saude procedida por
medico escolar, onde houver, e, onde não houver,
pelo medico do serviço de saude publica, servirá
de laudo o attestado firmado pelo medico assis-
tente.

§ 3.° Na falta de medico, poderá o attestado
ser passado por pharmaceutico que tenha forneci-
do medicamentos ao funccionario.

§ 4.° A inspecção deverá ser feita na localida-
de que for designada pelo Secretario do Interior,
tendo-se em vista as conveniencias do requerente.

Art. 459. Nas licenças a que se refere o § 2.°
do art. 454, somente serão exigidos os documen-
tos da letra a do artigo anterior.

Art. 460. Ficará sem effeito a licença, si o
funccionario não entrar no goso tia mesma dentro
(Te trinta dias, contados da data cm que tiver che-
gado a folha official ao logar de sua residencia, ou
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do dia da concessão delia, si o funccionario esti-
ver em exercicio na localidade em que residir a
auctoridade que a tiver concedido.

Paragrapho unico. Nenhum funccionario do
ensino poderá entrar em goto de licença antes de
haver pago os respectivos direitos.

Art. 461. O funccionario do ensino que ob-
tiver licença deverá communicar á Inspectoria
Geral da Instrucção Publica a data em que tiver
entrado no goso deila e a em que reassumir o exer-
cicio do cargo.

Paragraplio unico. Não será concedida proro-
gação de licença ao funccionario que não satisfi-
zer a primeira parte deste artigo.

Art. 462. A licença será concedida por meia
de portaria, a qual deverá ser registrada na Se-
cretaria do Interior e aflflota(la na das Finanças.

Ari. 433. O funccionario poderá renunciar
a licença, no todo ou em parte, uma vez que entre
immediatamente cm exercicio e, em tal caso, não
lhe serão restituidos os direitos que houver pago.

Art. 464. Será cassada a licença pelas aucto-
rida des que a concederem:

a) no caso do § 1. 0 , do artigo 454, sempre que
o licenciado estiver exercendo outra profissão ou
emprego;

b) no caso do § 2. 1, do mesmo artigo, quan-
do sobrevier preuizo ao ensino;

e) no caso cm que de nova inspecção medica,
mandada proceder pelo Secretario do Interior, no
curso de licença concedida, resultar que não per-
siste a causa que a motivou.

Art. 465. Finda a licença, sem que previa-
rente tenha sido prorogada, o funccionario deve-
rã assumir imnmcdiatamente o exercicio, sob pena
de perder o cargo, si não se justificar na fôrma
do art. 458.

Paragrapho unico. Terminada a licença no
periodo de ferias, deverá o funccionario apresen-

tar-se á auctoridade escolar local para os fins do
artigo 441.

Art. 466. Sempre que o funecionario, termi-
nada a licença, não reassumir o exercicio doar-
go, o director do grupo ou das escolas reunidas
ou o inspector escolar, em se tratando de profes-
sor de escola singular, deverá communicar o fa-
cto á Inspectoria Geral da Instrucção Publica.

Art. 467. Os funccionarios do ensino poderão
gosar da licença onde lhes convier.

Art. 468. As licenças concedidas pelos func-
cionarios constantes do art. 469, serão logo com-
municadas á Inspectoria Geral da Instrucção Pu-
blica.

Art. 469. São competentes para conceder li-
cenças: os directores de grupos e de escolas re-
unidas, até trinta dias, sem vencimentos, aos fun-
ccionarios destes; os inspectores escolares, pelo
mesmo prazo, ás professoras de escolas singulares,
pelo mesmo prazo, ás professoras de escolas sin-
gulares e reunidas.

Paragrapho unico. As licenças concedidas nos
termos deste artigo poderão ser consideradas com
ordenado, pelo Secretario do Interior, satisfeitas
as exigencias do art. 458.

Art. 470. As licenças por motivo de molestas
serão concedidas com ordnado simples, por me-
tade do tempo marcado na legislação respectiva.

CAPITULO III

Das faltas

Art. 471. As faltas ou interrupções de exer-
cicio dos funccionarios do ensino serão classifi-
cadas em abonadas, justificadas e não justifi-
cadas.

§ 1 . 0 Serão abonadas as que forem occado-
nadas:
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a) por motivo de nojo, até o setimo dia de-
pois do failecimento de ascendentes, descendent 's
ou conjuges, irmãos ou cunhados, durante o
cunhadio;

b) por motivo de nupcias, até sete dias;
c) por serviço publico obrigatorio;
d) por motivo de parto, até trinta dias, quer

antes, quer depois do mesmo, devendo documen-
tar o seu requerimento com attestado de medico
ou de pharmLiceuo, ou, na falta destes, do inspe-
ctor escolar ou da auctoridade que o substituir;

e) por exigencia das auctoridades de hygiene.
2. o Serão justlrlca(las as que forem occaSlo-

nadas:
a) por motivo de enfermidade do funcciona-

rio ou de pessoa de sua familia, até trinta dias se-
guidos ou interpolados, provada aquelia pelo mo-
do determinado no art. 458, § 2.° e 3.0;

1)) por SUSpCflSO do exercido, quando, absol-
vido, voltar o funecionario ao cargo.

Art. 472. As 1 altas abonadas darão direito ao
recebimento dos vencimentos integraes; as justi-
ficadas, apenas ao ordenado correspondente ao
periodo de tempo dentro do qual tenham sido da-
das; as não justificadas determinarão a perda de
todos os vencimentos correspondentes ao mesnio
periodo.

§ 1. 0 No numero das faltas não justificadas,
serão computados os domingos, as quintas-feiras e
os feriados, quando entre duas faltas consecutivas
e não comprehendidas nos § 1 . 0 e 2.° do art. 471.

§ 2. 0 Os directores de grupos poderão abonar
as faltas constantes do art. 471, § 1 .o, alineas a,
b, c e d, bem como justificar até tres faltas em
cada mez.

Art. 473. Todas as faltas, qualquer que seja
o motivo delias, devem ser communicadas á aucto-
ridade escolar competente.

-1271-

Art. 474. Os pedos de justificação de faltas,
dirigidos ao Secretario do Interior, serão a elie en-
caminhados pela respectiva auctoridade escolar,
e deverão ser acompanhados da prova do motivo
aliegado, sendo somente attendidos quando feitos
até quinze dias depois de ter o funccionario fal-
toso reassumido o exercicio.

Art. 475. Os directores dos grupos escolares
são obrigados a cornmunicar á Secretaria do In-
terior, nos respectivos boletins, todas as interru-
pções de exercicio das professoras e empregados
do estabelecimento, qualquer que seja o motivo
das mesmas.

