
ESTADO DE MINAS GERAES

SI'

COLLECÇÃ0	
j

DAS	 A

LEIS E DECRETOS
(1927)

VOL. III.

BELLO HORIZONTE
IMPRENSA OFFICIAL DO ESTADO

1928



DECRETO N. 7.972 - de 16 de outubro de 1927

Abre um credito especial de 500:000$000 para pagamento de dividas
de exercidos findos

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o artigo 57
da Constituiç5o, e de accordo com o art. 2.° da lei
n. 962, de 10 de setembro do corrente anno, re-
solve abrir um credito especial de quinhentos con-
tos de réis ( 500:000000), para pagamento de di-
vidas de exerciejos findos.

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

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas
Geriies. em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

À NTONIO CARLOS RIBLIRO I)E ANl)RAI)A.
Gtidesteu de Sã Pires.

l)ECRE't'() N . 7.973	DE 16 DE OUT(JJlito ')'; 1927
A i' tini credito espec ai de 22:838$065, pata taga nico lo a José Da-

li a, cm vir tttde de sentença judiciaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e nos termos do art. 2.° da lei n.
965, de 10 de setembro do corrente anno, resolve
abrir um credito especial •de vinte e dois contos
Oitocentos e trinta e oito mil e sessenta e cinco
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réis (22:838$065), para cumprimefl() da sentença
judiciaria im que o Estado de Minas foi conile-
rnnado na acç'to judicial que lhe moveu José
Dalia.

O Secretario de, Estado dos Ncgocios (Ias Fi-
nanças assim o tenha entendido e faça executai.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, aos 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBIlbU Ol

Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.974 - DE 16 DE OUTUBRO DE 192

Abre um credito especial de 1:600$000 para pagamento de differençs
de vencimentos ao Advogado Geral do Estado

O Presidente do Estado de Minas Gentes,
usando da attrihuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e de accordo com o art. 8 . 0 (a
lei n. 979, de 17 de setembro do corrente anuo,
resolve abrir um credito especial de um conto e
seiscentos mil réis (1:600000), para pagamento
da differença de vencimentos ao Advogado Geral
do Estado, no periodo de 25 de setembro a 31 i
dezembro do corrente anuo.

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

\NroNIO CARLOS Rmmaio ' a À saw.

Gudesteu de Só Pires.

i)ECRET() N. 7.975 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927

Abre o	lo e1ocial de 38:141$000 para diversos pagamentos no
corrente excrciCio

() Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe"a iu. 57
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da Constituição, e de accordo com a auctorização
constante da lei li. 1.006, de 21 de setembro fia-
do, resolve abrir o credito especial de 38:141$W0
para pagamentos, 110 corrente eercicio, do se-
guinte pessoal: sete professores do Conservatorio
Mineiro de -Musica, 28 :860,',,,'000; uma praticante do
iriesmo Conservatorio, 1 :734000; tinia inspectora
de aluninas do Internato do Gyinnasio Mineiro,
2:412$000; um professor do referido Internato,
3:275$000; uma servente 'da Escola Normal Mode-
lo, (la Capital, 1:860$000.

Os ecretarios de Estado dos Negoclos do In-
terior e das inanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidcncja do Estado de Minas
Geraes, eni Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARi.os RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Liii: da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.976 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927

Abre o credito supplementar de 400:000$000 àverla 14-A-2, § 1.0,
art. 1.0 da lei ii. 931, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attrihuição que lhe confere o art. 57
da Constituição e de accordo com a auctorização
constante do art. 3. 0 da lei n. 931, de 27 de se-
tembro de 1926, resolve abrir um credito supple-
mentar de quatrocentos contos de réis..........
(400:000000) á verba 14-A-2, § 1.0, da mesma lei
(pessoal contractado dos grupos escolares), visto
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ter sido insuffi'ciente a respectiva dotação orça-
mentaria, conforme a demonstração que a este
acompanha.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CAIuos RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

Demonstração (10 estado d' verba 14-A-2,	1.0

art. 1 . 0 , da lei n. 931, de 27 de setembro de
1926

Credito votado
Importancias requi-

sitadas até 21 de
setembro .

Compromissos escri-
pturados .

D e s v esa calculada
para os rnezes
de outubro a de-
zenhl)r() .....

Credito sUp)Iefllefl-
tar necessario.

Secretaria (lO Interior (10 Estado de Minas Ge-
rl!es, em Belio Horizonte, 10 de outubro de 1927.
- Pelicano Frade, chefe da 2. a secção.

Visto. - 0 director, Artitur Eugenio Furtado.
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DECRETO N. 7.977 DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre o credito especial de 272$000 para pagamento á preparadora-

zeladora dos laboratorios de physica, chimica e historia na-
tural, da Escola Normal Modelo, da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes.
usando da attribuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e usando da auctorização que lhe
confere o art. 1 . 0 , letra a, da lei n. 1.006, de 21
de setembro de 1927, resolve abrir o credito espe-
cial de 272,000, para pagamento á preparadora-
zeladora dos lal)orotorios de physica, chimica e
historia natural, da Escola Normal Modelo, da Ca-
pital, proveniente do augfl1eflt() de vencimentos a
que tem direito, e referente aos inezes de novem-
bro e dezembro de 1926.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAI.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7 978	DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre o credito suppleinentar dc J()0:()00$000 á crha ii. 14-13-2, ds

lei o. 931, de 27 de setembro de 1926

--

O Presidente (lo Estado de Minas Geraes.
usando da altribuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e de conformidade com o art. 3.0.
ii. 1, da lei li. 931, de 27 de setembro de 1926, re-
solve abrir o credito supplenientar de 400:0005000
á verba n. 14-13-2, da referida lei, para despesas
no corrente exercicio, conforme a demonstração
que a este acompanha.

719:031$400

717:261$818

73:741$744

328 :027$838

400:000$000

1.119:031$400 1.119:031$400
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os Scrc taiios de Esi a (lI) dos .INegocios do Iii-
lejior e das Finanças assim o tciiliam eiitciidido
façam executar.

Palacio da Presidencja do Estado de Mina.
(eracs em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANnBl)A.
Francisco Luiz (Ia Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

Demonstração cio estado da verba 14-13-2 da lei ri.
931, de 27 de setembro de 1926

Verba votada ....
Despendido até esta

data ......
Despesas auctoriza-

das com mobi-
liario escolar e
material escolar

Saldo existente
Credito supplemen.-

tar necessarjo	-	400:00OOOO

1.000:000,$000  1.000:0OOOOO
Secretaria do Interior, 2 . a secção, 14 de outii-bro de 1927. - O chefe de secçLio, P. Frade.
Visto. - O director, Arthup Euqenjo Furtado.

DECRETO N. 7.979 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre o credito Supplemefltar de 1 :632$000 á verba 15-A —Pessoal.o. 1 1 do ad. 1.0,	1.°, (Ia lei o. 931, de 27 de setembro de 1,926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando :da attribuição que lhe confere o art. 57

- 1307 -

(Ia ()llsUtuição, e de accordo com  a rt. 1 ., letra
a, da lei n. 1. 006,  de 21 de setembro de 1927, resol,
vc abrir o credito supplernentar de 1:632$000 Li
verba 15-A--Pessoal— ti. 1, do art. 1.0, § 1°, da
lei n. 931, de 27 de setembro de 1926, para paga-
nento, no corrente exercicio, do augmento de ven-
cimentos que obteve a preparadora e zeladora dos
Iahoratorios de physica, chimica e historia na-
tural da Escola Normal Modelo, da Capital, con-
forme determina a lei li. 926, de 24 •de setembro
de 1926.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
tenor e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANToNIo CARLos RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.980 - 1)E 16 DE OUTUBRO DE 1927

Abre o credito supplementar de 274:408$185 á verba n. 14-14-4 da
lei n. 931, de 27 de setenibro de 1926

-

O Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57
da Constituição, e de conformidade com o art. 3.°,
n. 1, da lei a. 931, de 27 de setembro de 1926, re-
solve abrir o credito supplcmentar de 274:408185
(duzentos e setenFa e quatro contos quatrocentos
e oito mil cento e oitenta e cinco réis), Li verba n.
14-13-4, da referida lei, para despesas no corrente
exercicio, conforme demonstração que a este
acompanha.

600:000$00('.

595:023$978

400:000$000
4:976$022
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Os Secretarios de Es½do dos Negocios do In-
tenor e das Finanças ass1m o tenham entendido e
façam executar,

Palacio da Presideiicja do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteji de Só Pires.

Demonstração (li) ('510(10 da verba 14-13-4, da lei ri.
931, de 27 de setembro de 1926

	Verba votada . . . .	- )00:000$000
Despendido até es-

ta data com con-
certos de pre-
di os, abasteci-
mento d'agiia e

	

illummaça() . .	485:0.53$947
Despesas auctoriza-

	

(Ias, idem, ideni	274:408$185

	

Saldo restante ...	14:946053
Credito supplemen-

	

lar necessario .	-	 274:408$185

774:408$185 774:408$185
Secretaria do Interior, 2.- secção, em 14 de

outubro de 1927. -- O chefe da secção, P. Frade.
Visto. - O director, Arthur Eugenio Furtado

DECRETO N. 7.981 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre o credito supplemenlat' de 20:000$000 á verba o. 29 do art.

1.0, § 1.0, da lei o. 931, de 27 de setembro (te 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57
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da Constituição , e de rccordo com o disposto no
art. 3. 0 da lei n. 931, de 27 de setembro de 1926,
resolve abrir o credito supplementar de 20:000$000
á verba n. 29 do art. 1.°, § 1.0, da referida lei
(Evcntitaes).

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio (Ia Prcsidencja do Estado de Minas
Gemes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

AN'roNlo CARLOS HIUEIR() 1)E ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesleu (te Só Pires.

Demonstração do estado (Ia verba 29 da lei n. 931,
ar!. 1., § 1., (te 27 de setembro (te 1926

	Verba votada .	.	-	80:00000Ø
Despesas pagas até es-

ta data ......79822866

	

Despesas a Pa-lar.	20:00000()

	

Saldo existente.	.	177134
Credito suppiementar

	

necessarjo .	.	----	20:000$000

100:000$000 100:000$000

Secretaria do Interior, 2 . 1 secção, 15 (te outii-
bro de 1927. -- O chefe da secção, P. Frade. Visto.

O director, Artliur Eugenio Furtado.

DECRETO N. 7.982 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre um credito supplementar de 65:000$000 á verba 12-A-1,

art. 1 1, da lei n. 931, de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da
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Constituição, e (Te accordo com a aUcloriZaÇã()
contida no art. 3. 0, ii. 1, da lei n. 931, de 27 de
setembro de 1926, resolve abrir um credito' SUL)-
plementar de sessenta e cinco contos de réis. ......
(65:000$000) á verba 12-A-1, § 1.°, art. 1.°, da re-
ferida lei ii. 931, para pagamento de ajuda de
custo a juizes de direito, niunicipaes e promotores
de justiça, conforme o quadro demonstrativo que
a este acompanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CLos RIBEIRO DE ANDIIADA.

Francisco Luiz tia Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

Quadro demonstrativo tio estado da verba 12-A-1,
§ 1 . 0 , art. 1.°, da lei n. 931, de 27 de setembro
de 1926

De orçamento	 30:000000
Despesas realizadas até

4 do corrente . . . . 29:800000
Saldo existente .....200$000
Despesas conhecidas . 55:750000
Despesas provaveis até o

fim do exercicio cor
rente..........9 :250$000

C r e d ito supplementar
preciso ........-	65:000$0(X)

95:000$000 95:000$000

1. secção da Secretaria 'do Interior, 16 de ou-
tubro de 1927. - O chefe, Galdino Brasileiro. Vis-
.to. - O director, Arlliur Fúrtado.
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1)ECRET0 N. 7.983 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Abre um credito Supplementar de 167:211$000 á verba 12-13-2, § 1.0,

art. 1.0, da lei ii. 931, de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attril)uição que lhe confere o art. 57 da
Constituição e dê aecordoconi a auctorização comi-
tida no art. 3. 0, n. 1, da lei 11. 931, de 27 de se-
tembro de 1926, resolve abrir um credito supple-
mentar de cento e sessenta e sete contos cinzentos
e quatorze mil réis (167:214000) á verba 12-13-2,
§ 1.0, art. 1 . 0 da referida lei n. 931, conforme o
quadro demonstrativo (J1IC a este acorfll)anlla.

Palacjo da Presjdencja do Estado de Minas
Geraes, cm Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

Quadro demonstrativo do estado da verba 12-13-2.
§ 1.°, ar!. 1.0, da lei n. 931, de 27 de setembrode 1926

De orçamento. . .	-	40:000000
Despesas effectuadas

até 4 do corrente
mci ........38:11870()

Saldo existente . . . . 1 :8813(()
Despesas auctorizadas 135:039$W0
1) e S]) e sas provaveis

até o fim do cor-
rente exerci cio .. 32:175.00()

Credito supplefllentar
preciso	 -	167:214$000

207 :214$000 207:2141$00Õ

1.a secção da Secretaria (lo Interior, 15 de ou-tubro de 1927. - O chefe, Galdino Brasileiro. Vis-
to. - 0 director, Arthr Furtado.
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DECRETO N. 7.984 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927

Abre o credito supplementar de 542:215$290 á verba 14-B-3, da lei
n. 931, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuiçiio que lhe confere o art. 57 'da
Constituição e de conformidade com o disposto no
art. 30, n. 1, (Ia lei n. 931, de 27 de setembro de
1926, resolve abrir o credito supplemeiitar de.
542:2U5)$290 A verba 11. 14-13-3, da referida lei, para
pagamento de despesas no corrente exercicio, con-
forme demonstração que a este aCOflhl)aflha

Os Secretarios de Estado dos Negocios do in-
terior e (Ias Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba 16 de outubro de 1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 7.985	DE 16 [)E OUTUBRO DE 1927

Converte em feminina a escola rural, mista, de Santa Cruz, muni-
cipio de Muzanibinho, e crêa uma cadeira masculina na mesma
localidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter cm fe mil) ina a escola rural, mis-
ta, de Santa Cruz, fllunicipio (te Muzambinho, e
crear uma cadeira masculina na mesma localida-
de.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

- 1313 -

DECRETO N. 7.986 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927

Cra quatro escolas ruraes, mistas, no municipio de São João d'EI-
Rey, localizadas nos povoados de Monte Vidio, Goiabeira, Co-
quende e Prata

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escola ruraes, mistas, no muni-
cipio de São João d'El-Rey, localizadas nos p0.-
voados Monte Vidio, districto de São Francisco de
Assis do Onça; Goiabeira, districto de Santo An-
tonio do Rio das Mortes; Caqiien'de, districto de
N. S. de Nazareth; e Prata, districto de Concei-
ção da Barra.

Pal'acio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RlLwlao DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.987 -- DE 16 DE OUJ'UBR() DE 1927
Crêa quatro escotas ivaes, mistas, no municipio de Abaetó, locali-

zadas nos povoados de Gemes, Paineiras, Clarindo e Junco

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas ruraes, mistas, 111) flui-
nicipio de Abacté, localizadas nos povoados de
Geraes, Paineiras, Clarindo e Junco, todos no dis-
tricto da cidade

Palacio da Preshleiicia do Estado de Minaz
(;ei-aes, em Uberaba, 16 de outubro (te 1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRo DE ANI)RAl)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.988 - DE 16 DE OUTUBRO l)E 1927
Crêa duas escolas rumes, mistas, no nuinicipio de Muzambinho, lo-

calizadas nos povoados de Mnçaniho e ilespanhóe s

O Presidente do Estado (te Minas Gcraes r-
solve crear duas escolas rumes, mistas, no muni-



-1314-

cipio de Muzambinho, localizadas nos povoados
de iiuçambo, districto da cidade, e Hespanhóes,
districto de Juriiaia

Palacio da Presidencia (lo Estado de Minas
Geraes, em Uberaba,Ubeiiaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDIIADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.989 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
(ría duas escolas, Sendo Uma masculina, na sé>le do (lisiricto (Te

:orI'ego d'Anta, niunicipio de Luz, e outra rural, mista, 00 po-
voado de Vargem (Ia Malta, municipio de Cludio

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas, sendo uma masculina,
na séde do districto de Corrego d'Anta, município
de Luz, e outra rural, mista, no povoado de Var-
gem da Matta, municipio de Claudio.

Palacio da Prsidejicia do Estado de Minas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CAnros RIBEIRO DE ANDIIADA.
Francisco Lziiz da Silva Campos.