Art. 476. As professoras que derem cinco fal-
tas não justificadas durante o mez, consecutiva ou
interpoladamente, perderão a metade dos venci-
mentos do mez; as que derem vinte faltas durante
um semestre lectivo, perderão os vencimentos re-
lativos ao ultimo mez do semestre; as que derem
quarenta faltas durante o anno perderão os ven-
cimentos durante as ferias.

CAPITULO IV

Do registro de notas

Art. 477. Haverá na Inspectoria Geral de Ins-
trucção Publica um livro de "Registro de Notas",
no qual serão lançadas as informações relativas ao
merecimento dos funccionarios do ensino, depois
de cuidadosamente apuradas pela secção compe-
tente. Essas informações versarão sobre:

a) aptidão para o ensino, revelada na cul-
tura geral, nos methodos e processos de instru-
cção e educação recommendados por este regula-
mento, no modo de comprehender a vida escolar,
a sua disciplina e os meios de organizal-a de ma-
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iieira que dia seja um instrumento de formação
social e de educação moral e civica;

b) assiduidade aos trabalhos escolares e grau
de frequencia dos alumnos;

e) aproveitamento dos alumnos;
d) esforços tendentes a organizar e manter as

instituições escolares, e complementares e auxi-
liares da escola;

e) procedimento social;
f) coilaboração na Revista do Ensino;
g) participação ás conferencias das professo-

ras, ás reuniões do Auditorium e ao 6 da leitura;
h) elaboração de livros didacticos reputados

uteis pela Secção Technica do Conselho Superior
de Instrucção.

CAPITULO V

Dos premios

Art. 478. Aos professores do ensino primario
que não tiverem interrompido o exercicio durante
vinte, dez e cinco annos, poderão ser concedidas
ferias especiaes, com todos os vencimentos, por um
anno, seis mezes e quatro mezes, respectivamente.

Art. 479. Aos professores julgados distinctos
pelas notas registradas na Secretaria do Interior,
serão concedidas ferias especiaes, com todos os
vencimentos e uma ajuda de custo arbitrada pelo
Secretario do Interior, para frequentarem, na Ca-
pita!, cursos especiaes de applicação profissional,
os quaes serão organizados na Escola de Aperfei-
çoamento.

Paragrapho unico. Os professores que revela-
rem aptidão excepcional poderão ser commissio-
nados no extrangeiro para aperfeiçoamento de es-
tudos.

Art. 480. Ficam instituidos dois prenlios, no
valor de dez contos de réis cada um, para duas
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obras escriptas por funccionario do ensino prima-
rio, julgadas de merecimento didactico excepcio-
nal pela Secção Technica do Conselho Superior
(Ia Instrucção, uma das quaes deverá consistir em
um livro de leitura seriada para os quatro annos
(iO curso primario.

Paragrapho unico. Os originaes desses livros
poderão ser apresentados em provas dactylogra-
phadas, incumbindo-se o Estado da impressão (Ias
obras premiadas, mediante accordo que for esta-
belecido entre elie e os seus auctores.

CAPITULO VI

Da disponibilidade

Art. 481. Serão postos em disponibilidade os
professores effectivos que, por suspensão do en-
sino, reorganização de grupo, fusão de classes,
suppressão ou transferencia de cadeiras, ficarem
privados de exercicio.

Art. 482. A disponibilidade será remunerada
quando o professor não a tiver motivado e não
for demissivel ad initum.

Art. 483. A disponibilidade remunerada em
caso algum poderá exceder de um anno.

Art. 484. Aos professores em disponibilidade
poderão ser designadas cadeiras ou quaesquer ou-
tros empregos.

Paragrapho unico. O professor não poderá
ser designado para cadeira ou cargo de venci-
mentos infdriores aos seus, salvo si o pedir.

Art.485. A disponibilidade remunerada dará
direito á percepção da metade dos vencimentos.

Art. 486. Perderá o direito á disponibilidade
remunerada o professor que dentro do prazo do
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ari. 418, não assumir o exercicio do cargo que lhe
for designado, salvo si provar qualquer dos mo-
tivos seguintes:

a) inaccessibilidade do logar;
b) molestia grave propria ou em pessoa de

seu lar;
c) invalidez.
Art. 487. Tomando conhecimento das alie-

gações do professor, e á vista das provas por cite
offerecidas, poderá o Secretario do Interior con-
ceder-lhe novo prazo, designar-lhe outro cargo, ou
submettel-o a exame de invalidez.

§ 1. 0 Si ainda no novo prazo concedido não
assumir o exercicio, será posto em disponibilida-
de não remunerada e submettido a processo, ou
exonerado, si for demissivel ad nutum.

§ 2. 0 O professor que, em vista de exame, for
julgado invalido, será aposentado, si tiver direito
a isto, observadas as disposições da legislação em
vigor.

CAPITULO VII

Da verificação da incapacidade physi(,-a e lechitica
dos funccionarios do ensino

Art. 488. Serão considerados incapazes os
funccionarios do ensino affectados de qualquer
molestia que os inhiba de exercer, regularmente,
os respectivos cargos, ou os julgados inaptos ao
exercicio das suas funcções por insufficieucia de
instrucção ou ausencia de aptidão technka.

Art. 489. Para verificar 'a invalidez do fun-
ccionaçio em actividade, poderá o Secretario do
Interior subniettel-o á inspecção de saude, inde-
pendentemente de requerimento.

Art. 490. O processo de verificação de inca-
pacidade começará por uma portaria pondo ciii
disponibilidade o paciente.

Paragrapho unico. Deste acto haverá recurso
para o Presidente do Estado.

Art. 491. Desde que, findo o prazo do recurso,
o funccionario, por si, ou seu curador, seu conju-
ge ou parente até o 2. 0 grau, não recorra, ou, si
recorrendo, não obtiver provimento, será submet-
tido a exame de sanidade.

Paragrapho unico. Neste exame serão obser-.
vadas as disposições do art. 110, deste regula-
mento.

Art. 492. Ao funccionario julgado incapaz
conceder-se-á o prazo de um anuo para, juntan-
do certidão de exercicio, requerer aposentadoria.

Art. 493. Perderão os respectivos cargos os
funccionarios cuja incapacidade tiver sido decla-
rada, quando:

a) não tiverem requerido aposentadoria no
prazo do artigo anterior ou,

b) contarem menos de dez annos de exercicio,
salvo a hypothese do art. 506, deste regulamento.

Art. 494. A incapacidade technica será veri-
ficada por um jury composto de tres membros no-
meados pelo Secretario do Interior dentre fun-
ccionarios do ensino e presidido pelo Inspector
Geral da Instrucção Publica.

§ 1. 0 Proferido o laudo, si concluir pela inca-
pacidade, o Secretario do Interior porá o funccio-
nario em disponibilidade não remunerada ou pro-
moverá a sua aposentadoria si a cita tiver direito.