DECRETO N. 7.990 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1927
Cr*a tres escolas ruraes, mistas, localizadas nos povoados de Malta,

municipio de Christina; Bento Pires, municipio de Beilo Hori-
zonte; e Barro Branco, Inunicipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, localizadas
nos povoados de Malta, districto da cidade, muni-
cipio de Christina; Bento Pires, districto da cida-
de, município de Beilo Horizonte; Barro Branco,
districto de Sumidouro, municij)io de Ma rinna.

Pajacio da Presi(lellcia do Estado d almas
Geraes, em Uberaba, 16 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 7.991	DE 24 DE OUTUBRO DE 1927
Abre o credito supplementar de 28:896$000 á verba 8-B —Material,

art. 1.0, § 1°, da lei n. 931, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geracs, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accordo com a auctorização con-
tida no art. 6.° da lei n. 1.006, de 21 de setembro
findo, resolve abrir o credito supplementar de
28:896000 à verba n. 8-13 —Material (Caniara
dos Deputados), Lart. 1.0, § 1.°, da lei n. 931, de 27
de setembro de 1926.

Os Secretarios de Estado 'dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenhani entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 24 de outubro de 1027.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Thcophilo Ribeiro.

Demonstração do estado da verba n. 8-B - Mate-
rial, art. 1.0, § 1.1, da lei 931, de 27 de setembro
de 1926

Verba votada . . . .	 25:560$000
Despendido até 1.0 de

outubro findo. .	25: 560$000
Despesas a pagar .	28:896000
Credito supplemeiitar

preciso . . . . . .	--	28:896000

54:456$000	54:456$000

Secretaria do Interior, i' secçuo, 21 de outu-
bro de 1927. - O chefe da secção, P. Frade. Vis-
te. - 0 director, Artliur Eugenio Furtado.
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DECRETO N. 7.992 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1927

Abre creditos especlaes para pagamento de addicionaes da lei n.
425, de 1906, a funccionarios da Secretaria da Segurança e As.
sistencia Publica

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, n. 1,
da Constituição, e (te conformidade com o dispos-
to no art. 1.0 da lei n. 999, de 20 de setembro ul-
timo, resolve abrir os seguintes creditos •especiaes
para pagamento do addicional de 10 %, da lei n.
425, de agosto de 1906, a que têm direito funccio-
narios da Secretaria da Segurança e Assistenci.a
Publica, por contarem mais de trinta annos de
serviços seguidos prestados ao Estado, sendo:

a) de 1:957,'1,-000, ao tenente-coronel Manoel
Soares do Couto, no periodo de 15 de julho do cor-
rente anuo a 31 (te dezembro de 1928;

b) de 1:737$928, ao economo almoxarife do
lospita1 Central de Alienados (te Barbacena, Ar-
thur de Castro Leite, no período de 15 de outubro
de 1926 a 31 de dezembro de 1928;

c) de 2:256100, ao 1.0 official da Secretarld
da Segurança e Assistenc ja Publica, Octaviano Si
inonelli de Assis, no periodo de 12 de março (lC

a 31 de dezembro de 1928.
O Secretario de Estado (lOS Ne()CiOS (Ia Se-

tirança e Assislencia Publica e o das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Pi-esidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 21 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Tlieophito Ribeiro.
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DECRETO N. 7.993 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1927

Abre o credito supplementar de 160:000$000, para occorrer a despe-
sas com o pessoal e material da Guarda Civil, até dezembro
deste anno

O Presidente do Estado de Minas Geraes.
usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de conformidade com o art. 3.° da
lei n. 931, de 27 de setembro de 1926, resolve abrir
o credito supplementar de 160:000$000 (cento e
sessenta contos de réis), para pagamento do pes-
soal e do material da Guarda Civil, até dezembro
do corrente anno.

O Secretario de Estado dos Negocios da Se-
gurança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 24 de outubro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 1M ANORADA.
José Francisco Rias Fortes.
Theop/iilo Ribeiro.

1)ECIIET0 I N.  7.994	1)E 24 I)E OUTUBRO DE 1927
Abre o credito slipplenientar de 20 200$000 ú verba 6-13-1, art. 1.0,

§ 1.0, da lei n. 921, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attril)uição que lhe confere o art . 57
da Constituição e tendo em vista a auctorização
cnnti(la no art. 3.° (Ia lei n. 980, de 17 de setem-
bro findo, resolve abrir o credito supplementar
de 20:200-000 (vinte contos e duzentos mil réis),
li. verba li. 6-13-1, art. 1.", 1.°, da lei n. 931, de
27 de setembro de 1926 (Senado Mineiro), para
occorrer a despesas do corrente exercicio, confor-
me demonstração que a este acompanha.

D. 76	 1927
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Os Secretario de Estado dos Negocios do. Iii-
tenor e das Finanças, assim o tenham entendido e
façam executar..  

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, aos 2-1 de, outubro de
1927.

ANTONIo Cuaos RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz- da Silva Campos.
Tlzeophilo Ribeiro.

Demonstração do estado da verba 6-13-1 dti lei 931,
ar!. 1.,	1.0 , de 1926

Verba votada......
Despesas já feitas
Para paganito de ex-

cesso de despesas
com a reforma do
material e mobilia-
rio da sala das ses-
sões do Senado Mi-
neiro e demais de-
1)en)dencias (10 edifi-
cio .........

Para o pagamento de ar-
tigos adquiridos, pa-
ra a Secretaria do
Senado, com ma.chi-
na 'de escrever, urna
cadeira, etc.....

Para acq'uisiçiio de li-
vros para a Biblio-
tiheca ........

Credito  su'p'plernentar
necessario .....

30:200$000 30:200$000
Secretaria do lintenior, 2 secçío, 19 de outu-

bro de 1927. ---- O chefe de secção P. Frade. Vis-
lo. -- 0 director, Arthur Eugenio Furtado.
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DECRETO N. 7.995 - DE 24 DE OUTUBRO 1)E 1927
Abre o credito stipplementar de li :495$090 'A verba o 6-A-2, art.

1. 0 ,	1.°, da lei 11.  9:11, de 27 de setembro de 1926

O Presidente 'dl) EStbl1() de Minas Gentes,
llSiIIi(I() da attribuiçã() (ILIC lhe C'UflltirC O alrt. 57 d'
Constituição e tendo) em vis-ta a auc1onizço con-
tida no art. 5). ,1 da lei ii. 980, de 17 (te setembro
findo, resolve abrir o credito su'pplementar de
seis contos quatrocentos e noventa e cinco mil réis
(.6:495000), á verba n. 6-A.-2, art. 1.0, § 1 . 0, da lei
n. 931, 'de 27 de setembro de 1926 (Senado Minei-
ro), para occorrer a despesas no corrente exerci-
cio, conforme demonstração que a este acompa-
nha

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
tenor e das Finanças assim o tenham cntcndidõ e
façam executar.

Palacio da Presidencia (lo Estado de Minas
Gemes, em Juiz de Fóra, 24i de outurõ de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
T/ieopliilo Ribeiro.

Demonstração do estado da verba n. 6-A-2 do ar!.
1.0. § 1. 0, da lei ri. 931,. (te 27 d' setembro d
1926

Verba votada ......-	 1,5:000$000
Despendido até esta data 14:700$000,
SaldO existente . .	300000
Importancia a pagar á

dactylographa da.
Secretaria do Sena-
do, durante nove
mezes do corrente
exercício ......22 : 295$000

10: 000$000
10:000$000

16:200$000

2:000$000

2:000$000

20:200$00
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1m1)ortancia a pagar
com o apanhamen-
to dos debates do
S e n a do, conforme
novo contracto . . .	4: 200$000

Credito supple m e n t a r
preciso	 6:495000

21:495$000 21:495$000

Secretaria (lo Interior, 2. secção, 19 de outu-
bro de 1927. - O chefe da secção, P. Frade. Vis-
to. - O director, Artliur Ew1'nio Furtado.

DECRETO N. 7.996 --- DE 24 DE, OUTUBRO DE 1927

Crêa unia escola mista no distiicto de Canôas, niunicipio de Tiros

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola mista no districto de Ca-
nôas, mufliCipi() de Tiros.

Palacio da Presi(lellcia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz de F'óra, 24 de outubro de 1927.

ANToNIo CRI.os RIBEIRO DE ANDRADA.
Franiseo fui: da Silva CUffl/)OS.

DECRETO) N. 7.997	DE 24 I)1 OUTUBRO DE 1927

C ia duas escolas cii raes na estação de Paiol, niuui ci pio de Turvo,
sendo tinia para cada sexo

O Presidente do Estado (te Minas Geraes re-
solve crear duas escolas ruraes na estação de
Paiol, inunicipio de Turvo, sufl(lO urna para cada
sexo.

Palacio (Ia Presidencia (lo Estado de Minas
Geraes, em Juiz de Fóra, 24 de outubro de 1927.

ANTONIo Ciuos Rm1!Ro DE ANDRADA.
Francisco Luiz (Ia Silva Campos.

---s---'.
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Sr. Presidente.

O quartel de cavailaria, construido nesta cida-
de, destinava-se primitivamente ao esquadrão de
cavaliaria da Brigada Policial e fôra orçado em
272:137$700.

Posteriormente, este esquadrão foi transfor-
mado em corpo de cavailaria, com maior numero
tie praças, exigindo installações mais amplas.

Foram, por isso, construidos mais 11 pavi
-lhões, ;(ieSlina(loS tos segtiirites serviços: rancho,

refeitorio para 150 praças, cozinha para 250 re-
feições, inlendenciti geral, veterinaria, sala ase-
PtiCil, (te operações, J)ha rmacia, e imfei'maria para
animaes, ferraria, prisões, solitarias, banheiros, la-
vabos e installações sanita rias.

Foi, ao demais, necessario augmentar -de 56
para 206 o numero de baias, P111 concreto armado.

Além (lestes serviços, foram feitos os muros
de fechamento, terraplenagem, calçamento de pa-
teos a l)aratictepipe(10; iliuminação electrica, para-
raios, telcphone, instailação d'agita i ra 27.000
litros; bebedouros para os aniniaes, um pavilhão
para guarda (le ferragens e preparo (lo quarteirão
fronteiro ao quartel para campo de ilistrucção

Assim, taes construcções montaram a .....
1.762:586$1 700,  j tI tefl(lO si(l() pago, pela verba de
obras publicas, a importa nela (le 762:586$700.

Torna-se, portant o , necessaria a abertura (te um
credito Sllp)lemCflla r á verba 2-B-2, (te mil conto,;
de réis (1 .000: 000.000)

Secretaria da Agricultura, industria, Terras,
Viação e Obras Publicas, 24 de outubro de 1927.

Djalina Pinheiro Chagas, secretario da Agri-
cultura.
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I)ECRET() N. 7. 998 -- ui 21 DE OUTUBRO DE 1927
Abre uni credito supplenientar de 1.000:000$000 á verba 2, para pa-

garnento das obras de constrncção do quartel de cavailaria des-
ta Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da faculdade que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accordo com o ari. 3. 0 (10 cap.
IV da lei n. 931, 'de 27 de setembro de 1926, e art.
14 do dec. n. 1.012, de 29 de setembro de 1927,
resolve abrir um credito su'pplementar 'de mil con-
tos de réis (1.000:000000) para pagamento das
obras de construcção do quartel de cavahiaria da
Força Publica nesta Capital.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da
Agricultura, Terras, Viação e Obras Publicas e
das Finanças assim o tenham entendido e façam
executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Juiz 'de Fóra, aos 24 de outubro de
1927.

ANTONIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Djalma Pinheiro Chagas.
Theophilo Ribeiro.

DECRETO N. 7.998-A - DE 2 i)E NOVEMBRO DE 1927
Indulta o sentenciado Evaristo Fernandes de Souza do resto da

pena a que foi condeninado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na
usa da attribuição que lhe confere a Constituição,

em comm'einoração á (lata de hoje, e tendo em
vista' 'o 'parecer do Conselho Penitenciario, resolve
indultar o sentenciado Evaristo Fernandes de Sou-
za do resto da pena a que foi coiidcmnado pelo
j urv da comarca de Campanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemes, dn'i Juiz de Fóra, 2 de novembro de, 1927.

ANTor'IO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Frandsco Luiz da Silva Campos.
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N. 7.999 - DE 5 ui NOVEM lORO n 1927

CrOa ri iria 2.' escola mista, no di strieto de Brejo do Arriparo, niuni-
cipio de Januaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma 'escola mista, no districto de
Brejo 4do Amparo, municipio de Januaíria.

Valacio da Presidencia cio Estado de Minas
Gcraes, em Belio 1-lorizonte, 5 de novembro de
1927.

AN'roNlo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.000 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre uni credito especial de dois mil contos de réis (2.000:000$000)
para occorrer ás despesas provenientes de operações de creditos

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição e nos ternuosdo art. 12 da lei n.
966, de 11 'd'e setembro do corrente anho, resolve
abrir um credito especial de dois mil 'coitos de
réis '(2.000 :000(000), para occorrer ás despesas
provenientes das operações de creditos realizadas
de accordo com o dispositivo do li. ii, Capitulo
RI, da lei a. 931, 'de 27 de setembro de 1926.

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

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas
Geraes, em Behio H	dorizonte, OS 5 (le novembro d.e
1927.

.l)ECHE'f()

ANTONIO CAIuos RIBEIRO 'DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.
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DECRETO N. 8.001 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1927
Supprime o posto fiscal de Santa Clara, nos limites deste Estado

com o Estado do Rio de Janeiro, e transfere para a jurisdicção
de Faria Lemos os pontos de extravio que lhe são subordinados

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição, resolve su.pprimir, por desneces-
sano, o posto fiscal de Santa Clara, situado nos
liniifts deste Estado Como Estado (10 Rio de Ja-
neiro, e mandar que se transfiram OS pontos de
extravio que lhe Silo subordinados para a j nrisdi-
CÇãO do posto fiscal de Faria Lemos.

O Secretario de Estado (los Negocios (Ias Fi-
nanças assim o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, eni Belio Horizonte, 5 de nove.nibro de
1927.

ANTONIO CARLos RIBEIRO DE ANI)RAI)A.

Gzzdesteu (te Só Pires.

DECRETO N. 8.002 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1927

Supprime o posto fiscal de "Principe", nos limites deste Estado com
o do Espirito Santo e transfere os pontos de extravio que lhe
são subordinados para a jurisdicção (lo posto fiscal (te Manha-
mirim

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição, resolve supprimir, por desneces-
sano, O posto fiscal de Principe, situado nos limi-
tes deste Estado com o do Espirito Santo, e man-
dar que se transfiram os pontos de extravio que
lhe são subordinados para a j Ilrisdicção do posto
fiscal de Manhumirim

O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças assim o faça executar.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 5 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 8.003 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1927
Approva o plano e as plantas (Ï(( (lesapropriação dos mananciacs

dos corregos Bola Moça e Cupão de Baixo e (los terrenos par-
ticulares que lhes consti tLIeni bacia, no iinuiicipio de Contagem

O Presiden te do Estado, de Minas Geraes,
usando de attribuições que lhe conferem o 1. do
art. 1.261 da lei n. 830, de 7 (te Setembro de 1922,
e a lei n. 900, (te 12 de setembro de 1925, resolve
approvar o plano e as plantas da desapropriação,
p ' utilidade publica, dos manancines dos corre-
gos Rola Moça e Capão de Baixo e dos terrenos
particulares que constituem as respectivas bacias.
no municipio de Contagem, a (JUC se refere o dec
n. 7.559, de 15 de julho do corrente anno.

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
Geraes, em BeiJo Horizonte, 8 (te novembro de
1927.

ANTONIO CARI.Os RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bios Fortes.

DECRETO N. 8.004 - iw 8 D E, NOVEMBRO DE 1927
Abre um credito especial de 2.000:000$000 para o Serviço de Elo.

ctriciclade da Capital

O Presidente (lo Estado de Minas Geraes,
usando da attril)uição que lhe confere o art. 57
da Constituição e de accordo com a auctorização
contida no art. 1.°, letra a, da lei li. 882, de 27 de.
janeiro de 1925, resolve abrir um novo credito es-
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J)ecial de dois ajil C011t()S de réis (2. 00() :00O40t)0)
PaI'a • paíaineiitO de materiaes eiicomnienkiadoS e
Obras realizadas e a se realizarem para os servi-
ÇOS de electricidade da Capital.

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 8de novembro de
1927.

AN'l'oNlo CARLPS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gzidesteu de Só Pires.

Demonstração do estado do credito aberto pelo
dec. ii. 7.709, de 15 de junho de 1927

Credito aberto
Importancia efl1-

penhada até a
presente data

S a 1 d o existente,
/ sujeito ainda a

diffcrenças de
cambio.

5.000:000$000

Belio Horizonte, 7 de novembro de 1927. --
Francisco Leal. -- Pedro Nunes Vieira.

DECRETO N. 8.005 - DEI 10 DE NOVEMBRO DE 1927
Abre o credito supplenwntar de 40:000$000 t ci'ha 34-A e B, § 1°,

da lei n. )31, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuiçio que lhe confere o art. 57 da
C&nstituiçíío e de accordo com a auctorização
constante do art. 3.° ii. 1, da lei n. 931, de 27 de
setembro de 1926, resolve abrir um credito snpple-
mentar de quarenta contos de réis (40:000000) a
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verba 34-A e IL 1., da mesma lei (pessoal e mna-
terial) , visto ter sido insuffieiente a 'respeetivaio-
tação orçamentaria, conforme a demonstração que
a este acompanha;

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Ari-
cultura, Industria, 'ferras, Viação e Obras Publi-
cas e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 10 de imovmbro (te
1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bios Fortes.
Gudesteu d(' Só Pires.

Demonstração do estado (tu verba 31-A e B, § 40,
art. 1. 11 , da lei n. 931, de 27 de setembro de
1926

A	pessoal:
Orçamento votado . .	-	136:000$000
Pagamentos effectuados

até 31 de outubro
corrente .......93 :594$119

Despesa provavel até 31
de dezembro proxi-
1110 .........68: 997$ 189

C r e (1 ito Slll)plenmefltar
necessario	 -	26:51).168

162:591$608 1629591$608

B - Material:
Orçamento votado ...	 34:000000
Pagamentos realizados

até 21 de outubro
corrente ..... . 30:818783

5.000:000$000

4.333:489$203

666:510$797

5.000:000$000
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Despesa provavel até 31	-
,de dezembro proxi-
jno .........16:589.609

C r e d ito supplementar
necessario	 -	13:408392

47:408$392 47:408$392

Serviço (te Estatistic Geral, 24 (le outubro de
1927	(a) .José (ID Lanho Flores, apurador (te 1 .
classe

Visto.	O director, (a) Teixeira de Freitas

l)ECRET() N. 8.0:)6 - DE 10 DEI NOVEMBRO DE 1927

(rêa tres escol as ru rar s, mistas, no muni ei pio de Barbacena

O Presidente <to Estado de Minas Geracs re-
solve crear tres escolas riiraeS, mistas, no munici-
pio de Barbacena, localizadas nos seguintes po-
voados: Pedra Menina, (listi'iCtO ole Remedios
Torres, disi rido (te São Sehastião dos Torres, e
Lamarão, olisi neto ole Ibertioga

Palacio da Presiolencia do ESta(lo) de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 10 de novembro de
1927.

ANFONIo (RIos RIBEIRO DE ANDRADA.

FIanetS(n Liii: da Silva Campos-

DECRETO N. 8.007	DE 11 DEI NOVEMBRO DE 1927

Abre um credito especial de 35:030800, para pagarnerdo ao ar. Ar-
lindo Teixeira Juiiior, ii» virtude de sentença judiciaria

O Presidente (10 Estado) de Minas Geraes,
usando das attnihuiçoes que lhe confere o art. 57
da Constituição e (te accordo com a letra a, art.
l., da lei n. 1 .00,';. (te 21 ole setembro (10 corrente
anuo, resolve abrir um credito especial de trinta e
cinco contos e trinta e seis mil e oitocentos réis

(35:036$800)), para pagamento ao sr. Arlindo
Teixeira Junior, em virtude de sentença judicia-
ria.

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, aos li de novembro
de 1927.

ANJ'ONIO CtRIos RIBEIRO nE ANDRADA.

Gixdcsteu (Id Só Pires.

DECRETO N. 8.008 - in-: 12 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre credito para pagamento tia gi-a!ificaç50 addicional a que se
refere a lei a. 425, de 1 10h, Ii diversos fumei 011 ari (IS de grupos
escolares

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando (Ia attril)UiÇa() que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accordo com a auctonizaçao con-
tida na lei ii. 980, (Ic 17 (te setembro do corrente
anuo, resolve abrir o credito necesSani() para o p

-gainento (te gratificação addicional a que se refe-
re a lei 11.  425, de 1906,  aos seguintes fiincciona-
rios:

Maria Gomes, 1 nolessora do grupo escolar de
Dores (Ia Boa Esperança, a importancia (te .
1:163,$391,   relativa ao I)er iO ( lO (te 3 (te julho de
1922 ao fim de maio do correu te aflito;

Maria Antonietta Quei roga Pinto, 1)rofessO1
dc grupo escolar de Sabinopolis, a importancia de
884(i0(i, relativa ao peniodo (te 1.0 de outubro de
1923 ao tini de abril (teste afilo

Modesto) (te Mello Ribeiro, director do grupo
escolar de Patos, a imJ)ortalicia de 1 :869930, de
2 de julho de 1922 a 12 de abril do corrente anno;

Maria F'eliciana Torres. professora (lo grupo
escolar de Leo1)oldina, a imj)ontancia de 1:349-$520,
de 3 de janeiro de 1924 ao fim de dezembro de
1928;
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Antonio Nelson dc f()ura, director do grupo
escolar (Te 1)ores (lo Indavá, a importancia de.
02$825, de j olho de 1925- a 5 de julho de 1926;

rvina Augusta, directora (11) grtl)() esco-
l'a'r de Cii ramlahy, a importancia de 1 :01 31 95, de
9 de dezembro de 1926 ao' fim de dezembro de
198;

Pedro Nery, director do grupo escolar de Pra-
ta, a importancia de 1:238$400, de 22 de julho d
1926 ao fim de dezembro de 1928;

Julia Kubitschek, directora (lo grupo escolar
(Te Diamantina, a importancia de 1:319,$760, de 20
de setembro de 1925 ao 'fim (Te dezembro de 192;

Idalina horta Galvão, directora do grupo es-
colar "Maria Thereza", de São João d'El-Rey, a
importancia de 2:4589), de 6 de setembro de
1921 ao fim de dezembro de 1928;

Ol'yrnpia Santos, directora do grupo esco-
lar (Te Marianiia, a importancia (Te 1:127$490, de
14 de setembro de 1926 ao fim de dezembro de
1928;

Americo Egvdio de Almeida, director do
grupo escolar de Pahnyra, a importancia de.
2:818900, de 6 de março de 1922 ao fim de dezem-
bro de 1928;

Fernando de Araujo Vaz de Mello, director
do grupo escolar de Uberaba, a inlj)ortaneia de
2:057276, de 22 de dezembro (Te 1922 ao fim de
dezembro de 1928;

Emilia Edeltrudes. de Carvalho Faria profes-
sora do grupo escolar de Porto Novo, em Além Pa-
rahvba, a importancia de 1:123$140, (Te 17 de-
zembro (Te 1924 ao fim (lc dezembro de

Maria José dh Vaile, professora do rupo es-
colar (Te Formiga, a importancia de 1 :645$500, de
1 (Te julho de 1922 ao fim de dezembro de 1928;
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Manoel Am'brosio Alves de Oliveira, professor
do grupo escolar de Januaria, a importancia de
1:468$,,-)51, de 23 (Te 1lffliO (Te 1923 ao fim (Te de-
zembro-de 1928.

Os Secretarios de Estado dos Negoeios do In-
tenor e das Finanças assim o tetiliain eni ndido e
façam executar.

Palacio da Presideiicia do Estado de Minas
Geracs, em Relho Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Liii: da Silva Campos.
Gudesleu de Só Pires.

DECRETO N. 8.009 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1927

kbre o credito supplementar de 7:860$000 para pagamento de aulas
cxtraordinarias (los professores do Externato e do internato do
Gyrnnasio Mineiro

O Presidente d'o Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da
Constituição e (Te accordo com a auclorização con-
tida no art. 1 . 0, letra a, da lei n. 1.006, de 21 de
setembro de 1927, resolve abrir o credito supple-
inentar de 3:930$000 á verba 16-A-1, 1. 0, art. 1.0

da lei n. 931, de 27 de setembro de P-
gamento (Te aulas extraor(Iinarias dosprofessores
do Externato (lo (iymnasio Mineiro, e outro lam-
bem de 3:930N)()0, á mesma verba, lm'a egual fim,
aos professores do Internato do Gvnuiasio Minei-
ro, conforme a demonstração que a este acompa-
nha.

Os Secretarios (Te Estado dos Negocios dio , In
tenor e das Finanças assim o tenham entendido e
laçam executar.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.

Demonstração do estado da verba 16-A-1, § 1.°, ar!.
1.0. da lei ri. 931, de 27 de setembro de 1926
(aulas extruordinarias do Externato do Gy-
mnasio Mineiro)

Verba votada .....
Despesas já effectuadas

até esta data .
Saldo existente .....
Despesas a sereia feitas

até o fim do exerci-
cio.......	.	.

C r e dito supplementar
necessario .....

Secreta ri i do Interior, 2.a secção, 8 de no-
vembro de 1927. - O chefe da secção, Pelicano
Frade.

Visto.	() (lireCtor, 4rlliur Furtado.

Demonstração do estudo da verba 1';-A'	•°, &irl.
1.', da lei ri. 931, de 27 de setembro de 1926
(aulas ealraordinarias do -Internato do Gy
mnasio Mineiro)

Credito votado ......25:000$000
Despesas effectuadas.	21:202$990
Saldo existente .....3 :797$010
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Despesas a serem feitas
até o fim do exerci-
cio .........3:930$000

C r e dito	1PPlC11ie11t1iL
necessario	 3:930$000

28:930$000 28:930$000
Secretaria (II) liitenor, 2 . 1 secção, 8 de novem-

bro de 1927. - O chefe (la secção, Pelicano Fra-
de.

\TLslo . -	( ) tu 1('ct() r, 11 	Iii' Eu iludo.

DECRETO N. 8.01()	ia: 12 ai: N vEIBEto i* 1927
Abre o credito de 3:600$000 para pagamento de aluguel de casa

para o juiz  de direito (Ir Poços de Caldas

O Pi'esidenle da Estado de Minas (eraes,
usando das attrihiiiçoes que lhe ct)nt crt' o art. 3.°
da lei a. 929, de 27 de seten)1)r() de 1)26, resolve
abrir um credito especial de tres contos e sciscea-
los mil réis (3:(;00.000) para paga inento de alu-
guel de casa jnira o juiz de direito de Poços de
Caldas, no penado de 1: de ja nei r a ;;1 de de-
zembro cio correnle annt)

Palacio (lii Presidt'iicia (II) EStil(1() d ' Minas
Geraes. eia Beila Horizonte, 12 de novenibr,) de
1927.

ANTON ia CARLO Ss RIBEIRO ia: A NI)RAJ)A.
Francisco La': (Ia Silva (zmpo.
(;ul(l('sl('uI (li' Sã Pires.

DECRETO N. 8.011	a: 12 DE NOVFLRR() ai: 1927
Crêa Ires escolas no niun ci pio (h, Alto 11 lo Doce, sendo uma no-

cturna, mascul 1 lia, 110 di stri cli, de S Cada 1)0 do Cli opotó, e
duas ruraes, mistas, nos povoados de Valverde e S. Sebastião
dos Abreus

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas no muilicipio de Alto Rio
Doce, sendo uma nocturna, mat1lina, no distri-

a. 77	 1927

-	60:000$00()

59:530$483
469$517

3:930$000

3:93OOOO

63:930$000 63:930$000
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cto de São Caetano do Chopotó, e duas ruraeS,
mistas, nos povoados de Valverde e São Sebastião
dos Abreu.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.012 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1927
(ra uma escola rural, mista, em Queixada, municipio de Arassuahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Queixa
ia, districto de Bom Jesus do Lufa, municipio de
Arassualiy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes. em Beilo Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz (Ia Silva Campos.

DECRETO N. 8.013 - oi 12 DE NOVEMBRO DE 1927
Crêa quatro escolas rurars, mistas, no InunicipiO de Entre Rios,

sendo uma em cada um dos seguintes povoados: Corrêa, Bom
Retiro, Perobas e Rua do Fogo

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear quatro escolas rilraes, mistas, no mu-
II j C11O (te Entre Rios, sendo urna em cada um dos
seguintes l)o\roa(lOs: Corrêa, Bom Retiro e Pero-
bas, no districto 1c Rio do Peixe, e Rua do Fogo.
flO districto de Serra do Camapuan.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 1)E ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.014 - DE 12 DE NOVEMBRO de 1927

Crêa cinco escolas ru raes, mistas,tas, ao nmun i ei pio de Mas de 1 lespa-
nha, sendo unia em cadacada um dos seguintes poSoados : Pau Gran-
de, Carrego de Areia, Ribeirio Minerva e Anta

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear cinco escolas rumes, mistas, no muni-
cipio de Mar de Ilespanha, sendo urna em cada
um dos seguintes povoados: Pau Grande, Corrego
(te Areia e Ribeirão, districto da cidade, e Miner-
va e Anta, districto de Santo Antonio do Chiador.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
('jeraes, eni BelI() horizonte, 12 de novembro dc
1927.

ANTONIO CARI.os RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.015 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1927

Crêa seis escolas no nimnuciluo de Inday, sendo imma nocturna.
masculina, na cidade, e cinco ruiaes, mistas, nos seguintes po-
voados: Mat la do Fim phrasio, Ped rei ia, ( apiul de Cheiro, Bran-
quinhos e Esteios

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear seis escolas no municipio de Indayi,
sefl(lO urna nocturna, inasciiliiia, na cidade

'
 e, ciri-

co riiracs, mistas, nos seguintes povoados: Matta
do Euphmasio, districto de Estreila; Pedreira, (lis-
iricto da cidade; CapiIn de Cheiro, (liStriCtO (la ci-
dade; Branquinhos, (listricto da cidade; e Esteios,
districto do Quartel.

Palacio da Presi(lencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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l)ECRE'F() N. 8.016 - DE 12 DE NOVEINIBRO DE 1927

u ti a escola rural, liii sia, em 6 uaripum, (li stiicto da cidade de

Campos Geraes

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tinia escola rural, mista, em Guari-
pti III. (listricio (lii cidade de Campos Geraes

1 alacio (Ia Presi (lenda (lo Esta tio de 11i11`15
e voes, em Belio 1 lorizon te, 12 de iioveiu1tt de

1927.
\ Nl'ONIO ( A1(IÁ)S iIILlRO l)I ANl)l1,\l)A.

Francisco Liii: da Silva Campos.

l)ECBE1'( ) N. 8.017	oi 12 i)i' NOVEMRR() DEI 1917

A pprova ss	t'•ti,S pitreitas do l'i'efti lo de liii lo Ijorizontv opposto
a artigos das pi'opitsi:ot's	las leis iltitiiit'tpat's	s.	27, as e

do torrente itt7.

Presi(lellll do Estado  de Mi tias ( (voes, 110
tlSl) (lO 011liI)tliça() (0)115100k (10 uti 1. (lo Iti li.
733, de 5 (li (OLIIUI)i-O) de 1918, , e coIlSi(IeI'iiI101() se-
rem l)ro ) C e ( lt 1)1 es OS lii lo (lame lo los Coou	tie O Pre-
leito (te liello 1 l(oriz(luh: vetou, 1)1di1Itfle, pa-
ragraplio , 111lico oito O II 3. tia )ro))osiçao) tia L.I.
municipal li. 327, de 3 do corrente mci., que dis-
põe illSlalIaçiil) (ii' bl)l011)aS para

O	1'a81al)i)l) IliliCI) (11) aOl 7. (ia l0Ii)0'.

siçao) ti. 328, (te 3 (le IIOVCuhl)I() corrente, que ri'-
gula a coo E ri 1)11 i Çiio) (los 1) O 1) rie tio rios de i'wmo-
veis para o calça meio lo (Ias ruas e logradouros i)t1
I)licos da Capital; as leiras 1 e m do art . 73, os
a ris. 91 e 98 e, pa udal meu te, o art . 30 da i )ro l )o-
Siça() li. 329. (te 10 (11) corrente fliez, (rue (IiSl)õeitO
sobre a tal)ella tios impostos e taxas inuiiidipaeS,
resolve appi'uvar 05 vétos 01)1)OStOS l)C1 0 mesmo
Prefeito ás resoluções enunciadas.

Palacio da PreSi(lencia d o Estado de Minas
Geraes, em Beilo horizonte, 12 de novembro de
1927.

ANloNlo CARLOS RIBEIRo nr ANn1i.m..

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.018 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre uni credito siippicineutar de 100 :0000O0 á verba 2t (estan-

cias hvdro-rninerars)

O Presidente do Estado de Minas Gcraes,
usando 'da faculdade que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accOr(l() com o art. 3. 0 do capi-
tulo IV da lei n. 931, de 27 de setembro de 1926,
e art. 14 da lei n. 1 .012, d'e 29 de setembro de
1927, resolve abrir um credito suppleinentar de
quatrocentos contos de réis (400:000000) á verba
24 (estancias hydro-rnin eraes) para pagamento de
despesas com ampliaçoes, reformas e melhora-
mentos das estancias h'vdro-niineraes.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da
Agricultura, industrias, Terras, Viação e Obras
Publicas e das F'inammças assim o tenham elitefl(li'
do e façam executar.