§ 2.° O processo de verificação da incapaci-
dade technica será instaurado mediante represen-
tação de qualquer amicloridade escolar ou por ini-
ciativa da Secretaria do Interior á vista das notas
e demais informações constantes de seus registros.

- em
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§ 3•o A' verificação da incapacidade techlilca
applica-se o processo estabelecido para a verifica-
ção da incapacidade physica.,

CAPITULO VIII

!)a a1'nfailoria

Ar[. 4P5 .A aposentadoria j)oderá ser conce-
clida mediante requerimento (10 proprio funceio-
nario, de seus representantes legaes ou procura-
dores legilimos, observada a legislação em vigor.

(is Í itnecionarios do ensino que
contarem mais de dez anuos de serviços, serão
aposentados pelo Presidente do Estado, si o reque-
rerem. no caso de iflVali(ICZ provada.

I.,> Provar-se-á a invaii(ICZ em exame medi-
co feito perante o juíz de direito da comarca da
Capital do Estado, ou de outra, a juizo do governo,
o qual nmeará, parti peritos, urna junta composta
de Ires profissionaes que deverão ser medicos es-
colares ou do serviço sanitario, onde os houver.

§ 2. 0 Não poderão ser aposentados os funccio-
narios do ensino que não tiverem assentamento
eni folha, os que exercerem cargos transitorios de
comrniSsãO e OS que somente receberem salarios,
diarias ou gratificações.

Art. 497. Além (ia propria identidade e qua-
lidade de funccionario publico, são requisitos que
devem ser provados:

a) a invalidez;
b) o tem po de serviço publico.
Paragraplio unico. Somente serão admittidos,

para prova desses requisitos, OS documentos ori-
qinaes e authenticos, e eseoinados de qualquer
vicio ou defeito.

Art. 498. A invalidez será provada mediante
inspecção de saude, a que procederá uma junta
medica, nomeada pelo Secretario do Interior.

Art. 499. Para o fim do artigo anterior, de-
verá o funccionario dirigir ao governo uma peti-
ção com a firma devidamente reconhecida.

Art. 500. O exame de invalidez deverá ser re-
querido e effectuado dentro de noventa dias, a
contar da data em que for publicada a nomeação
da junta medica, e será processado perante o juiz
de direito da Capital, a que for distribuido.

Paragrapho unico. Provando o funccionariO
impossibilidade absoluta de se transportar á co-
marca da Capital, o governo poderá designar ou-
tra, na qual o exame medico se fará perante o
juiz de direito, com assistencia do niinisteriO pu-
blico.

Art. 501. Conforme a natureza da molestia,
o governo, mediante representação da junta me-
dica, ou por deliberação propria, mandará pr0c-
der, nos institutos officiacs, a exames chimicos e
bacteriologicos, ou solicitará parecer de um es-
pecialista.

Art. 502. Os exames de invalidez serão 1)10-
cessados de conformidade com os arts. 19 e se-
guintes do (Ice. n. 3.004, de 6 de dezembro de
1910.

Art. 503. Computar-se-á para aposentadoria:
a) o tempo dc serviço 1)restado á Provincia

ou ao Estado de Minas Gemes, no exercicio ct'fc-
clivo de qualquer cargo, excluidos OS mencionados
no § 2. 0 do art. 49(3, deste regulamento

b) o tempo de serviço prestado no exercido
de funcções effectivas de cargos geraes, antes de
promulgada a Constituição cio Estado, tempo esse
que, para outros fins, lhes tenha sido ou deva ser
contado, em virtude de lei anterior á addicional n.
7, de 14 de agosto de 1909.
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Paragrapho unico. Na 1iquidaãb do tempo
dcerviço, que se fará de conformidade com a le-
gislação em vigor, e será requerida pela parte iii-
teressada, (Icscontar-se-ao as interrupções (te exer-
cicio, em virtude (te licença, OU por outro motivo,
P°' mais de seis mezes em cada quatrienmo.

Art. 504. A aposentadoria será concedida
com o ordenado ao funccionario do ensino que ti-
ver trinta ou mais annos de serviço, e com o orde-
nado proporcional ao que tiver menor tempo.

1. <> Os vencimentos, para os eff.eitos da apo-
sentadoria, serão divididos em tres partes, consti-
tuindo duas o ordenado e a terceira a gratificação
pro labore.

§ 2. 0 A aposentadoria não será concedida com
a gratificação pro labore, a não ser na hypothese
da primeira parte do art. 9 da lei n. 11, addicio-
nal á Constituição do Estado.

Art. 505. Os vencimentos da aposentadoria,
que não poderão ser melhorados, serão os do car-
go que o funcciohario estiver occupando na occa-
sião em que a tenha requerido, si neile tiver tres
annos de serviços liquidos; no caso contrario, os
do cargo anteriormente occupado.

Art. 506. O funccionario do ensino que se in-
validar por accidente no exercicio do cargo, de
modo que fique inhabilitado para exercer o mes-
mo ou outro, poderá ser aposentado com a metade
do ordenado, ainda que não conte dez annos de
eiercicio.

Art. 507. Será cassada a aposentadoria, por
acto do Presidente do Estado:

1. 0 quando se verificar, por inspecção de sau-
de, não ser invalido o funccionario, ou não ter
sido aquelia concedida regularmente;

2. 0 quando, pelos meios competent's, se pro-
var haver o funccionario acceitado coinmissões
ou empregos municipaes, estaduaes ou federaes,
rexnuuerados.

Parte XIII

Da Revista do Ensino
Art. 508. A Inspectoria Geral da InstrucçãO

Publica editará, mensalmente, a Revista do Ensi-
no, destinada a publicações relativas á educação

instrucção primaria no Estado, no paiz e no ex-
trangeiro, contribuindo para a illustração do pro-
fessorado e para a orientação do ensino no Estado.

Art. 509. A Revista do Ensino deverá constar:
1 . 0 de uma parte doutrinaria, destinada a:
a) pôr os professores em dia com o estado da

evolução do ensino primario, a sua organização
e os seus methodos;

b) publicar trabalhos originaes dos professo-
res, na integra ou em resumo.

2. 0 de uma parte noticiosa destinada a pu-
blicar:

a) factos e occurrencias locaes, nacionaes ou
extraigeiraS;

b) dados estatisticos relativos á instrucção;
c actos officiaes relativos á organização e ad-

ministrção do ensino.
Art. 510. A Revista do Ensino será dirigida

pelo inspector Geral da Instrucção Publica, que
terá como auxiliares os funccionarioS da Inspecto-
ria que o Secretario do Interior designar.