Palacio da Presidencia tio Estado de Minas
Geraes. ciii Hei lo lio iuzoii te, 12 (te llovellll)ro de
1927.

AN'I'oNIo (.\ni.os HlUl10() 1)1: ANI)itAI)..

Ftalt(isc() !.JI1Z (1(1 Selva (:(If1OJ)OS.

(;tI(loi.l( ii (/0' Só Pires.

1)ECRE1'( ) N. 8.019	DE 12 ia: Novc\I BR() ia: 1927

tt;tttt	tse,tltt	itttttl.	ittisltt.	na	slttç't,i	tu	(t'tttj:ts	Itittitiiltts,	i
te	Iti)i • tt:,'tt 50

() Pi-( , sidelite (ii) Estado de I 1 nas ( ( voes re-
solve crea r lima escala nt rol, mista, na estaç5o de

vii iii as Retinidos, tio iii tio iciiuo de Bocavtiva
Palacio (Ia Presiolencia do Estado de Minas

ieraes, eumi Belio Ilurizoiite, 12 de novembro de
1927.

A NiON 1(0 (AI1i.( OS liiiwARo l)I ANIMADA.

i"1'(lt1Li.S(() Luiz (Ia Silva (0!flj)OS.
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1)ECRE'l'() N. 8.020 - oE 18 1)E NOVEMBRO ne 192i
Crêa (luas escolas ruraeS, mistas, no municipio de Barbaceua

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rumes, mistas, no distri-
cto de Reinedios, municipio de Barbqccna, locali-
adas nos seguintes logares: uma em China e ou-

tra em Palmital.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

Geraes, em BeiJo Horizonte, 18 de novembro de-
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.021 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1927

Crêa uma escola rural, mista, em Garça, municipio de Conquista

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, em Garça,
município de Conquista

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio ilorizonte, 21 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RiBEIRo DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.022 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1927

CrIa uma escola rural, mista, em São Domingos das Dores, distri-
cto de Juhapimmm, ulunicipio de Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, em São 1)o-
mningos das Dores, (listricto de Inliapim, municipio
de Caratinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Tiorizonte, 21 de novembro de
1927.

ANTONIO C11Los RIBEIRO I)E ANI)RADA.
Fianciscó Lüiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.023 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1927

CrIa uma escola rural, mista, em Comrego (Ia Cachoeira, districto
de Lanmim, umuimicipto de Queluz

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Corrego
(ia Cachoeira, disiricto de Lamim, municipio de
Queluz.

Palacio da Pi'esidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo horizonte, 21 de novembro de
1927.

AN'I'ONIo CAIuos RIBEIRO I)E ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. S. 024 - m 21 DE NOVEMBRO DE 1927

Converte em mistas as Wscolas do districto de Rio Manso, municipio
(te i)inmantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em mistas as escolas do (listricto
de Rio Manso, municipio de Diamantina, devendo
a 1.' mista (antiga masculina), funccionar do lado
denominudo "Lagoa" e a 2. mista (antiga femi-
nina) , do lado denominado "Lado de Cá".

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemaes, em Belio Horizonte, 21 de novembro de,
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1 )E( RET() N. 8.025 - mm 21 [)E NOVIIiO DE, 1927

Abre o credito snpplemtar de 1.600:000$000 á verba 2-13-1, desti-
nada á constrtlição e reparação (te pontes

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição (lhe lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accordo com a auctorização
constante do art. 3.0, n. 1, da lei li. 931, de 27 de
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setembro de 1926, resolve abrir o credito supple-
mentar de mil e seiscentos contos de réis .....
(1.600:000$000) á verba 2-B-1, destinada á con-
strucção e reparação de pontes, conforme a de-
monstração que se segue.

Pala-cio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 24 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)1 ANI)RADA.

José Francisco Rias Fortes.
(;,zd('.Ie,l de Sá Pires.

Sobre -o rio Lourençj Velho, em
Pedra Branca .........

Sobre o rio Cachoeira, entre Mari-
anua e S. Domingos .....

Sobre o rio It-abira (additamento)
Sobre o rio Floresta, Retiro e San-

ta Luzia ............
Sobre o rio Guaxupé (additamen-

to)	.............
Sobre o rio Inferno (contracto)
Sobre o rio Camapuan (auctoriza-

ção)	.............
Sobre o rio Prata (additamento)
Sobre o rio Mogy-Guassú (contra-

cto)	.............
Sobre o rio Jaguary (Ponte Alta)

(ferragem) ..........
Sobre o ri-o Piracicaba, em São José

da Lagoa ..........
Sobre o rio Jacaré, municipio de

Oliveira (concertos) .....
Sobre o ri-o Mendes, na estrada de

Juiz de Fóra a Ri-o Branco
Sobre o rio Santo Antonio, em San-

to Antonio do Cruzeiro (addi-
tamento) ...........

Sobre o ri-o Clemente, na estrada de
Rio Branco a Guyricema

Sobre o ri-o Santo Antonio, em San-
to Antonio do Rio Abaixo.

Sobre o rio Sarze-d-o, na estrada pa-
ra o Leprosario ........

Sobre -o rio das Velhas, em Rio Aci-
ma (ad'ditamento) ......

Sobre o rio Correntinho, entre Gim-
nhiics e Virginopoli-s .....

Sobre -o rio Conceição, na estaçao
(te S. Bento .........

Sobre o rio Turvo, em Careassú

1:246$200

2:053$200
5 :325$900

38:325$900

12 :301$800

31: 600$300

525$300
11:304$400

87:000$000

639000

13:13 _i ^^-'0j0

1:972$500

50:364$100

3 :828$400

17:300$000

50 :000$600

55:747$500

86:900$700

11:800$000

20: 992$000
158:000$000

I)einonstraeõo (1 que se refere o dec. ti. 8.025,
(lesta data

Relação (Ias pontes cujas obras forani contra-
ctadas e auctorizadas:
Sobre o rio Sapucahy4lirini, elo

	

Cachoeiras (contract.) . . . .	107:608$600
Sobre o rio Uberal)iUhla, IiU cidade

(auctorização) ....... . 2:459$10t)
Sobre o rio ( ain hia-clio (-a uctoriza-

çao) .............45:4970O0
Sobre o rio 1 ia ii, cm Coronel   Pa_

CIIcC() ............ 15:087$800
Sobre o rio ( tia iihães, em El ias

Coelho ........... 32: 192200
Sobre -(1 10 1 a ia liv ha, e111 Saplicaia 31: 67730()
Sobre o rio Sapuca liv, ciii 1 taj ubá

(contractada) ........181 :284-°40()
Sobre o rio Pa raoj)el)a, no Porto de

Santa ("iii.......... 32:903$00()

	

Sobre o rio Verde, em S. Lourenço	2 - 1: 632$000
Sobre -o rio 1 'ii ralivlitin a, na cs.t ra-

da de Bicas a .1 Luz (te Wwa	2: 822$700
Sobre o rio 1\laiiliiia-ssú, na cidade

(additamento) ......... . 78 :000000



- 1342 -

S;hre o rio Prata (additain'entO)	11:304$400
Sobre o rio Correntes (contract.)	66:341400
Sobre o rio Baldim (contract.)	46:000$000
Sobre o rio das Velhas, entre Araxá

e Sacramento (ferragem). .	2:782200
Sobre o rio Espraiado . •. . 42:748$0QJ
Sobre o rio Coiiqiiista ....... 49 :282000
Sobreo rio tias Mortes ......73:636400
Compra de ferrageni para pontes

de, concreto armado......126 :858$200

1rfl1)ortancia total das despesas 1.600:000$000
Secção de Obras Publicas, 8 de novembro de

1927. ,-  Olqmpio Moreira, chefe de secção.

DECRETO N. 8.026 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre um' credito especial de 200 :000$000 para custear as despesas
com a Exposição Peruana a se realizar nesta Capital

O ,Presidente tio Estudo de Minas Geraes,
usando das attribiiições que lhe são conferidas Pe-
lo art. 57 da Constituição e de accordo com a lei
953, de 3 de setembro de 1927, e art. 18 da lei n.
1.012, de 29 do mesmo mez e anno, resolve abrir
um credito especial de duzentos contos de réis
(200:000$000) para custeio de ,despesas . com a Ex-
posição Pecuaria a se realizar nesta Capital.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da
Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Pu-
blicas e tias Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, aos 24 de novembro
de 1927.

ANTONIO C\RIos RIBEIRO DE ANDRAI)A.

José Francisco mas Fortes.
Gudesteu de Só Pires.
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DECRETo N. 8.027	oi 26 DE NOVEMBRO DEI 1927

CrOa lima escola nocturna, masculina, na cidade de Guaranesia

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola nocturna, masculina, na ci-
dade de Guaranesia.

Palacio da Presideiicia do Estado de Minas
Gcraes, em Beilo Horizonte, 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLos RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.028 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927
CrOa uma escola rural, mista, na Fazenda da Floresta, ulunicipio

de São Tli omaz de Aqnino

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear unia escola rural, mista, na Fazenda
da Floresta, Inunicipio de São Thomazi de Auino

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CRros RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.029 - DE 26 1)E NOVEMBRO DE 1927
CrOa duas escolas rnraes, mistas, no mnnicipio (le Pitanguy, uma

eui Olhos d'Agua e outro em Pedro Moreira

O Presidente do Estado de Minas Geracs re-
solve crear duas escolas ruraes, mistas, no munici-
pio de Pitanguy, uma em Olhos d'Agua e 'outra em
Pedro Moreira.

Palacio da PresidencE. do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte. 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.030 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927

Crêa duas escolas rulars, ndstas, sendo uma em Cunhas, nninicipio
de itaúna, e a outra rui Ribeirão do Lourenço, municipio di
Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas (;e raes re-
solve crear ditas escolas rut'aes, mistas, SeRd() uma
em Cunhas, municipio de 1 ta úna, e a outra em Ri-
beirão (10 Lotii'enço, disIrict() (te Turmalina, mil-
]iiCj1)i() de Minas Novas.

Palacio (Ia PreSi(ldnCia (li) Estado de Minas
('eraes, cm Belio Horizonte, 26 (li' nOVel)11)rl) de
1927.

N'I'ON to CARLOS 1IIB11R() 1)1 jNl)HAI)\.

I'IalU'iS('() Luiz (Ia Silva (afll/)fls.

DECRETO N. S. 031	nE 26 I)E NOVEMBRO DE, 1927

(t(i seis isolas eu r0S, mi 5185, no iuiniei pio de Ferros, seu,io
IMUI ((TI	((dii iiiii (liis segIIiIIt(s povoados	Seiilin(I!ii, São José
los (oIl,s, \eid Iiiliii, Sanl'Aiina dos i'(tT1itllIl( s, Braço e tltii-
ri iilio

Presidente (10 Estado (te Minis (Ci'O('S re-
solvi' creal' seis escolas riii'a's, mistas, no muhliCi -

j)i() de Feri-os. sendo 111110 ('II) cada 11111 (1(15 5CLilI Ii-

[es povoados: Seittiiiella, (listricio da cidade; São
.1 osi' (11)5 ( 4)111 eS, (1 is! ricto (li' Sio Sebo si i i() (lOS
Fert'ciros ; Vcli(liIiIIa, distriCt() de Santa Rita do
Rio do Peixe; Sa fl ['AIlllil dos Fi't'iiii n(lCs, (lisi ri-
cio de Cubos; Braço. (liSi l'iCt() 4k' ,Joanesia ; e Bu r-
rinho, talnbenl (lJsll'lCt() de .Toanesia

Palacio (Ia PreSi(lenCia do Estado (li' 'Minas
(',ent es, em Beilo horizonte, 26 de novembro de
1927.

ANtoNio Cnios IITBE'IRo) DE ANI)RA1)A.

J"f'aliCi.S'C() Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.032 - 1)E 26 i)E NOVEMBRO DE 1927

Crêa tres escolas rurars, mistas, no municipio de Eloy Mendes, sen-
do uma cru uni dos seguintes povoados: Santa Cruz, Tri-
UiU 1)hO e Fortaleza

O Presidente ido Estado de, Minas Gcraes re-
solve crear trcs escolas rilraes, mistas, no J1IUII1'Ci-

1) 10 (te Eloy Mendes, sendo uma em etnia um dos
seguintes povoados: Santa Cruz, Triumplu) e For-
taleza.

Palacio da Presideticia do Estado de Minas
(craes, CIII Bello Horizonte, 26 (te novembro (te
1927.

1\ N'I'ONi() (utt,os 1IltLiR() DE 1\ Ni )IIAI)'1.
1"rail('ise() Luiz (1(1 Sumi ('(m!Ilpos.

DI( :iu'i' ) N. 8.033	I)E 26 DE NUVEM RIO) t)1- 1927
Cria 11(11(1 esc,,lu 111151, mista, (III (dIltxillis, lIIiTlIiI111i0 de (oIu1iTi5tI

( ) Presidente (ti) Estado (li' Minas ( e rins re-
solve ceca r uma escola nt na!, mista, ciii ( itaxi tua,
11111 111 C 1 l) i () (1€ ( oiiqttista

Palacio (ia Pt'esideiicia d.) Estado (le Moias
eraes, ei)) Belio Ilonizoii te, 26 (te noVetii 1)11) (le

1927.
1N't(l"st0 (AItti1s Hutttiitii i)t' ANI)iti)A.
I"I'aflciSr() Juiz da Silva (:(L!llj)i')..

l)ECIIET() N. 8.034	oE 26 DE NUVEM t)!l.) 1)1: 1927
(r'i 11111(1 segunda escola inisti III) dislriilo de •ltihaliv, niuliicipio

ii (oIIqli sia

O Presidente (10 Estado (te -Mi mis (r rues r( , -
solve ei-cor uma segunda escola mista no (listricto
(te J tlbali y. muniCipi() de Conquista

Palacio da Presideiicia do Estado (te Minas
Geraes, cm Bcll() Horizonte, 26 (te novembro (Id
1927.

ANTONIO CARLOS HtRI:tno DE ANI)liAt)A.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.035 - DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927

Croa ires escolas no municipio de Alvinopolis, sendo uma masculi-
na, no districto de Seni Peixe, e duas rumes, mistas, uma em
Mustarda e outra em São Thouié

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear trcs escolas no IHUfliCi1)iO de Alvinopo-
lis, sehdo urna masculina no districto de Sem Pei-
xe, e duas ruraes, mistas, uma cm Mustarda e ou-
tra em São Thomé.

Palacio da PrQ%i(lenciii do Estado de Minas
(eraes, em Belio Horizonte, 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.036 - DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927

Crêa uma escola rural, mista, em Campo Limpo, districto da cidade
de ParacatCm

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, em Campo
Limpo, districto da cidade de Paracatú.

Palacio da Presidencia cio Estado de Minas
Geraes, em 13db 1-lorizonte, 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)E ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. S. 037 DE 26 DE NOVEMBRO Dr 1927
Crê-a lima escola mui si a no ha 1 .ro ula Malhada, uma cidade de Montes

Claros

O Presidente do Estado de Minas Gemes re-
solve crear urna escola mista no bairro da Malha-
da, na -cidade de Montes Claros.

Palacio da Presidencia do Estado de T-Iin-as
Geraes, cm Belio Horizonte, 26 de noveihro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. -8.038 - DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927

Converte em feminina a escola mista do districto (te São João do
Rio Preto, municipio de Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em feminina a escola mista do
districto de São João do Rio Preto, municipio de
Carangola.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bcllo Horizonte, 26 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANI)RAIA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.039 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre um credito suppiementar de 687:000$000 á verba 14-131-3 to
art. 1.0, § 1 1, da lei is. 931, de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attrihuição -que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de eccor(lo com o que dispõe o art.
3.°, n. 1, da lei li. 931, de 27 de setembro -de 1926,
resolve abrir á verba n. 14-13-3 do art. 1.0,
dessa lei, mais o credito suj)pl-ementar de .
687 :000000, para pagamento, no corrente -exerci-
cio, de obras de construcção de -pre-dios escolares,
conforme a demonstração que a este acompanha.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do um-
tenor e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia tio Estado de Minas
Geracs, em Beilo Horizonte, 20 de novembro de
1927

ANTONEO CARLOS I31BE1R() ne ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Só Pires.
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Demonstração do estado da verba 14-B-3, art. 1.0,

§ 1.°, da lei n. 931, de 27de setembro de 1926
Verba orçamentaria	--	 1.000:000$000
Credito suppiemen-

tar conforme O
dec. n. 7.984, de
16 de oiiIubiti
findo ......-	542 :215290

Despesas feitas até
esta data .....t.534:793.216

Saldo existente. . 7:422$074
D e s pesas necessa-

rias .......687 :000$0O()
Credito suplemen-

tar preciso . . .	--•	687:000$000

2.229:215$290 2.229 :215$290
Secretaria cio Interior, 2. secção, em 25 de

novembro de 1927.	O chefe de secção, Pelicano
Frad e.e.