Parte XIV

TITULO 1

Ii) ít3 i nfi eçõe	€1; P rt €1 i -
eip1iiT1trÇ
CAPITULO 1

Das infracções
Art. 511. Constitue infracção passivel das pe-

nas deste codigo:
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a) a violação intencional e a inobservancia
culposa dos preceitos estabelecidos no regulamen-
to do ensino;

b) a violação imputavel e culposa da lei penal,
tratando-se de infracções previstas no Codigo Pe-
nal, Livro II, Titulo 1, Capitulo 1. 0, rçit J, Cap.
1. 0 , Tit. VIII, Caps. 1.0 e 4.0; Tit. IX, Caps. 1.0
e 3.°; Tit. X, Caps. 1.0 e 2.0; Tit. XII, Caps. 2.°
e 4. 0 ; Til. XIII, Cap. 1 ., e nas leis ns. 2.110,
de 1909, 2.992, de 915 e 4.269, de 1921;

c a pratica de actos contrarios á moral e aos
bons costumes

Paragrapho unico. Podem ser infractores:
a) os alumnos;
b) os pães, tutores ou responsaveis pelo en-

sino de menores em edade escolar;
c) os professores e directores de estabeleci-

mentos de ensino particular;
d) os directores de estabelecimentos de ensi-

no publico;
e) os assistentes technicos regionacs;
f) os inspectores municipacs, districtaes e au-

xiliares;
g) os professores publicos cm geral;
h) os empregados administrativos do ensino.

CAPITULO TI

Das penas

Art. 512. As penas disciplinares que o 1)Icse
te codigo estabelece são as seguintes:

1) admoestação;
2) reprehensão;
3) reclusão na escola por quarenta minutos

no maximo;
4) despedida do alutnno da escola, aonde de-

verá apresentar-se no dia seguinte acompanhado
ao pae ou responsavel e do inspector escolar;
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5) canceilamentO da matricula;
6) multa até um conto de réis;
7) suspensão até tres mezes;
8) remoção;
9) exoneração por conveniencia do ensino ou

a bem do serviço publico;
10. fechamento do estabelecimento de ensino

e interdicção do direito de ensinar.
Paragrapho unico. Nenhuma outra pena será

imposta, além das estabelecidas neste artigo, ain-
da mesmo tratando-se de alumio, quando recla-
madas ou auctorizadas pelos pães, tutores ou res-
ponSaveiS.

Art. 513. As penas comminadas neste codi-
go são independentes da responsabilidade crimi-
nal ou civil que no caso couber; a absolvição no
juizo criminal não isentará o infractor da respon-
bilidade administrativa, si o facto delictuosO con-
stituir lambem violação punivel por este codigo.

Art. 514. A pronuncia em processo criminal,
conforme a legislação comnuim, determina a sus-
pensão do exercicio do funccionario, independen-
temente de qualquer acto administrativo, emquan-
to durarem os effeitos da mesma.

Art. 515. A pena de admoestação consistirá
cm observações verbaes OU escriptas, feitas ao in-
fractor afim de chamai-o ao cumprimento de seus
deveres.

Art. 516. A de reclusão será applicada de-
pois de concluidos os trabalhos escolares, sob a vi-
gilancia do respectivo professor.

Art. 517. A de suspensão do funccionario
acarreta perda dos vencimentos correspondente
ao tempo de sua vigencia.

Art. 518. A de canceliamento da matricula
será imposta nos casos do art. 530.

Art. 519. A de multa será proporcional á in-
fracção.
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Art. 520. As multas serão cobradas executi-
vamente; si, porém, o multado for funccionario
publico, descontar-se-á de seus vencimentos a im-
portancia delia.

Art. 521. A pena de remoção será sempre por
conveniencia do ensino.

Art. 522. A pena de exoneração será por con-
veniencia do ensino ou a bem do serviço publico.

Art. 523. O fechamento de estabelecimento
de ensino se fará nos casos do art. 9, n. 3, deste
regulamento.

Art. 524. De todas as imposições de penas se
fará registro no livro para esse fim destinado e no
de assentamento de matricula do funccionario.

CAPITULO III

Das causas que excluem a punição
Art. 525. Eximem de pena disciplinar todas

as causas que determinam, em geral, a irresponsa-
bilidade penal.

CAPITULO IV

Das circumstarzcias aggravaníes e atterzuantes

Art. 526. São circurnstancias aggravantes:
1) ter o infractor reincidido;
2) ter procedido com manifesta má fé ao in-

fringir as disposições regulamentares;
3) ser desidioso no cumprimento dos deveres;
4) ter mau procedimento na sociedade; abu-

sar de bebidas alcoolicas ou de drogas entorpe-
centes;

5) ter a infracção sido commettida dentro ou
fóra do predio escolar, durante as horas de tra-
balho e em presença de alumnos ou de empregados
subalternos.
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CAPITULO V

Das circumstancias attenuantes

Art. 527. São circumstancias attenuantes:
1) ter o infractor registradas, na Inspectoria

Geral da Instrucção Publica, notas optimas de
competencia, zelo e assiduidade no exercicio das
funcções;

2) ter mais de dez annos de effectivo exerci-
cio no magisterio publico e haver prestado rele-
vantes serviços ao ensino.

§ 1 . 0 Sempre que o infractor tiver em seu fa-
vor uma ou mais attenuantes, sinão houver aggra-
vantes, será punido com pena immediatamente
inferior á comminada para a infracção com-
mettida.

§ 2.° Concorrendo circumstancias aggravan-
tes e attenuantes ficará a criterio da auctoridade
competente applicar a pena que julgar mais justa.

TITULO II

Das infracções em especic

CAPITULO 1

Das faltas dos alumnos
Art. 528. Deixar o alumno de cumprir algum

dos deveres constantes deste regulamento:
Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Reincidir nas faltas pelas

quaes já tenha sido admoestado:
Pena: reprehensão, e, gradativamente, todas

as outras do art. 512, até a terceira inclusivé.
Art. 529. Injuriar ou aggredir o professor

dentro do estabelecimento; praticar qualquer acto
contrario aos bons costumes:

D 74	 1927

-	 -,	 .',-..-----.--
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Pena: as dos ns. 3 e 4 do art. 512.
Art. 530. Praticar, dentro do edificio escolar,

algum crime, attentado ou acto abominavel ou im-
moral:

Pena: canceliamento da matricula.

CAPITULO II

Das faltas dos pacs, tutores ou responsa»15 reto
ensino de menores

Art. 531. Recusar-se o pae, tutor ou qualquer
pessoa que tenha sob sua guarda, a seu serviço ou
emsua companhia, menores de um e outro sexo,
em edade escolar, a cumprir as disposições deste
iegulamento, referentes á obrigatoriedade do en-
sino primario; não obrigar os maiores de quatorze
annos e menores de vinte e um a frequentar es-
colas nocturnas, onde as houver; consentir que
alumnos sob sua responsabilidade faltem á esco-
la, sem causa justificada, por mais de oito dias
durante o mez:

Pena: multa de cinco enta a cem mil réis.
§ 1 . 0 Reincindir na infracção; impedir ou ob-

star a frequencia do alumno ou ser causa da au-
sencia (leste á escola, prestar falsas informações
com relação á matricula do menor; com o intuito
de subtrahil-o á frequencia escolar:

Pena: multa de cem a quinhentos mil réis.
§ 2. 0 Na reincidencia da falta que tenha oc-

casionado a multa, o dobro desta.

CAPITULO III

Das faltas dos directores e professores de estabe-
lecimentos particulares

Art. 532. Deixar o director ou professor de
estabelecimento particular de observar o dispos-
to nos arts. 4, 5 e 6 deste regulamento:

Pena: multa de cem mil réis a quinhentos mil
réis; de quinhentos mil réis a um conto de réis e
interdicção do estabelecimento, caso não attenda,
depois de impostas as multas, ás notificações das
auctoridades escolares.

Art. 533. Pela infracção das obrigações que
assumirem em troca das vantagens que lhes são
conferidas por este regulamento, incorrerão os
responsaveis pelos estabelecimentos subvenciona-
dos na pena de multa de cincoenta mil réis a du-
zentos mil réis, além da perda da subvenção; e,
na reincidencia, em fechamento, por seis mezes a
um anno, ou definitivo, a juizo do governo.

CAPITULO IV

Das faltas dos directores dos esta belecimenlos
piblicos

Art. 534.. Deixar o director, por indolencia,
negligencia ou frouxidão, de cumprir qualquer dos
deveres que lhes são impostos por este regula-
mento:

Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Reincidir em qualquer (Ias

faltas pelas quaes tenha sido admoestado:
Pena: reprehensao.
Art. 535. Violar qualquer das prohibiçcs

constantes deste regulamento; reincidir nas faltas
pelas quaes tenha sido reprehendido:

Pena: multa de dez a cincoenta mil réis.
Paragrapho unico. Reincidir nas faltas peI

quaes tenha sido multado; praticar qualquer dos
actos mencionados no art. 511, letra b ou e, deste
codigo:

Pena: exoneração.
Art. 536. O director exonerado, si tiver l)Tc-

rogativa de indemissibilidade como professor, iii-
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correrá na pena do paragrapho unico do artigo
anterior, precedendo processo perante o Conselho
Superior da Instrucção Publica.

CAPITULO V

Das faltas dos assistentes teclinicos reqionaes

Art. 537. Deixar o assistente technico, por in-
(lolencia, negligencia ou frouxidão, de cumprir
qualquer dos deveres que lhe são impostos por este
regulamento; consignar elogios aos professores nos
termos de visita ou acceitar hospedagem destes ou
de directores de grupos, parentes dos mesmos, in-
spectores municipaes ou districtaes, bem corno de
pessoas directamente interessadas em processos
disciplinares instaurados contra funccionario do
ensino:

Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Na reincidencia:
Pena: reprehensão.
Art. 538. Deixar de proceder a rigorosa syn-

dicancia e de colher documentos para apurar as
causas de infrequencia escolar; não observar o
roteiro organizado pela auctoridade competente;
não residir e não permanecer na circumscripção
que lhe for designada ou deila sahir, mesmo tem-
porariamente, sem motivo justificado e sem aucto-
rização expressa do Inspector Geral da Instrucção
Publica; não assumir, acto continuo á designação,
o exercicio do cargo em a nova circumscripção;
deixar de remetter os relatorios de inspecção e os
de syndicancia ou inquerito administrativo, nos
prazos regulamentares; não lavrar os respectivos
termos de inspecção; prestar, por escripto ou ver
balmente, á administração informações contradi-
ctorias; reincidir nas faltas pelas quaes tenha sido
reprehendido:
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Pena: multa de cincoenta a duzentos mil réis.
Art. 539. Incompatibilizar-se na circumscri-

pção por questões partidárias ou por outros moti-
vos, a criterio do governo; reincidir em faltas
pelas quaes tenha sido multado:

Peh: remoção.
Art. 540. Simular viagein que não tenha fei-

to; organizar relatorios por meio de notas ou da-
dos fornecidospor interposta pessoa ou inventa-
dos; prestar á administração informações falsas,
deixar de cumprir ordens de seus superiores,
enimetter qualquer dos actos mencionados no
art. 511, letras b ou e, deste codigo; reincidir em
faltas pelas quaes já tenha sido removido:

Penna: exoneração.
Art. 541. Estão sujeitos a todas essas penas

os presidentes das Federações Escolares.

CAPITULO VI

Das faltas dos inspectores murzicipaes, distrietaes
e auxiliares e dos demais funccionarios in-
cumbidos da estalislica escolar

Art. 542. Deixarem os inspectores munici-
paes, districtaes e auxiliares de cumprir qualquer
dos deveres constantes deste regulamento:

Pena: admoestação.
1 . 0 Reincidirem nas faltas pelas quaes te-

nham sido admoestados:
Pena: multa de dez a cincoenta mil réis.
§ 2.° Faltas, erros ou omissões dos funccio-

narios incumbidos do censo escolar:
Pena: multa de cem a quinhentos mil réis.
Art. 543. Praticarem qualquer dos actos men-

cionados no art. 511, letras b ou e, deste codigo;
reincidirem nas faltas pelas quaes tenham sido
multados:

Pena: exoneração.



- 1288 -

CAPITULO VII

Das faltas dos professores
Art. 544. Deixar o professor ou a estagiaria

de cumprir qualquer dos deveres impostos por
este regulamento:

Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Reincidir em qualquer

destas faltas:
Pena: reprehensão.
Art. 545. Violar qualquer das disposições do

art. 439; concorrer, directa ou indirectamente,
para a falta, de matricula ou para a infrequencia
escolar; haver-se, no desempenho das funcções,
com desidia habitual ou inaptidão demonstradas
pela improficuidade do ensino nos resultados dos
exames, ou pelas inspecções dos regionaes; rein-
cidir em qualquer das faltas pelas quaes tenha
sido reprehendido:

Pena: multa de vinte mil réis a cem mil réis.
Art. 546. Provocar discordia entre docentes

e discentes, desordem ou indisciplina no estabele-
cimento; tomar parte em ajuntamentos illicitos;
reincidir nas faltas pelas quaes tenha sido mul-
tado:

Pena: suspensão.
Art. 547. Malquistar-se, por aspereza ou in-

delicadeza no trato social, dentro do estabeleci-
mento, com outros docentes oix com o director, in-
compatibilizar-se na localidade com os pães dos
alumnos, de modo a prejudicar a frequencia es-
colar; reincidir em alguma das faltas pelas quaes
tenha sido suspenso:

Pena: remoção.
Paragrapho unico. Reincidir nas faltas pelas

quaes tenha sido removido; praticar qualquer dos
actos mencionados no art. 511, letras b ou c:

Pena: exoneração.