Visto. -- O director, em exercicio, Galdino
Brasileiro.

DECRETO N. 8.040 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1927
Abre um credito especial de 5.000:000$000 para pagamento de des

pesas de appareihanienlo e coiistrucções da ROde de Viação Sul-
Mineira

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da faculdade que lhe confere o art. 57 da
Constituição e de accordo com a auctorização
constante do art. 1." da lei n. 760, de 6 de setem-
bro de 1920, e art. 18 da lei n. 1.012, de 29 de
setembro de 1927, resolve abrir um credito espe-
cial de cinco mil contos de réis (5.000:000$000)
destinado ao custeio de despesas de apparelha-
mento e canstrucções da Rêde de Viação Sul-Mi-
neira, para execução do disposto na clausula ter-
ceira do contracto de 6 de abril de 1922.

Os Secretarios de Estado dos Negocios '(la
Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Pu-
blicas e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencja ido Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 29 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANI)RADA.
José FrUf1CLSC() Bias Fortes.
(;1zd('.te,J de Só Pires.

DECRETO N. 8.011 -- DE 29 DE NOVEMBRO DE 1927
Abre uni credito especial de :1 . 33.'):000$000 para tini emprestim o

Prefeitura de licito Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando de attribuições que lhe confere a Consti-
tuição e nos termos do art. 1 . % letra f, da lei ii
1.011, (Te 29 (Te setembro do corrente anno, resol-
ve abrir iiiii credito especial de Ires mil e trezen-
[os e trinta e cinco cnn lOS de réis (3.33,5):W0$000)
para um emprestimo á Prefeitura de Beilo Hori-
zonte.

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

Palacio (Ia Presidenc ja (10 Estado de Minas
(ieraes, em Belio Horizonte, 29 de novembro de
1927.

AN'I'ONJ() CARLOS RIBEI
RO DE ANDRAI)A.

(;ude.teii (te Só Pires.

DECRETO N. 8.042 -- DE 29 DE NOVEMBRO l)E 1927
Abre uni credito especial de 3:825$000 para pagamento de add ic lo-

n ai a que teto cl rei tu José AI ves Pereira, contador da ImprensaSa0ff iciat

O Presidente (lo Estado de Minas Geraes,
Usando (ia attribuição que lhe contere O 11,t. 57 da
Constituição, resolve abrir tini Cre(pespecial (Te

D. 78	 1927
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tres contos oitocentos e vinte e cinco mil réis
(3:825$000) 'para pagamento de addicional da lei
n. 425. de 17 de agosto de 1906, a que tem direito
José Alves Pereira, contador da Imprensa Official,
no periO(1O de 11 de janeiro de 1923 a 31 de de-
zembro de 1928, de accordo com o art. 7. 0 da lei
n. 1.006, de 21 de setembro proximo passado.

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 29 de novembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.

DECRETO N. 8.043 - nF: 29 DE NOVEMBRO DE 1927

Abre uni credito especial de 755 :221$402, para pagamento do au-
gmento de vencimentos e representação concedida pela lei n.
1 001), de 21 de setembro de 1927, e 1.010, (le 29 do mesmo me-`

O Presidente do Estado de Minas Geraes
1ISIIDd() (ias attl'il)IIiÇÕCS que lhe confere o art. 57
da Constituição, resolve abrir um credito especial
de setecentos e cincoelita e cinco contos duzentos
e vinte e IIHI mil (IIiatl'o centos e dois réis .....
(755:221$4Q2), Para pagamento do augntnto de
vencimentos e re)I'eSefltaÇa() aos ftinccionarios Cl'-
fectivos tio ESIO(lO, de aCCOl'd() com as leis ns
1.000, de 21 (te SCt&Inl)N) tio corrente anuo, e 1 .010.
de 29 (10 flieS.m() iitcz e anho, e demonstração an-
nexa.

O Secretario de EStfl(It) dos Negocios (Ias Fi-
nanças asSilI) o tenha CII tendido e faça executa 1..

Palacio da Presidencia do Estado de MiflIS
C eraes, em Belio Horizonte. 29 de novembro (1
1927.

ANTONIO CARLOS RIbIOR0) l)E ANI)B.il)A.

(j iuleste (1 (te Só Pires.

1)EM0NS IIAÇ()

Auginento de vencimentos ela lei ri. 1 .00)01, ele 2-1 de etmben ele I97

Secretaria do 1 nterio r .......635:794$707
Secretaria das Finanças ......51 :518$382
Secretaria da Agricultura .....31 :133.'585
Secretaria da Segurança e Assis-

tenciu Publica .........28:274$81 -5
Representações ..........8 :499.'61ã

'i'otal ..........7ã5:221.402
1. Secção da Contabilidade da Secretaria das

Filiailças, 28 de novembro de 1927. --- Alvaro Fe-
liCissimo, chefe em exercicio . - Antonio Miguel
Pinto, director em comniissiio.

Ouvidas as mais graduadas e competentes au-
etori(lades fiscaes, consultados OS propriOS lança-
dores dos inunici J)iOS de maior arrecadação, e
consi(IeradaS as representações a que aliudi, die-
guei á conclusão de que se fazia inistér regula-
mentar a lei, para facilitar-lhe a execução e afas-
tar reclainaç'ics e attritos, ttIe poderiam vir a
prejudicar a arrecadação prevista pelo legislador
na lei do orçamento

A estima 1 iva da arrcca(laçã() precisa ser nian-
lida, Sol) peliU de 1h10 poder Ser executado, Com
equilibrio, o orçaineislo '() la tio l)e10 Congresso,
para O proXim() anuo

Pot' () til "() lado, 1150 o licito ao ( ove ruo cerrar
ouvidos a (1tleiXUS, muitas das (11aCS j uistas, contra
imposições constantes das tabelias (JIIC acompa-
nham a lei.

Conciliando, pois, os legi limos interesses dos
contribti j ates com as necessidades Fiscaes, atten-
(leu (10 ii ceen tuadaniente muitas dessas imposi-
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ç's, tenho a honra de subnietter a v. excia. o in-
cluso regulamento, cuja a)pr0vaÇão e 1)ermittida
pelo art. 57 da Constituição do Estado e pelo art.
62 da lei que se trata de executar.

G udes teu Pires,

Secretario das Finanças

DECRETO N. 8.044 --- DE 3 DE DEZEMBRO DE 1927

Regula o lançamento e arrecadação do inpo si o de, industrias e
profissões

O Presidente do Estado de Minas Gcraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57,
da Constituição, e tendo em vista o (liS1)OStO no ai'-
ligo 82, da lei n. 1.014, de 29 de setembro do cor-
iente a uno, resolve a pl)roval' O regulaniento para
o laiiçamen [o e arrecudaçao do imposto de ifl(ILIS-
Irias e 1)ro)fisSoeS, que a este acompanha, assigna-
do pelo Secretario (te Estado dos Negocios das Fi-
nanças, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 3 (lias do JfleZ (1C

dezembro 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANI)RADA.

Gudesteu (1(' Só Pires.

Imposto de industrias e profissões

Do laiiçaniento
Art . 1.' O lançamento será feito anuualmente

1) elos collo'c t( ireS. seu alixi 110 res, 011 ) O1 ' unccio-
ria rios da Fazenda Estadual, para esse fim (tesi-
guados pcio Secretario das Finanças, e COfllJ)de-
lieIi(1L' rá 10(105 as industrias e profissões enumera-

(las nas classes, constantes das series anuexas a
este regulamento, bem corno as similares na fór-
mii aqui prescripta.

Art. 2.° A coilecta de contribuintes começará
no dia 1.° de outubro de cada anuo, devendo estar
encerrada a 15 de dezembro.

§ 1." Até o dia 31 de dezembro de cada anno
os lançadores farão publicai' 1" editaes, nos lo-
gares publicos e pela imprensa, onde houver, os
nomes dos contribuintes em ordem alphal)etiCa, o
total do imposto a pagar e os prazos dos paga-
nlentos de aCCor(l() Corri O niodelo j mito

§ 2.° Durante o inez de janeiro serão
,;,idos os recursos que apparecem ' escripturado
O lançamento, de fórma que a 1.0 de fevereiro Pos-
sa ser inicia da a arreca(luçao

Art. 3.° O lançamento será feito 1)01' meio de
aviso eScrij)tO ciii visita pessoal ao contribuinte
estabelecido nas SC(Ics (los miinicipios e districtos,
devendo o col lector ou la ucador colher as neces-
sarjas iliforinuções para 1)I'OCe(lel' ao lançamento
dos contribuintes estabelecidos ('lii outros logares

Art. 1.'. O 1)rc'cI'ilo) (la artigo anterior não)
exonera o contril)tiill te da obrigação (le 1)0 rticipar,

0d escripli) ao cohiector, ou lançador ii 5U0 preten~
(,, ao de coil limiar ou nua a exercer industria ou
1)l'ol 'iSSão) ll() cxcl'cicio) seguinte

Pata gra plio lin ico . Na mesma occasiiu) da vi-
sita ao eslabeleciuieuto. poderá o lança lor receber
do contribuinte ii declara( ão, a ojiail devera contei-
a iii dica (i1() (lo local o' (li) l'RiHO) da ind ustria OU olu
profissão (10) olecla i'iuii te.

Art.5.°. Os collccta(	1h)S iciuin obrigadosal"-
licipar, por cscrij)to, aos cohlcctorcs (tos respecti-
vos liluilicipios, 10(Ias lis alterações (IIIC Se derem,
durante o 111111(1 cm relação) 1'! ill(lUSti'la 011 profis-
são que exerce reili, caino sejam : 1 ratisferencia do
estal)clecirneflto, lflll(1liliÇa (II proiissao 011 mdus-
tria, 1flhI(IliliÇa de local, niooliíicuçao) de firma e
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quaesquer outras para que sejam feitas as devidas
notas nos lançamentos.

Paragiaplio iinico. As communirações de
1 ransferencias deverão ser assigiiadas J)eIOS (10115

interessados.ressa(I OS

Art. 6.. Sendo pessoal o inipos[o de indus-
Ir e profissões, não será perrnittida a transfe-
rencia do conhecimento do imposto pago, ficando
o adquirente do estabelecimento sujeito a novo
lançamento como a contribuição que lhe couber.

Art. 7.0 . Nenhuma modificação será feita em
qualquer lançamento, como nenhuma baixa será
concedida, sem que o requerente se mostre quite
com o fisco estadoal.

Art. 8:. Sempre que qualquer contribuinte
requerer modificação, iransferencia ou baixa do
lançamento, sem estar quite com o fisco, o colie-
ctor exigirá antes, por escripto, no requerimento,
o pagamento do debito, ficando o andamento do
pedido, na coliectoria, (Lpendendo da satisfacção
dessa exigencia.

Art. 9• 11 O contribuinte que exercer industria
ou profissão cm qualquer periodo de cada semestre
fica obrigado ao pagamento das taxas correspon-
dentes ao semestre.

Art. 10. A mudança de profissão ou industria
para outra a que forem applicaveis maiores ta-
xas, sujeitará o contribuinte á differença (lo im-
posto, que fôr devida, pela nova classificação a

estiver sujeito, menos quanto ao semestre
corrente, si já estiver paga a respectiva presta-
ção.

Art. 11. O facto do contribuinte passar a exer-
cer industria ou profissão em casa de maior ou
menor aluguel, no decurso do anno financeiro,
não o sujeita, em relação a esse anuo, ao augmen-
lo ola taxa proporcional, nem lhe dá direito á di-
minuição da mesma, salvo si o lançamento ([essa
taxa tiver sido leito em desaccordo com esta lei.

Art. 12. A falta dc lançamento não isenta o
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contribuinte do pagamento do imposto e das mui-
tas a que estiver sujeito nos termos (leste regula-
mento.

I)o Ienipo e Inot/o il(s eobiaiiçu

Art. 13. O pagamento do imposto de ifl(IUS-

Irias e profissões será feito á hocca do cofre nas
collec.torias ou repartição legalmente auclorizada
a recebel-o, nos seguintes termos:

§ 1.°. Em (luas prestações eguaes, sendo uma
até o ultimo (lia de fevereiro de cada anuo e ou-
tra até 31 de agosto seguinte.

§ 2. 0 . Em uma só prestação no mez de feve-
reiro, si os coilectados o preferirem.

Art. 14. Não será perrnitlido o pagamento de
qualquer prestaçao do imposto antes (te feito o
pagamento das anteriores, inclusive as muitas de-
correntes, ainda que se tenham convertido em di-
vida activa.

Art. 15. Quem se estabelecer depois dos pra-
zos para pagamento de qualquer prestação, tendo
feito communicação á coliectoria, fica obrigado ao
pagamento do imposto dentro de 15 dias, sob pena
de multa de 10 % por mez até o maximo de
50%.

Art. 16. Os contribuintes de importancia de
50$000 ou menos pagarão o imposto total em uma
só prestação no mez de fevereiro, com direito, po-
rém, i restituição da metade, si a requerem,
quando obtiverem baixa de lançamento para o
2. 0 semestre.

Art. 17. A multa estipulada no art. 16, no
caso dos contribuintes supra mencionados, recae
sobre a metade do debito, si este fôr pago até 31
de agosto.

Art. 18. Em 1. 0 de abril e 1 . 0 (le outubro, con-
forme se tratar da 1.0 ou da 2 . 0 prestação, a col-
lectoria ou quem estiver encarregado da cobrança
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do imposto de exercicio fará publicar editaes pela	 Art. 21. Nos casos acima independente do
imprensa, onde houver, ou, não havendo, nos lo-	 prazo far-se-á a inscripção da divida no livro
gares publicos das sédes dos districtos, povoados	 competente, para a cobrança judicial.
e estações de estradas de ferro, com a relação no-
minal dos contribuintes em debito, residentes nes-	 Da Escripturação e Fiscalização
ses logares e nas imrnediações, a todos assignando
o prazo improrogavel de 30 dias para o pagamen-Art. L. Haverá nas collectorias, para a es-
to amigavcl do imposto e multas, mencionando-se	 cripturaçao do imposto, os seguintes livros ou ca-
o total devido por cada contribuinte.	 demos fornecidos pela Secretaria das Finanças:

a) o de lançamento;
1."Expirado o Prazo acima marcado para o	 b) o de inscripção de devedores do imposto,pagamento  imn r. cl 1 ir-s	imm (li itimente 1	 do qual se extrahii io as certidões para a cobian-inscripçao dos devedores deste imposto, referente	 ça judicial, dentro do exercicio;

ao CXCFC1C1() no livro competente, expedindo-se	 e) o de Receita especial da arrecadação do

d
acto continuo, as certidões dos debitos subscriptas	 imposto.
pelo escrivão a coliectoria ou por qualquer fun-	 1.o Estes livros ou cadernos conterão termocciona rio fiscal, as quaes serão assignadas pelo	 de abertura e encerramento assignados pelo fun-coilector ou quem as suas vezes fizer.	 ccionario prOprio da Secretaria das Finanças e as

2." A' margem de cada certidão, queimi a	 folhas rubricadas, coni chancelia, pelo Director da
houver passado, cotará, rubricando a cola e o seilo	 Receita
por dia devido.	 § 2.° O livro ou caderno de lançamento será

	

Art. 19. O encarregado da cobrança do iiii-	 escriptiirado por districtos, a começar do da s éde
posto, dentro dos 15 (lias seguintes ao da termina-	 do municipio, contendo, por numeração seguida,
çao, do prazo do art anterior iii fim', iniciará a	 Os nomes dos contribuintes em obediencia á or-
cobrança executiva, sob pena de multa de 2000	 (1cm alphabetica, e o mais como delie constar, não
por debito que deixar de ajuizar, as quaes serão	 Podendo ficar linha em branco entre um e outro
effectiva das lo--o (jllC chegue a falta ao conheci-	 contribuinte
mento da Directoria da Receita, iiie providencia-	 § 3.° Em regra. cada livro conterá apenas o
rá sobre seu recolhimento.	 lançamento de um anuo; salvo o caso em (JW'

	Art. 20. Unia vez iniciado o cxc rcicio, poder-	 num mesmo livro possa ser escripturado o lança-
se-á proceder á cobrança ainigavel ou judicial,	 mento completo (te mais de um exercicio.
IilCSfli() antes dos prazos estabelecidos para o pa-	 4." Em seguida ao lançamento geral, encer-
gamcnt() :	 jado, datado e assignado pelo lançador, lar-se-á o

a) no caso de haver certeza de que o contri-	 lançamento SUI)plenleflta r , este sem a exigencia
I)tlifltc trata de mudar-se (10 municipio;	 da ordem alphahetica, mas com as designações

b) flO CS() de só possuir o contribuinte, para	 dos districtos a que pertencerem, incluidos nellc
garantia de ifl11)OStO, o objecto (te SUO industria ou	 OS novos contribuintes que se estabelecerem na vi-
profissão;	 gencia do exercicio, e os lançados de officio pelo

e) no Caso (te failencia;	 coilector ou fiscal, enviando-se mensalmente rela-
4) no caso de mudança de prolissao.	 ção delies á Directoria da Receita.
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Art. 23. Além dos coliectores, que terão con-
tas correntes com a . Secretaria das Finanças, refe-
rentes á arrecadação geral da sua Repartição, se-
rão abertas alli contas correntes Com os funecio-
narios fiscaes encarregados da exacção, nos ter-
mos do respectivo regulamento.