- 1289 -

CAPITULO VIII

Das faltas dos empregados administrativos

Art. 548. Deixarem os porteiros e os serven-
tes de cumprir qualquer dos deveres que lhes são
impostos no art. 413:

Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Na reincidencia:
Pena: multa de cinco mil réis a vinte mil réis.
Art. 549. Deixarem que se extraviem obje-

ctos pertencentes ao estabelecimento; desobedece-
i-em ou fl() cumprirem OP(ICflS recebidas dos re-
spectivos directores; praticarem quaiquer dos
actos mencionados no art. 511, letras b ou c; re-
incidirem nas faltas pelas quaes tenham sido mul-
tados:

Pena: exoneração.

TITULO III

Da rompetencia do processo C dos recursos

CAPITULO 1

Da com petencia

Art. 550. São competentes para impôr penas
disciplinares

1) os directores de grupos e de escolas reuni-
das e os professores de escolas singulares, as de
as. 1 a 5, inclusive, do art. 512, aos respectivos
alumnos;

2) os directores de estabelecimentos publicos
de ensino, as de ns. 1, 2 e 7, sendo esta ultima até
trinta dias, aos professores e empregados que lhes
Bão subordinados:
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3) os medicos (-,scolares, as multas coininina-
(Ias por este regulamento aos directores e profes-
sores e estabelecimentos particulares, por inobser-
vancia de preceitos de hygiene;

4) os assistentes techuicos regionaes, inspecto-
res municipaes, districtacs e auxiliares, as de ns.
le 2 aos alumnos, paes, tutores ou responsaveis
pelo ensino dos primeiros e aos professores e di-
rectores de estabelecimentos de ensino publicos,
e particulares;

5) o Inspector Geral da Instrucção Publica
as de ns. 1, 2, 6 e 7, sendo esta ultima até sessenta
dias, e multas até duzentos mil réis, aos respecti-
vos infractores;

6) o Secretario do Interior, todas as penas
cornminadas neste regulamento, menos a de exo-
neração quando o funccionario for de nomeação
do Presidente do Estado;

7) o Presidente do Estado, todas as acima es-
pecificadas.

CAPITULO II

Do processo disciplinar

Art. 551. Todas as penas poderão ser impos-
tas sem dependencia de processo.

Paragrapho unico. Quando o governo julgar
conveniente, ou quando se tratar de infracção gra-
ve, poderá mandar instaurar o processo discipli-
nar, e deverá fazel-o sempre que o infractor tiver
prerogativa de indemissibilidade.

Art. 552. O processo poderá, egualmente, ser
iniciado mediante:

a) representação, ou informação documenta-
da, das auctoridades incumbidas de iflS1)CCCiOflUI'
o ensino;

b) representação de qualquer pessoa.
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Art. 553. O processo será iniciado por urna
portaria do Secretario do Interior, da qual conste
o facto imputado com todas as circumstanCiaS, e
o artigo em que o infractor estiver incurso, com
a designação de testemunhas, si as houver.

Art. 554. O funccionario do ensino submetti-
(lo a processo poderá ser, preventivamente, sus-
penso do exercicio de suas funcções.

Art. 555. Servirão de elementos de prova:
a) o inquerito administrativo feito por aucto-

ridade competente;
1)) as notas existentes na Inspectoria Geral da

Instrucção Publica;
c) qualquer documento confirmativo da in-

fracção.
Paragrapho unico. O Secretario do Interior,

quando as circuinstancias o aconselharem, pode-
rá, encarregar qualquer funcciol1ario de proceder
ao inquerito.

Art. 556. Logo que a auctoridade escolar
tiver conhecimento de facto punivel fóra da sua
alçada, communical-O-á ao Secretario do Interior,
o qual ordenará as diligencias necessarias ou deci-
dirá desde logo, si julgar provada a infracção.

Art. 557. A representação feita por particu-
lares deverá conter:

a) narração do facto, com suas circumstan-
cias;

b) indicação ou offerecimento de provas;
Art. 558. Tomando conhecimento da infor-

iimçíio documentada, offerecida pela auctoridade,
encarregada (la inspecção, ou, recebida a repre-
sentação, o Secretario do Interior ordenará, por
portaria, que o infractor seja submettido a pro-
cesso disciplinar, ou que se colham as provas ne-
cessarias.

Art. 559. O fuiiccionario encarregado do iii-
quieiito tratará, inimediatamente, de coiligir todos
os dados, informações e documefltos, devidamente1.
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legalizados, que possam esclarecer a verdade, e,
em seguida, ouvirá o infractor, o qual poderá ai-
legar, dentro do prazo de tres dias, tudo quanto
julgar conveniente á sua defesa, apresentar do-
cumentos justificativos de suas allegações, deven-
do ser todas as peças seliadas ou authenticadas.

§ 1. 0 Sempre que estiver presente no logar,
o infractor será notificado para assistir, querendo,
a inquirição das testemunhas, fazendo-lhes per-
guntas a bem do seu direito.

§ 2. 0 O accusado poderá comparecer acom-
panhado de procurador.

Art. 560. Para instrucção do processo, pode-
rão ser requisitados ou apprehendidos livros, pa-
peis e documenos do archivo do estabelecimento
de ensino.

Paragrapho unico. Si o accusado se recusar a
entreqal-os ou eitregal-os borrados, truncados ou
rasgados, em logar essencial, será havido por con-
fesso.

Art. 561. A notificação a que se refere o pa-
ragrapho primeiro do artigo 559, será feita por
officio, salvo quando o infractor estiver ausente,
caso cm que o processo correrá á revelia.

§ 1.0 O officio deverá determinar, além do
objecto da notificação, o dia, hora e logar da in-
qtnrição.

§ 2 . 0 A prova de entrega do officio consistirá
cru recibo do accusado ou cm declaração de teste-
munha presencial.

Art. 562. O inuiiidor poderá nomear escri-
vão ad hoc, e os depoimentos serão tomados cm
termos de assentada assignando cada testemunha
e seu depoimento, com o primeiro e o acciisado,
si estiver presente.

Art. 503. Os depoimentos serão prestados pe-
rante auctoridades policiaes ou judiciarias, quan-
do a cooperação destas fôr, para esse fim, solici-
tada pelo Secretario do Interior.
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Art. 564. As testemunhas de defesa, quando
forem arroladas e comparecerem, deporão após
as da accusação.

Paragrapho unico. Não valerá a inquirição de
testemunhas de defesa sem previa notificação do
funccionario encarregado do processo disciplinar.

Art. 565. Concluídas as diligencias, com de-
fesa ou sem elia, subirá o processo ao Inspector
Geral da Instrucção Publica, para os fins que jul-
gar necessarios, e será encaminhado ao Secretario
do Interior, o qual si julgar sufficientemcflte pre-
parado, mandará submettel-o ao Conselho Supe-
rior de Instrucção.

Art. 566. O Inspector Geral da Instrucção
Publica, por despacho nos autos, designará o re-
lator do feito, o qual terá o prazo de dez dias para
apresentar o relatorio, podendo solicitar as dili-
gencias que entender necessarias.

Art. 567. Em seguida, com o parecer do
Conselho Superior, subirão os autos á conclusão
da auctoridade competente para decisão final.

Art. 568. Os infractores serão scientificados
da imposição da pena por meio do Orgão Official.

Art. 569. O funccionario do ensino, suspenso
em virtude de processo, sendo absolvido e voltan-
do ao exercício do cargo, receberá ordenado cor-
respondente ao tempo da suspensão.

CAPITULO III

Da suspeição

Art. 570. Os membros do Conselho Superior
da Instrucção podem ser recusados, e deverão dar-
se de suspeitos quando forem inimigos capitaes ou
íntimos amigos, parentes cousanguineos ou affins
até terceiro grau, do accusado, ou do auctor da
obra didactica sujeita a exame do Conselho, ou
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uando forem interessados particularmentena de-cisão do processo, por si ou por interposta pessoa
Art. 571 .0 membro do Conselho que se jul-gar Suspeito deverá declaralo:
a) nos autos, si for designado para 

relator ourevisor do feito;

b) verbalmente em sessão, antes de se proceder a julgamento'
re Art. 572. Dando-se de suspeito o relator ouVIso1., serão osral	 autos c0nc1tso5 ao Inspector Ge-da InsrU0 Publica, para nova designação.Art. 573. A parte, que quizer 

recusai, algummembro (lo Conscij10 poderá 
fazei.0, offerecefldoPara ser j unta aos autos, wfla exposição 

documen-
tada dos motivos da Suspeição

§ 1 .° O Secretario doo recusado	 Interior ruan dará Ouvir(Se oito dias
, que responderá no

 prazo iml)rorogavej
§ 2.° Si o re

cusado se reconhecer logo suspei[o. dar-se-á 0r terrnina(Jo o incidente
§ 3o Si no reconhecer Os motivos da suspci.ção, será o caso sujeito á decisão do Conselho, naPrimeira Sess5 que se realiza1.
§ 4.° Ew

quanto se tratar de julgame0 daSuspeição o recusado não estará presejite á ses-são do Conselho.

CAPITULO TV

Dos

Art. 
574. Das sentenças ou dos despachosferidos em materja 

discipli	 pro-
nar ou administrativahaverá recurso:
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a) dos proferidos pelo Secretario do Inter!or,
para o Presidente do Estado;

b) dos proferidos pelo Inspector Geral da In-
strucção Publica e mais auxiliares da inspecção e
fiscalização do ensino, para o Secretario do 1ii
tenor;

c) dos proferidos por professores ou directo-
res de grupos e de escolas reunidas, para o Inspe-
ctor Geral da Instrucção Puolica.

Art. 575. Os recursos serão interpostos pelo
interessado, ou seu legitimo procurador, no praz'
de dez dias, contados da data em que o recorrente
tiver tido conhecimento do despacho ou da sen-
tença.

1. 0 Os recursos terão effeito suspensivo, me-
nos nos casos de suspensão preventiva, de dispo-
nibilidade para verificação de incapacidade e de
cariceilamento de matricula.

§ 2.° O recurso, neste ultimo caso, poderá ser
interposto pelo pae ou por qualquer interessado.

Art. 576. Contra os actos presidenciaes, as
partes poderão reclamar para o proprio Presiden-
te, no prazo do art. 575.

Art. 577. O recorrente terá, para instruir e
arrazoar o recurso, o prazo de cinco dias.

Art. 578. Da assignação dos prazos para os
recursos e das decisões destes, as partes terão co-
nhecimento pelo Orgão Official do Estado.

Art. 579. Si tiver provimento o recurso de
decisões do Conselho Superior da Instrucção, o
funccionario absolvido voltará ao exercicio do
cargo.
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quando forem interessados particularmente na de-
cisão do processo, por si ou por interposta pessoa.

Art. 571 .0 membro do Conselho que se jul-
gar suspeito deverá declaral-o:

a) nos autos, si for designado para relator ou
revisor do feito;

b) verbalmente, em sessão, antes de se pro-
ceder a julgamento.

Art. 572. Dando-se de suspeito o relator ou
revisor, serão os autos conclusos ao Inspector Ge-
ral da Instrucção Publica, para nova designação.

Art. 573. A parte que quizer recusar algum
membro (lo Conselho poderá fazei-o, offerecendo,
para ser junta aos autos, uma exposição documen-
tada (lOS motivos da suspeição.

§ 1 . o O Secretario do Interior mandará ouvir
o recusado, que responderá no prazo improrogavel
de oito dias.

§ 2. 0 Si o recusado se reconhecer logo suspei-
to, dar-se-á por terminado o incidente.

§ 30 Si não reconhecer os motivos da suspci-
ção, será o caso sujeito á decisão do Conselho, na
primeira sessão que se realizar.

§4. 0 Emquanto se tratar de julgamento da
suspeição, o recusado não estará presente á ses-
são do Conselho.

CAPITULO IV

Dos recursos

Art. 574. Das sentenças ou dos despachos pro-
feridos em materia disciplinar ou administrativa,
haverá recurso:
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a) dos proferidos pelo Secretario do Interior,
para o Presidente do Estado;

b) dos proferidos pelo Inspector Geral da In-
strucção Publica e mais auxiliares da inspecção e
fiscalização do ensino, para o Secretario do 1h-
tenor;

c) dos proferidos por professores ou directo-
res de grupos e de escolas reunidas, para o Inspe-
ctor Geral da Instrucção Punlica.

Art. 575. Os recursos serão interpostos pclo
interessado, ou seu legitimo procurador, no prazo
de dez dias, contados da data em que o recorrente
tiver tido conhecimento do despacho ou da seu-
tença.

§ 1. 0 Os recursos terão effeito suspensivo, me-
nos nos casos de suspensão preventiva, de dispo-
nibilidade para verificação de incapacidade e de
cancellamento de matricula.