Art. 24. Compete a fiscaliza Çii() (10 imposto
a) A' Secretaria das Finanças, por seus fun-

ccionarios, em qualquer parte do Estado;
b) ,Aos funccionarios das coliectorias esta-

(Iuaes itos respectivos municipios;
e) A' Junta Cominercial;
(1) Aos juizes e ao Tribunal da Relação, que

exigirão dos contribuintes de que tratam o art. 27
e seu paragrapho, a apresentação da prova do pa-
gamento do imposto do exercicio;

e) Aos tabelliães e escrivães, ou a quem suas
vezes fizer, os quaes, não lavrarão qualquer acto
ou instrumento relativó á industria, profissão ou
commercio, sem que todas as partes se mostrem
quites com o Thesouro do Estado quanto ao im-
posto do exercicio;

f) A's auctoridades policiaes, além do estabe-
lecido em outras disposições desta lei, não pode-
rão assignar licenças ou despachos para especta-

lo ou diversões, sem que o contribuinte prove
ter pa go o imposto a que estiver sujeito na fôrma
aqui prescripta.

Art. 25. Nenhuma causa relativa á profissão,
industria ou comnmercio será julgada, sem que as
partes se mostrem quites com o Thesouro do Es-
tado, quanto a este imposto.

Art. 20. Sempre que as partes por falta dos
respectivos conhecimentos precisarem da prova
do pagamento para os fins dos artigos preceden-
tes, os collectores, ou quem suas vezes fizer, cer-
tificarão nas petições selladas que lhes forem
apresentadas, o que constar.

IMO---.,--- ..
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Art. 27. Os Contribuintes (leste imposto não
poderão ser adrniltidos a litigar em juizo como
iuctoi' ou como réo, ou a figurar nessas qualida-
des em (!IalqtIcr acção) relativa 4() exercido de
profissão, idtisl ria OU e lflrneecio, Sem (4UC p10-
vem estar quites com os cofres ao Estado, em re-
lação íiquclle imposto, até a (lata da peti
cial.	 ção ini-

Paragrapho unico. Tainbem não l)Oderfio fi-
gurar Cm juizo, como advogados, solicitadores OlEprocuradores, OS que flUo exhibirem á auctorida-
de perante quem requererem, conhecimento do
imposto pago até a occasião, ou certidão de esta-
rem quites com o Estado em relação ao mesmo
imposto.

Art. 28. As coilectorias, nos Inunicipios, e o
Thesouro, na Capital, não cumprirão, sob pena de
muita, as ordens expedidas ira )agamncIIto de
fornecimento e outras similhantes a favor dos
coilectados sujeitos ao imposto, sem o prévio pa-
gamento. (leste.

Paragraplio unico. Da mesma sorte as repar-
tições publicas, e, cm geral, as auctoridades, não
firmarão contractos COOu (IUaesqucr ifl(liVi(lUos, es-
tabelecimentos, sociedades ou companhias sujei-
tos ao imposto, sem prévio pagamento dèste.

Art. 29. Os fiscaes de rendas, percorrendo as
respectivas circumscripções, Visarão os conheci-
mnentos de impostos dos contribuintes das locali-
dades p ' onde passarem, devendo agir de accor-
do com as disposições da presente lei, contra OSdevedores em falta.

i?eelainnçõ's e Recursos

Art. 30. Nenhuma reclamação, sobre lança-
mento, pagamento ou imposição de multas a este
i1111)OStO referentes, será recebida administrativa-
mente depois (te exgottados 0)5 prazos marcados
nesta lei.



- 1361 -
-

- 1300

1 . 0 O prazo para reclamação sobre o lança-
incuto ou de multa será de 15 dias, a contar da
(lata da publicação (los editaes relativos áqueiles
e (Ia (lata da i1fl)oSiÇaO destas.

2 . 0 O 1)1lZO para reclamação contra iIflpOS-
to pago, será de 180 dias a contar da data (10 pa
gainento.

3.' Nenhum 1(Ct1IS() sobre reStitiliça() (le mi-
postos pagos ou sobre muitas impostas inclusive
no caso de lançamento (te officio, poderá ser rece-
bido Si fl&l() fôi' aCOmI)aflha(lO do CoflheCilfldfltO 011
certidi() que prove () eti CCtiV() )agamento OU O de-
posito respectivo, si em (linheiro; e mediante ter-
mos legalizados . Si O deposito constituir-se de 01)-
retos (te valor intrinseco, a juizo (10 representan-

te da F'azenda, e jirovadaiiieiite bastante para re-
presentar o total do debito d o recorrente

1" As multas impostas se rão pagas ou depo-
Sita(IOS. IIIa fórnia do Pa rag;Il)h ])ro	ece(lefl	iitC, dc-
r() (te -18 lh)I'IIS, comi Ladas (lI) momento em que o

infractor Livel c0I111(ci!1)elitO (te SIlO imposição
Ai-I.  :; 1 0,,; (Diler lados ('\	ao apresentar ao

coilector 51015 tecla imuiçoes	quueso(tIer que se-
001 soim cc est e i iii posto por ese ri lo. devi(iamdn te

sellado, a J) eliCíiO e (lO)CtlnleIltOs. (ti(' 11 ii)stttii-
re m, Cabe lido li CSSC fillice j oilario solucionar OS

(j IR' se role ri cem á nu ol iliCaçã() (11' firma, tra asic-
renda (10 &'Stal)el echiieii lo, iiuiolaiiça (lo mesm (Ir
hIll para otil ro local 110) Ifl(SfliO flhU11iCiJ)10, remei-
feudo as ou tias, devidamente ia formadas e docu-
mentadas, á Directoria da Receita

Feitas 110) lançamento OS aflh)otLIÇOeS FC-
feretites ás siais olecisoes. OS coilectores as conimll-
nica ráo fl() fiscal de rondas (1,1 CiIdu ()i11SCti)ÇU e
no fim de cada mez á Directoria da Receita - ar-
Chivan(lo-se na coileotoria todos os requerimentos
CIII ([UeSttI() para serem examinados pelo fiscal de
rendas (1w ,  das mesmas fará referencia no relato-
rio) (lii insl)ecçao

2." O requerimento de baixa 011 caiicellanien-
lo (te lançamento de contribuinte residente fóra da
séole do luLumh i Cil) iO - será iflStlUi(l() com olocuineii-
lo comprobatorio (la cessação do excrcicio da iii-
(lustria ou profissão -- podendo servir (le l)rO\'a a.
declaração, assignadas com firmas reconhecidas,
de 2 ou mais contribuintes (Ia mesma localidade e
lançados por industria ou profissão da mesma es-
pecie da do requerente ou. na falta de taes contri-
buintes - por 2 pessoas i(loflCas.

Art. :12. Das decisões desfavoraveis do collc-
dor 01i lançador, mi materia de sua coiiipetcncia,
caberá 00) coliectado recurso) \'oluniario para a Se-
cretaria ihis Finanças, e, no) caso contra rio, a qual-
(J11e1' (l1)([1elle5 será obrigatorio o recurso de offi-
cio do Sei! acto.

1." Os recursos, (ltUln(10 efldaminha(IOS á Se-
cretaria das Fi liançaS, (leve rito) conter as devidas
informações do coilector ou lançador que houver
prultiCa(Io o acto recorrido- E, si interpostos em
tempo habil, uma Vez recebidos, terão ei leito sus-
1)ensi\o) dos actos (IIIC a elies deram causa, até (le-
finitiva decisão, 1)01 despacho (10 Secretario (Ias
Finanças.

2 . 0 Os fumIcdionarios que iiouveiem pratica-
(10 o acto (JHC (leu! (alisa 00) recurso não pO(leriIo
se negar a ia 1()rmal-o nem ri' [a r(lar SUO infoiina-
ção; o, si o fizerem, ao recorrente cabe direito de
rernelter aquiello directamente á Secretaria das Fi-
nanças, allegaIl(lo) exj)ieSsaflleIi te o facto, afim (le
qume se ature como convier á	lflhilhistração.

3." Os recursos (lhe flo) forem interpostos
nos (lOS Pul ragral)hos 1." e 2." do art . 30 se-
va() indeferidos J)eiO Collector ou lançador, e, os
otite foreiii directamente rrmettidos á Seoretaria
seiii a inlormaçao) do funccionario ojuie houver
praticado o acto recorrido, serão mandados archi-
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var. por despacho ) (h) l)ieeclor da Becrita, não se
fazendo IelIes resi it tiiçao nem (le qtiaesquer do-
ctiinentos pque Os instruam, salvo Me occorrereni as
circunislancias previstas no paragrapho anterior.

Disposições (J('l'(I('.S

Ai-I.  33. Para () um (1(' aJ)plicaçau (lOS diver-
sos dispositivos (leSte regulamento ('fltCfl(lClfl-SC

a) por estabcl('etmcnlos OS officinas, cfliJ)l'e-
sas, organizações CommerCiaes 011 iiidustriacs em
funCÇão (II. activi(lade. indiVidUal, OU exercida J)OF
COfl StitI.1iÇ1() LIII sociedade, pelas suas (liversas ruo-
(lali(lades

b) por lançador, além (los funccioiianos (III
coliectoria e da Fiscalização, qualquer outro fini-
CCiOflariO, 011 pessoa encarregada, parti o fim, pelo
Secretario das Finanças

c) por auclori(la(le policial todas as pessoas
jiivestidas, pela aolministraçao do Estado, de pode-
res inherentes á funcção policial;

(1) poratacadistas -aquelles que façam ven-
(Ias, em grosso ou a outras casas commerciaes;

e) por localidade as sédes das cidades, vilas,
011 districtos com stios I)O1)1llaÇÕCS ruraes inclusi-
ve, Considerando-se como tinianuca localidade a
cidade que tenha mais de uni districto de paz. Os
contribuintes, cujos estabelecimentos estiverem
fóra (Ias sédes acima referidas e de estações de es-
tradas de ferro, serão coliectados, em relação á
taxa fixa, no minimo da respectiva classe.

Art. 3-1. Máto se entente 1) 01' ifl(l11.'trias e pro-
fissões di[fei'cntes O COfliflli't'ci() de mais d (' lun ai'-
ligo exercido no rnesnio eslal)elecimeuto. ecej)to) O
de armas e munições, de artigos de jogos (JUC não
sejam de cultura pliysica, que estão sujeitos á In-
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butação especial creada pela lei 933, de 1926, inci-
dindo as taxas sobre o artigo mi grupo de artigos
mais tributados.

§ 1.°. O contribuinte que exercer, no mesmo
estabelecimento, industrias ou profiss5n diÍfeeto-
tes, pagará as taxas fixa e proporcional soL
industria ou profissão mais tributada.
taxa fixa por inteiro sobre a industria ou profis-
são tributada em segundo logar e metade desta
taxa sobre cada uma das outras industrias ou pro-
fissões.

§ 2. 0 . As firmas que exercerem o commercio
atacadista e varejista no mesmo estabelecimento,
pagarão, apenas, as taxas que lhes couber como
varejistas ou atacadistas, tomando o lançador a
natureza do commercio sujeito á maior tributação,
segundo a grande ou pequena escala em que fôr
exercido um ou outro.

Art. 35. As industrias ou profissões novas e
as não comprehendidas na tabeilas respectivas,
serão classificadas por semelhança com algumas
já tributadas, levado o facto, immediatamente, ao
conhecimento da Secretaria, por quem tenha pro-
cessado o lançamento, põrmeio de circumstancia-
cio relatorio do qual fiquem claros, além de ou-
tros pontos, os caracteristicos da industria ou pro-
fissão, sua izflportancia, o modo por que é exerci-
da, sua localização e, finalmente, qual a serie e
respectiva classificação em que fôr enquadrada a
sua tributação.

Paragrapho iuiico. O Secretario das Finan-
ças, tornando conhecimento (lesse relatorio, liomo-
Jogará ou não o lançamento assim feito, ordenan-
do seja incluido na série respectiva aquellc sup-
lemento de tributação a vigorar em todo o Esta-

do, fazendo publica essa sua decisão Pelo orgão
official e avisadas as Exactorias pelos meios ordi-
narios.
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Art. 36. Dar-se-á remissão total ou parcial do
imposto, ou adiar-se-á a sua cobrança nos casos
de incendio, inundação, insolvencia provada do
contribuinte, ou algum outro facto extraordinario
que affectc a vida normal do contribuinte ou da
localidade.

Paragraplio unico. Os favores estabelecidos
por este artigo são solicitados ao Secretario das
Finanças, documentada devidamente a pretenção,
por intermedio sempre do coliector que, em exame
minucioso do caso, Prestará seu laudo informativo
sobre as aliegações e documentação do pedido (10
pretendente.

Art. 37. Para as omissões deste regulamento,
applicar-se-ão os dispositivos legaes vigentes ade-
quados a cada caso, podendo o Secretario das Fi-
nanças expedir instrucções para sua execução.

Art. 38. Este regulamento entrará em vigor
desde a (lata de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrario.

Disposições transitorias

Art. 39. O lançamento para 1928, será inicia -
do a 1.0 de novembro e terminado a 31 de janeiro,
iniciada a arrecadação a 1.0 de março.

Paragraplio unico. A segunda prestação do
imposto de 1928 será cobrada, porém, durante o
mez de agosto, na fôrma (leste regulamento.

Art. 40. Durante o primeiro anuo de execução
deste regulamento a contar da (lata de sua publi-
cação, fica o Governo auctorizado a transigir na
applicação de seus dispositivos, quando estes de-
monstrarem, na pratica, inconvenientes fiscaes ou
excessivo rigor.
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TAXA FIXA

c	 .--	.-

Classes —	©.

1.a 600$000 550$000 500S000 400$000 350$000 200$000

2.a 550$000 400$00() 380$000 300$000 25O000 130$000
3a 360S000 300$00u 270,5000 250$000 140$00() 100$000

4a 280$00() 250$000 200$000 18C$0O(] 10$000 100$00()

5a 200$000 180$000 140$000 10$000 70$000 50$000
6.a 170$000 150$000 100$000 70$000 50$00() 40$00()

7a 120$000 100$0()() 80$000 (O$PO() 40$000 30$000
Sa	70$OO() 605000 509)00 10$006 308000 25$000
9a	(;qsop,()	,0$000 40$000 30$( ()0	000 20$000

iO.a	l$()fl 1	00 f	3000 25S000 20S000 1 5$00)

SEBIE A
(o111znercio

Ia \fl p11)
SpII II I1ar)	 porcioflal

ACCCSSOI'in.; 1''	atlIulllovejs	 7Açougue	de ca 1T1 e fie vacca ou qual-
quer outra, inci lisive toucinho
diario ............ 6.'	5Jdeni, idem, i(Ieln-- -	... . 8.I	4

Agencia de qualquer natureza 
Aguardente—mercador em grande es-

cala .............. 4.	5%Aguardente—mercador em pequena es-
cala	.............

D. 79	 1927
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Especificação

Algodão meea1or tendo mochina de
beneficiar ...........

Algodão - mercador não tendo machi-
na de beneficiar .........

Annuncios, (emprezario de) .....
Apparelhos clectrico's, ou objectos de

iluminação e congeneres .....
Arame para tapume ou para cimento
Areia - mercador de .......
Armarinhos por atacado .......
Armarinhos a varejo, em grande escala
Armarinhos a varejo, em pequena escala
Armas de fogo, casa especial de armas

e munições ou sómente armas de
fogo ..............

Armas de fogo e munições a varejo ou
smente armas de fogo a varejo

Arreios, artefactos de couro, artigos de
viagem nacionaeS ou extrangeirOs.

Idem, idem, idem, em escala rniniva
Assucar, mercador em grande escala.
Idem, idem, em pequena escala
Automoveis, com ou sem deposito de

machiiias, vendendo ou não acces
sonos	.............

Azuleijos, ou ladrilhos, ou mozaicos e
artigos semelhantes ......

Azuleijos, ou ladrilhos, ou mozaicos e
artigos semelhantes cm pequena es-
cala	..............

Banco, agencia ou casa bancaria, 011 de
desconto ou emprestirnOs.......

Banhos ou duchas, (casa de) .
Bar, restaurante ...........
Bar ..................
Bra1hos ou artigos de jo

go, excepto de
cultura physic	.........

Idem, idem, idem a varejo, em pequena
escala .................

Barbeiro, vendendo armarinho, ou. per-
fumaria ou artigos semelhantes, ten-
do mais de 4 cadeiras .....

Idem, idem, ideni, tendo até quatro ca-
deiras .........

Idem, idem, idem, não vendendo artigo
algum, tendo até 2 cadeiras

Idem idem, tendo mais de 2 cadeiras.

Taxa pro-
Classe	porcional

2.' 9%

5.'
	

7%
7.'
	

5%

3.' 5%
5.'
	

4%
4%

1.'
	

9%
9
	9%

5."
	

7%

1.'
	

9%

3:'
	

9%

1.'
	

9%
3.,
	

7%
2."
	

9 (/
7."
	

7%

1.'
	

9%

2." 7%

3." 7%

1.'
	

9%
8."
	

4%
5.'
	

7%
6.'
	

7%

	

5.,
	

9%

	

7.'
	

9%

9%

8.'

10.'

	

9.'
	

4%

Especificação
Bazar, em grande escala.......
Idem, em pequena escala ......
Bebidas, alcooljcas ou artificiaes, pôr

atacado
Bebidas, aleooljcas ou artificiaes, a va-

rejo, em grande escala
Bebidas, alcoolicas ou artifiÓiaes, a va-

rejo em pequena escala ......
Em escala nhinjina
Belchior
Bicycleta, (mercador de) ......
Idem, alugador, tendo ou não offici-

na de concerto ......
Bijouteria
1(1cm em escala min'ima .
Bilhar, casa com mais de 3 bilhares

vendendo artigos para fumantes,
ou balas de confeitos, doces ou he-
bi:das

Idem, idem, idem tendo até 3 bilhares,
vendendo artigos para fumantes, ou
balas de confeitos, dores ou be-
bidas

Idem, idem, tendo mais de 3 bilhares,
não vendendo arti go algum .

Idem, idem, tendo at 3 bilhares, não
vendendo idem, idem .

Biscoutos, mercador em grande escala
Idem, idem, em pequena escala.
Bombeiro, com offioina, vendndo ar-

tigos do mesmo genero
Idem, ideia, trabalhando por encom-

menda
Botequim permanente, ou casa de co-

mestivejs, vendendo bebidas, café,
etc................

Idem, idein
Idem, sem bebidas
Brinquedos, em grande escala
Pdem, em pequena escala
Cabelleireiro salão especial para senho-

ras
Café, mercador, tendo machina de be-

neficiar
Idem, comprador, com eseriptorjo, por

conta propria ou de outro
Caixas, caixinhas ou caixotes, etc.,

mercador

Taxa pro-
Classe	porcional

9 %
3.' 9 %

1.'	9%

2:'

3.'	9 %
6.'	7 %
6.'	4%
4:'	7 %

6.'	7%
5.'	4 %
7.'	4%

3.'	7 %

5:'

6.'

8.'
	

4,%
3.'	7 %
5.'
	

5 %

7.' 5 %

8.' 5%

5:'
	

9%
7.' 8%
8.' 7%
1.' 9%
3.,
	

9%

7.'	7%

3.'
	

7%

2.' 7%

7.,
	

5%
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Taxa pro-
porcional

7%
8%
7%
9%
9%
8%
6%

Especificação

Corôas funebres ou outras e flores ar-
tificiaes

Couros (mercador de), tendo cortuine
Idem, idem, não tendo cortume
Diamantes, mercador em grosso
Idem, idem, pequena escala
Divertimentos publicos, de qualquer na-

tureza, permanentes, não especifi-
cados

Drogaria, por atacado, vendendo ou não
perfuniarja

Ideia, a varejo ciii grande escala, i dciii,
idem

Idein, ideni, em pequen a escala,
i(leiIi

Idem e pharinacia, ideni, ideiii
i)ynami te e outros explosivos
lingraxate (salão de), coil 1 2 011 1111115 of-

ficiaes, vendendo cordões, graxas
Escriptorio dt isinostras
Idem, (te qualquer natureza
Idem, de couln)issões, consignações, etc.
Espelhos, quadros, molduras, estalo pas

cartões postaes, ele ......
Idem, idem, idem, em escala uliuima
Essencias, oleos, vernizes e senielhantes
Farinha de trigo, nie reador eni grande

escala
Fazendas por atacado
Idem em pequena escala
1(1cm a varejo, em grande escala
Idem e armarinho por atacado
Fazendas e armarinho a varejo, cru gran-

de escala
Fazendas a varejo em pequena escala
Fazendas, armarinho, ferragens, louças,

calçados, roupas feitas, chapéos, ar-
reios, generos ou molhados, etc.
por atacado

Fazendas, ideni, islern, idcm, a varejo,
em grande escala

Fazendas, idemn, i(lem, a varejo emes-
cala média

Fazendas, idem, ideln, idem, a varejo,
em pequena escala

Idem em escala minima
terragens, por atacado ........

-	 Especificação	 Classe

Cal, mercador em grande escala . 3.
Idem, escala média ......4."
Idem, idem, em pequena escala .....6."
Calçados, atacadista ......1."
Idem, a varejo, em grande escala.	.	2."
Idem, escala média ......4."
Idem, idem, em pequena escala . .	5.'
lclern, armarinhos, chapéos de sol e ca-

beças, bengalas, a varejo, em gran-
de escala

Idem, idem, idem, idem, idem, em pe-
quena escala

Cambista, fazendo transacções sobre
moedas ou semelhantes .

Carvão, mercador, vendendo ou não le-
nha em pequena escala

Casa de pasto
Cascas vegetaes	.......
Cêra ou mel, sebos e graxas, ou lubrifi-

cantes
Ceramica, (productos de) mercador em

grande escala
Idem, idem, idem, em pequena escala
Chapéos de cabeça, por atacado
idem, idem, a varejo, em grande escala.
Idem, idem, idem, em pequena escala
Charutaria, vendendo ou não objectos

para fumantes
Idem, Idem, idein, em pequeli a escala
Ginematographo, ou senicilsantes, fun-

cci nando (liarianlentc .
Ideia, ideia, idein, não funccionando

diariamente	.	......
Cirurgia, material dentario ou i nstru-

me n lOS ci ru rgi COS

Cocheiras de alugar animaes ou recc-
bel-os a trato

Cofres, ou archi vos, ou machin as de es-
crever 011 piano

Confeitaria, tendo bebidas, café, etc
Idem e restaurante .......
Idem, pequena escala
Idem, vendendo sóinente balas, confei-

tos, doces
idens, idetis, em pequena escala
Construcção (material de), mercador

em grande escala
Idem, idem, idem, em pequena escala

Taxa pro.

	

Classe	porctonal

	8." 	7%
4.' 7%
5.' 5%

	

1."	9%

	

:1.'	9%

5."	7%

1:'	9 %

1."	9%

4.'	9 %
4." 9%

10.'	4
5." 7%
5.'	7%
4."	7%

5.'	7%
7."	4 %
7."	5%

3.' 7 %
1.'	9%
4.' 9%
1.'	9%

(3 %

1.'	9%
5."	8%

1.'	9%

1." 9%

2." 8 %

3. a	7 %
5.'	6%
1.'	9%

2."	9%

4."	9%

2.'	7%

7.'	4 %
5.'	5%

10.'	4 %

10.'	4 %

() e/

7.a	4 (Ø)

1.' 9 /c
2."	9%
4."	7 %

7%

3.'	9%

2."	9%

10.'	4 %

2'	9%
2.' 9%

	

4."	7 %

	

5.'	7%

	

7.'	6%

	1.' 	9%

	

3."	9%



Taxa pro-

	

Classe	porcional

	3.' 	9%

	

2.'	9%

	

5.'	7%

	

8.'	6%

	

5.'	5%

	

5.'	7%

	

7.'	8%

	

4a	9%

7.'
6.'
6.'
8.'

2.'
4.'
6.'

4.'

1.'
3.'

5.'

2.'
4.,
5.'

6.'
7.'

3.'
6.'

8.'
8.'

6.'
5.,

1.'

9%
8%
7%
7%
5%

9%
7%
4%

9%

9%
9%

8%

9%
7 %
7%

7%
5%

7 %
5%

4%
4%

7%
8%

9%
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Especi fie aça o

Ideni, a varejo em grande escala
Idem, louças, outras mercadorias se-

melhantes, armarinhos, tintas a va-
rejo em grande escala .

Idem, idem, idem em pequena escala
Idem em escala minima
Films, alugadores ou sublocadores
Idem pequena escala
Flores naturaes, eifeites ou flores arti-

ficiaes
Fogos de artificio
Folhas latas, hahu's, ou congeneres
Fructas nacionaes
Eructas nacionaes e estrangeiras
Fumos ou cigarros em grande escala
Fumos ou cigarros em escala média
Fumos ou cigarros em pequena escala
Garage de aluguel, 1)aI'a qualquer vehi-

culo
Garage tendo officina de concerto
Gazolina ou lubrificante
Generos alimentícios, por atacado
Generos aliinenticios, nacionaes e ex-

trangeiros, a varejo em grande es-
cala

Idem, idem iiacionaes a varejo em gran-
de escala

Idem, idein, nacio'naes a varejo em es-
cala média

Idem, idem, idem, em pequena escala
Idem, idem, idem menos molhados, em

pequena escala
Gramophones, phonographos e seme-

lhantes, mercador de.....
Guardas chuvas, sombrinhas, bengalas e

semelhantes
hospedaria ou casa de commodos
Hotel tendo até 8 quartos .
Idem tendo mais de 8 quartos até 12
Idem de mais de 12 até 20 .
Idem de mais de 20 até 50 .
Idem, idem, idem 50
lllunminaçiio, objectos de ......
Idem, idem .em pequena escala
Instrumento e objectos de musica
Joias em grande escala . - .....

Especificação

V	Joias ema pequena escala, vendendo ou
não relogios

Jogos permittidos .........
Jornaes, revistas, e etc. (mercador de).
Idem pequena escala
lerozene, depositario ou mercador
Lacticinios (casa de)
Idem escala minima ......
Leite, comprador ou exportador ou re-

vendedor, tendo estabelecimento,com
camara frigorifica .........

•	Idem, idem, idem, ideimi, em pequena es-
cala ...............

Idem, escala niinimna .........
Leiteria ...............
Lenharia com niachinismos ......
Lenharia sem niachinisrnos ......
Livraria, ou papelaria e objectos de es-

criptorio em grande escala .
1(1cm, idem, idem, escala media .
Idem, idem, idem, em pequena escala
Loteria, agencia ou sub-agencia venden-

do ou não jornaes, revistas .
L ouças , vidros e crystaes, em grande

escala ..............
Idem, escala media ..........
Louças, vidros e crystaes, elo pequena

escala ..............
Machinas, mercador de machinas, de

qualquer especie, motores, dyna-
mos, etc.............

Madeiras, preparadas ou não .....
Idem, idem, em pequena escala .
Malas, bahús, caixas ou canastras, arti-

gos de viagem
Idem, idem, idem, em pequena escala
Malhas, tecidos de meias ou camisas de

meia ................
Idem, idem, idem, em escala minima
Medicamentos, não sendo em l)harma-

cias ou drogarias ........
Mica (mercador ou exportador (te)
Modas, enfeites, aviamentos, etc., ou

chapéos para senhoras ......
Molhados (casa de), em peq. escala
Moveis, colchões, almofadas ou tapetes,

congoleum e artigos semelhantes

Taxa prO-

	

Classe	porcional

	1.'	9%

	

1.'	9%

	

3.'	9%

	

6.'	5%

	

8.'	4%

	

8.'
	

4%

	

8.'
	

4%
8.' 4%
9.' 4%

	

6.'
	

7%

	

1.'
	

9%

	

4.'
	

9%

	

7.'
	

4%

	

6.'
	

5%

	

5.'
	

7%

	

7.'
	

5%

	

1.'
	

9 %

1.' 9%

2.' 7%

	

5'.	5%

	

7.'
	

5%

	

8.'
	5%

	5.,
	

5%

	

4.'
	

7%

	

7,
	

7 %
7%

	

5.,
	

7%

	

3.'
	

7%

	

2.'
	

7%

	

1.'
	

9%

	

3.'
	

7%

	

4.'
	

7%

	

8.'
	

5%

	

1.'
	

9%
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Especificação

Idem, idem, idem, em pequena escala
Moveis e colchões cru grande escala,

casa especial ..........
Idem, idem, em pequena escala, idem,

idem ..............
Idem, casa especial, em grande escala
Idem, casa especial, em pequena escala
Idem, usados ............
Munições (casa (te) .........
Munições, não sendo casa especial
Munições, em pequena escala .....
()ptica (artigos (te) ou material plioto-

graphico ............
Optica (artigos de) ou material photo-

graphico, escala ininima .....
Orthopedia (objectos (te) .......
Pão, mercador com deposito, nã o ) sendo

fabricante, ou mesmo fabricante,
lendo deposito separado (lã pada-
ria................

1 'elies, 0(1	 mpeiliças, plu as e conge o eres
Penhores (casa de) ..........
Pensão, tendo até 5 aposentos .....
Pensão de mais de 5 até 8 quartos
Pensão de mais de 8 até 12 quartos
Pensão de mais (te 12 ........
Perfumaria .............
Perfumaria em escala ininima .....
Pharniacia e drogaria ........
l'harmacia em escala media .....
Pharmacia em pequena escala .
Idem, escala mnininia ..........
Pharmacia, vendendo perfumarias
Pharmacia, vendendo preparados I)mo-

prios ..............
Photographia, vendendo ou não mate-

rial photographico ........
Preparados pharmaceuticos, mercador

com deposito ..........
Radio-telephonia, como diversão remu-

neradora ............
Relogios (mercador) .........
Rehgio (mercador), vendendo joias
Restaurant .............
Roupas feitas, mercador em grande es-

cala..............

- 1373

Especificação

Roupas feitas, mercador em pejudna es-
cala.................

Sal, mercador em grosso .......
Seguros (Companhia de) .......
Seguros (Companhia de) com séde fó-

rã do Estado ..........
Sementes ou vendas de plantas .
Solas, couros e semelhantes ......
Idem, pequena escala .........
Tapeçarias ou objectos de ornamenta-

ção ...............
Taverna, casa de generos do iaiz ou

quitandeiro com capital inferior
a 500$000 ............

SERIE - B

Industrias

	Abridor	ou gravador (officina)

	

Adubos	- fabricante .........
Aguardente - -- fabricante ciii grande es-

	

cala	.............
Idem, idem, escala media ......
Idem, idem, idem, pequena escala
Aguas gazosas artificiaes - - fabricante

ciii grande escala ........
Aguas gazosas artificiaes --- fabricante

em pequena escala .......

	

Alfaiate	tendo fazendas ou arinari-
nho ...............

Idem, idem, cru pequena escala .
Idem, sómente aviamentos ......
Idem, não tendo artigo algum .
Idem, sem officiaes ........
Algodão -- inachina de beneficiar a va.-

por ou electricidade, preparando
productos de terceiros ......

Idem, idem, a agua, animal ou braço
Armador - com estabelecimento for-

necendo artigos congeneres
Arreios - couros, pelies e artigos para

viagem, fabricante ........
Idem, idem, pequena escala, idem
Assucar - usina a vapor ou electrici

dade, tendo ou não refinação

Taxa pro-

	

Classe	porcional

	3.' 	9%

	

3.'	9%

	

5.'	7%

	

4.'	7 %

	

6.'	4%
	8.' 	4%

	

1.'	9%
3.' 9%
4.' 9%

	4.' 	9 %

	

6.'	9%
	8.' 	4 %

	

10.'
	4%

	8.'
	

5%

	

t .n
	

9%

	

8.'
	4%

	7.'
	

4%

	

6.'
	

4%

	

5.'
	

7%

	

6.'
	

7%

	

7.'
	

7%

	

4.'	9%
9%

	7.'
	

7%

	

8.'
	

6%

	

6.'
	9%

5.' 9%

6.' 7%

	

6.'
	9%

	8.'
	4%

	5.'
	5%

	

4.'	7%

	

7.'
	

6%

	

3.'
	

7%

Taxa pro-

	

Classs	porcional

	5.' 	5%

	

3.,	7%
3.'

	

1.'	9 %

	

9.'	4 %

	

4.'	8%

	

6.'	4 %

	

4.'	9%

	10.'
	

4%

9..	4%
9.'	4 ¼

1.	9%
3.' 9%

9 ¼

4.	9 ¼

6..	9 ¼

4.' 7%
o.'	7 %

4 %
9.'	4%

1 0.	4%

4..	7%
6.	7%

2.	9%
2.	9%
4.'	7%

4.'	9%
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Taxa pio-

Especificação	 Classe	porcional

Assucar — refinação ..........7..	7 %

Atelier de costuras, fornecendo enfeites,
aviamentos, etc. para senhoras ou
meninas ............

Atelier de costura, trab4U4 ando PO Cii-
comiflefl(Ia ............

Automoveis officinas de concertos,
tendo inaclunisnios e vendendo ou
não accessorios ...........

AutomoveiS officinas ite concerto
fornecendo ou vendendo accesso-
rios, pequena escala.........

Idem, sem maclunisillOS, não vendendo
accessorioS ...........

Azulejos ou ladrilhos ou Inozaicos — fa-
bricante .............

Azulejos	idem, em media escala
idem, pequena escala ........
Balas e confeitos	fabricante .
Idem, idem, ciii pequena escala, idem
Banha -- fabrica ...........
Baralhos ou artigos de jogo que não se-

jam de cultura physica -- fabri-
cante ..............

Bebidas --fabricante de bebidas arti-
ficiaes ou alcoolicas cm grande es-
cala ...............

Bebidas -- idem, idem, em pequena es-
cala................

Idem, idem, em escala Ininima .....
Bicycletas -- officinas de concertos
Bilhar — fabrica ...........
Biscoutos -- fabrica .........
1(1cm, em pequena escala .......
Borracha	fabrica de artefactos
Brinquedos -- fabricante .......
Idem, em	escala .......
Cabeileiras - - fabricante .......
Café	machina de beneficiar a vapor

ou electricidade .........
Café --- machina çle beneficiar a agua
Idem, torrefacção ...........
Idem, 1)C(llleila escala .........
Caixas ou caixinhas de papelão --- fa-

bricante .............
Idew, pequctia escala .........

Especificação
Carimbos	fabrica .........
Idem, idem, ou caixotes de madeira --

fabricante ..............
Cal — fabricante ...........
Calçados	fabricante em grande es-

cala	...............
Idem, idem, escala media .......
Idem, idem, cru escala minirna .
Callista — com estabelecimento .
Camisas e roupas brancas, etc., fabri-

cante ................
Idem, pequena escala .........
Cerainica em grande escala ......
Idem, em ljeqtlena escala .......
Idem, fabricando apenas pequenos uten-

silios
Carpintaria 011 marcenaria, lendo offi-

cna de esquadria ........
Idem, marcenaria e carpintaria sim-

J)IeSmerJte .............
Carvão (vegetal) -- fabrica ......
Cereaes — ruachina de beneficiar mais

de uma especie .........
Idem, idem, de uma só especie . - . -
Cerveja -- fabrica em grande escala

com frigorifico ..........
Idem, em pequena, idem, idem, idem
Idem, sem frigorifico .........
Chapéos para homens --- fabrica
Idem, em pequena escala .......
Idem, para senhoras .........
Idem, reformador ou concertador -
Idem, escala minima - ........
Charutos ou cigarros	fabricante	-
Idem, cru pequena escala .......
Idem, escala minimna ..........
Chineilos -- fabricante ........
Cimento _ fabricante
Cofres, fogões ou congeneres -- fabrica
Colchões, almofadas e artigos seme-

lhantes, idein ..........
Conservas de qualquer natureza - - fa-

bricante .............
Corôas funebres 011 não, flores — fabri-

cante ..............
Cortumne - com inachinas ......

Taxa pro-
Classe	porcional

9..	4 %

7.	5%
7%

1. 9%
2. 7%
6..	7%
8..	4%

5.,
7.,	5%
1..	9 %
3..	9 %

6..	7%

5%

8..	4%
7.»	4%

6..	7%
7.'	5%

1..	9%
3.. 7%
4.00	7%
9,	9%

9%
6.	7%
8.a	4 %

10.	4 %
4.. 7%
6.. 7 %
8..
7.. 5 ¼
4..	7 ¼
2..	7%

7..	5 %

6..	4%

8..	7%
4..	7%

6.'	7

9.'	5 %

3.»	9

7 %

9.'	5%

2..	7%
7 ,/
(jC/0

7 A
8.'	5%
2.'

5.'	7%

1."	9%

3.'
	9%

	

5..	7 %

	

7.'
	4 '/o

	3.'
	7%

6.' 7 9'o
7.' 7 %

	

6.'	5

	

3.'	7
6.' 4%
7.' 4%

	

5.,	5 %

	

7.' .	4 %

	

7.'	5%

	

7..	5%

	

7.'	5%



7. ,	4 %
7.,	1

4 C/

7a	7 Ç0

9.'	4

8.'	4
2.'	9%.

-1 ¶i

7.,
ti. a
8.'
9.»

7.'

9.,
8.»

8.'

8.'
10.'

7•:
9.'

1.'

2.

3.
8.»
(ia

4.'

(i.

3.,

7
5 %
4 '70
1 %
4%

7 %
5 %

4 %
4%
5

4 47
4%
4 %
4%

5 %

5C/o

9 t%

7%

7 %

7%

4%
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Especificação
Iliuminação publica ou particular por

electricidade - empresario .
liluminação -- gaz ou outro combustu-

vel...............
liluminação --objectos de illuminaçao

- fabrica ............
Instrumento de musica - fabrica
Instrumento de musica -- officina de

concertos ............
Joias fabricantes ..........
Joias - fabricantes (imitação) .
Joias --- fabricantes em escala miniIna
Lacticinios --- fabrica de urna só espe-

cio	...............
Lacticinios - -- fabrica de mais de urna

cspecie	.............
Lapidação - diairiantes OU pedras pre-

ciosas ..............
Lavanderia ou offic um a (te k, va r ou cmi-

gommnar .............
Lavou deri a coni tio turaiia ......
Idem, pequena escala .........
Lithoraphia - officina .......
Lixas,-   fabrica ...........
Louças ou porcellanas -- fabrica
Louças (imitações) ..........
Luvas --- fabrica ...........
Malas, hahús, caixas, canastras-fabrica
Idem, pequena escala .........
Marmorista --- fabricando objectos de

Iflariliore ............
Marmorista - - tendo apenas Serraria
Mossas ali imenticias diversas -- como mima-

chinisnios ............
Massas---idem, idem, em pequena escala
Medi das 011 PCZOS--OU balanças	fabri-

cante ................
Meias----fabrica de meias 011 de tecidas

de malha ............
Meias-idem, em escala mi mii iria .
Modas -- officina fornecendo aviainen-

tos, enfeites, etc .........
Modas-ideni, trabalhando por encom-

inenda ..............
Moveis-fabricante em grande escala.
Moveis-idem, em pequena escala.

Taxa pro-

-	Especificação	-	 Classe	porcional

1(1cm, sem machinas ..............
Cuteilaria - facas, facões, etc. -

bricante .............
Doces fabricante ..........
Idem, em escala mininla .......
l)ynamite, foguetes e artigos sernelliafl-

tes -- - fabricante .........
Empalhador -- com officifla .....
Idem, co-mim offi ei na e fornecendo ma-

terial	..............
Electricidade -- empresa .......
Encadernador	offlCj	.......
Engenho ((e serra --- vapor 011 elcctrici-

(bOte ..............
Idem, a agqa .............
lsdull)tOr - -- officilla .........
EsmiieiiIliid0I', idem .........
Espaiti Ilios - - fabrica ........
Espelhos, quadros, estaIflI)li	11101(111-

ras, eslattict5, etc.	fabrica
Essencias, oleos 011 verniZes	fabrica
Farinha	fabricante ((te qudqucr es-

pele) ..............
Ferraduras - fabrica ........
Ferraria ou serralheria ........
Ferraria ou serralheria em e :c aI mm i -

............
Fiação (te algodiio, 15, sed:m, crina, etc.
Floristas - - fabrica de flores .....
Idem, pequena escala .........
Folhos -- fabricante de obj elos de fo-

lhas	..............
Folhos -- ideOl, emescala nhinilna
Formicida 011 qualquer substancia para

extincçao ((e insectos .......
Fundição -- fabricando artigos de fer-

ro 01.1 OÇO .............
Fundiçilo - - fabricando apenas borras

(te ferro 011 aço .........
Gelo fabrica ............
Gravador OU O i (kelIldOr ........
Guarda-chuvas oU sombrinhas, benga-

las, etc..............
Guarda-chuvas ou sombrinha, benga-

las em pequena escala .......
Guarda-chuvas	reformador ou con

certador, exclusivameflte .....

Taxa pro-

	

Classe	i)orcional

	

2..	9 %

	

4..	9%

	

3.'	7%

	

6.'	4%

	

8..	4 %

	

2.	9%
4 %

	

1."
	7 ¶4)

	

.1.'
	

7%

	

3.»	7 %

	

6.	7 ¶4)

	

6.'	4
5 '7)

	

8.	5 %
4 '7)
4 '7

	2. 	7 '7
	6. 	7 '4)

4 '7
	6.» 	

7%

	

8.a	5%

7 (4

	

7.»	7 ¼

7 (7
'7

	7:
	

ti '7

5 ¶4)

	

8."
	

ti ¼

	

7.'
	

7%

	

9."
	

5 4
o a

	

-1."
	

7 '7
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Especificação

Idem, idem-escala minima ......
Olaria	telhas e tijolos com machinis-

mo s...............
Olaria-idem, idem,. sem machinismos
Olaria - fazendo sói tijolos.......
Oleados e artigos semelhantes - fabrica
Optica	fabricantes de artigos de.
Ourives	officina de concertos de obje-

ctos de ouro, prata e outros rnetaes
Idem, vendndo relogios ........
Nem, idem, não vendendo artigo al-

gum .	. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Padaria - movida a electricidade, ven-

dendo conservas, doces e balas
Idem, movida de outro modo idem,

idem...............
Nem, vendendo apenas pães e biscou-

tos................
Papel - Fabrica ..........
Perfumarias - Fabrica ........
Idem, em pequena escala ......
Pesca -	emprezario .........
Phosplrnros Fabrica.........
Photographia -- fabrica de artigos de
Pilhas electricas - fabricante ......
Pregos	Fabrica...........
Productos chimicos ou pharmaceuticos
Radio telephonia	fabricante de arti-

gos de ..............
Sabão ou sabonetes fahric'i .....
Idem, em pequena escala .......
Saccos -- fabrica ...........
Sapataria - o'fficina vendendo em esca-

la mínima.............
Idem, só de concertos..........
Seliaria	correieiros vendendo o que

fabrica..............
Nem, só de concertos .........
Serraria - em. larga escala movida por

electricidade............
Idem, escala média .........
Idem, em escala média, movida por

qualquer outro meio........
Idem, em pequena escala .......
Talco - fabrica............

Taxa pro-
porcional

6%

7%
5%
4%
7%
7%

5%
5%

4 %

7%

6%

5%
5, %
4%
4%
7%
8%
7
4%
5%

5%
7%
7 %
4' %

6%
4%

5%
4%

9%
8%

7%

5%

Especificação
Tamancos - idem .........
Tecidos	Fabrica com tecelagem, fia-

ção e tinturaria ou eStamI)aria (vide
art. 17,	1.° e 2.° da lei 1.014

Idem, com tecelagem e fiação.....
Idem, com tecelagem sómente .....
Nem, com fiação' sómente........
Tintas - Fabrica, de tintas de qualquer

especie..............
Tinturaria ou. estamparia .......
Tintuaria sómente . ... . . . . . . . .
Idem, escala miflima .........
i'ypographia -serviço avulso .....
Nem, em pequena escala .......
Vassouras- espanadores, escovas, fa-

brica ..............
Vehiculos - fabrica de qualquer espe-

cie em grande escala ........
Idem, idem, em pequena escala ....
Idem, officinas de concertos, tendo ma-

chinas .............
Idem, não tendo machinas . . . . . . .
Valias	(de sebo ou cêra estearina)
Nem, em pequena escala........
Vidros ou garrafas	fabricas em gran-

de escala .............
Nem, em pequena escala.......
Vime fabrica de objectos de .....
Vidraça - officina de vidraceiro.
Vinagre - fabrica...........
Vinhos de uva ............
Idem, de outras fructas ........
Violas	violões ou violinos ou seme-

lhantes e instrumentos de corda --
 ..............

Xarqueada. . . . . . . . . . . . . .
Idem, em pequena escala.......

SERIE C
()uti'o,s profissões

Especificação
Administrador de serviços, de qualquer Compa-

nhia ou empreza - não sendo Sociedade
Anonyma - ou de qualquer 'estabelec'iment'o
agricola ou' industrial - peeebendo venci-
inentos, gratificação ou porcentagem.....

Classe
6.'

5.,
6.'
7.'
5.."
5.,

7."
6.'

8."

5.'

6.'

7.,
6.

7."
a.'
6."
7.»
8.'

7.'
6.'
7..
8.'

8.'
10.'

6.'
8.'

1•.'
2.'

3."
6.'
7.'

Taxa pro-

	

Classe	porcional

	

8.	5%

	

1.'	10 %

	

1:'	10 %

	

::'	I09

	

3."	9%

	

6.'	7

	

5.'	7
	7.' 	'.

7.' 5%'

	

8.»	4 %

	2' 	9%

	

3."	7

7

	

7.'	5%
	6.' 	5. 9'

	

9:'	4

7
7."

	

9.'	4%
4

	

7.	5%

7.'
1.'

5%
9%
9%

CIase

8.'
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Classe

8.'

5.'
7.'
8.'
7.'
7.'

6..
5.'
7.'

3.'

5..

3.'
5.'

lo..
10.'
10.'

1.'
lo.'
lo.'
6.'

lo.,
10.'
6.'

8.'
8.'
9.'

4.'

6.'
5.'
7.'
5.'

10.'
1927

Especificação

Advogado..................
Afinador de piano ou outros instrumentos de

musica..................
Agiota, ou emprestador de dinheiro, mediante

hypotheca ou quaesquer outros titulos:
De 2:000$000 até 1O:OOOOOO..........
De mais de 10:000$000 até 30:000$000.....

BO:OOOOOO até 50:000$000.
50:000$000 .............

Alugador de aniinaes ............
Architecto .................
Armador sem estabelecimento.........
Autoinoveis ou caminhões-de praça ou de trans-

porte de cargas- ( proprietario ou emnpre-
zario de) por 'cada vehiculo ........

Idem, ideni (emprezario de estrada de) cobran-
do pedagio sónient..............

Idem, idem -- (emprezario de estrada de) -ex-
piorando transporte de cargas ou de passa-
geiros	...................

Banco ou casa bancaria (Director de) . .
Idem, idem (Presidente de) ...........
Idem, idem, (Gerente ou agente de) .......
Idem, idem (Contador (te) ...........
Idem, i(lemfl (Correspondente de) .......
Idem, idem, (Correspon ciente quando encarrega-

cio sómente (te liquidar Contas) .......
Idem, idem (Outros membros da directoria)
Bicycletas (alugador de) ...........
Bondes electricos (emprezarios de) .........
Idem, de tracção animal (idem, idem) .....
Café -- comprador selo estabelecimento .
Idem, Idem --em pequena escala ........
Caliistq.....................
Carros, carroças ou outros vehiculos de aluguel

para transportar cargas ou passageiros
(proprietario ou emprezario de) por cada

vehi culo.................
Companhia (director-presidente de) .......
Idem, (director de) ..............
Idem, (gerente de) ..............
Constructor de obras..............
Empreiteiro..................
Corretor de fundos ou mercadorias.......
Dentista com gabinete ............
Idem, idem, tendo instailação electrica ......
Despachante ou empresario de transportes
Dormentes (mercador de) ............

	

Classe	 Especificação

	

6.'	 Idem, idem, em pequena escala.........
Empresa de qualquer natureza:

8.' Director..................
Director-presidente..............
Gerente ...................

	

5.	 Engenheiro..................

	

3.'	 Escolas de Danças...............

	

2.'	 Estabulo para fornecimento de leite .......

	

1.'	 Fabrica de tecidos, não sendo Sociedade Ano-

	

9.'	 nyma:

	

8.'	 (