§ 2.° O recurso, neste ultimo c&so, poderá ser
interposto pelo pae ou por qualquer interessado.

Art. 576. Contra os actos presidenciaes, as
partes poderão reclamar para o proprio Presiden-
te, no prazo do art. 575.

Art. 577. O recorrente terá, para instruir e
arrazoar o recurso, o prazo de cinco dias.

Art. 578. Da assignação dos prazos para os
recursos e das decisões destes, as partes terão co-
nhecimento pelo Orgão Official do Estado.

Art. 579. Si tiver provimento o recurso de
decisões do Conselho Superior da Instrucção, o
funccionario absolvido voltará ao exercicio do
cargo.



VENCIMENTOS

o	 1

a.

o	 lei	•;:oa	 la
.	1	.o	lon	1

18:0008000	1:
9:6006000
8:400$000
6:6006000

6:000$000
4:2008000
4:2008000

3:0008000
2:4008000
6:0008000
5:1008000
2:4008000
2:1606000
1:800$000
2:4006000
2: l0$00Ü
1:8008000
1:8008000
1:1608000
1:3208000
1:8008000
1:5606000

CATEGORIAS

Inspector Geral de Instrucção Pu
blica..............................

Assistente teohjnico da Capital....
rogionel.......

Director de grupo da Capital......
Director de grupo de cidade ou

vllla.............................
Director de grupo de dtstricto.....
Professor de grupo ou escola da

Capital...........................
Professor de grupo ou escola de

cidade ou villa...................
Professor de grupo ou escola de

distrlcto ........................ ..
Professorde escola rural..........
Professor de tr.Lbalhos manuaea

(antigo technico) da Capital......
50cm de cidade ou vilIa...........
Estagiaria de grupo ou es.ola de

Capiti............................
Estagiaria de glupo ou escola de

cidsde ou vilia...................
Estagiaria de grupo ou e&cola d.

districto..........................
Porteiro de grupo da Capital......
Porteiro de grupo do cidade ou

villa..............................
Porteiro de grupo de districto....
Servente de grupo da Capital....
Servente de grupo de cidade ou

vilia.. .............. ...........
orvete do grupo de districto

Couduotora ue escola infantil da
Capital.........................

(iductcra do escola infantil de
ci,tado ou villa...................

258000
138*38
11$61,6
98166
88383
58833
58883
58333
4*166
38333
8*133
78500
38333
3*000
28500
3*333
38000
28500
28500
28166
1*833
2*500
28166
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Parte XV

Disposições geraes

Art. 580. Nos edificios das escolas publicas,
ou particulares subvencionadas, poderá ser minis-
trado, fóra das horas dos trabalhos escolares, pelo
ministro do culto que a isto se propuzer, o ensino
da religião catholica.

Paragrapho unico. Esse ensino será faculta-
tivo, sem cunho official e não será ministrada aos
alumnos cujos paes ou responsaveis a elie se op-
puzerem.

Art. 581. Nos estabelecimentos publicos de
instrucção e nos livros didacticos, será emprega-
da a orthographia usual.

Art. 582. A importancia das multas commi-
nadas neste regulamento reverterá em b.'iteficio
do Fundo Escolar.

Art. 583. As actuaes adjunctas de escolas iso-
ladas, reunidas e de grupos escolares passaw a
ser consideradas estagiarias, com os mesmos di-
reitos e deveres que a estas define o presente re-
gulamento.

Art. 584. As edades maxima e minrnta pira o
ingresso no magisterio primario serão de trinta e
cinco e dezoito annos, respectivament.

Art. 585. Este regulamento entrará em vigor
tio dia 1.0 de janeiro de 1928.

Art. 586. Revogam-se as dipsições em con-
trario.

Secretaria do Interior, 14 de outubro de 1927.

FRANCISCO CAMPOS
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Tabeila de vencimentos

Os assistentes toobnicos e os presidentes de Federações Escolares terão,
além de seus proprios vencimentos, uma diaria de quinze mil réis (158000),
quando em aerviç de lnspecç8o ou quando em commiss3o especial do
Governo.

11
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Beilo Horizonte, 14 de outubro (te 1927.

Senhor Presidente.

Como tem succedido em exercidos anterio-
res, ainda no vigente a dotação orçamentaria des-
liiiada aos serviços de alimentação, vestuario e
medicação de presos pobres das cadeias do Esta-
do, não é bastante liara fazer face aos dispendios
respectivos» De anuo para anuo augmentam os
encargos dessa verba, contribuindo para tal effei-
[o, de um lado a notoria elevação nos preços de
todas as utilidades e de outro o accreseimo pro-
gressivo do numero de encarcerados assistidos pe-
los cofres publiCos.

O legislador, na previsão do desequilibrio, ar-
mou o Poder Executivo da faculdade de abrir
credito supplernentár á referida verba. E' sobre
o que versao decreto que submetto á assignatura
de v. exc. e que faço acoinanhar de demonstra-
ção, tal como exige no art. 15, n. 2, do decreto
7.440, de 23 de dezembro de 1926. - José Fran-
cisco 1ias Fortes, scretario.

DECRETO N. 7.971 - DE 15 DE OUTUBRO DE 1927

Abre um credito supplementar á verba 5 - da lei n. 931 —B— d
27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57
cia Constituição do Estado, e de accordo com a au-
ctorizlcão donlida no artigo 3.0 da lei li. 931, de
27 de setembro de 1926, resolve abrir o credito
supplementar de 500:000$000 á verba 5-B da vi-
gente lei orçamentaria, para occorrer a despesas
com alimentação, Ira lamento medico e vesluario
de présos P0l)1'eS e iliuminação (Ias cadeias cio Es-
tado,no corrente exercicio.
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O Secretario de Estado da Segurança e Assis-
lencia Publica e o das Finanças, assim o tenham
entendido e façam executar.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Uberaba, 15 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Gudesteu de Só Pires.

Demonstração do estado da verba 5-13- da lei 931,
de 27 de setembro de 1926, do credito neces-
sano para occorrer a despesas com alimenta-
ção de presos pobres recolhidos ás cadeias do
Estado, até ao fim do corrente exercicio.

V e r b a consignada
na lei n. 931,
de 27 de setem-
bro de 1926.

Despesa realizada
por conta dessa
verba até 13 do
corrente mnez.	485:649$850

D e s p esa provavel
até 13 de de-
zembro do cor-
rente anno.	664:350$150

Credito SUp1) lelflefl-
tar necessario	 500:000$000

1.150:000$000 1.150:000$000

2. a secção da Secretaria da Segurança e Assis-
tencia Publica, em Belio Horizonte, 12 de outubro
de 1926.	O chefe da secção, Herinano Lolt.

Visto. - O director, A. Affonso de Moraes.


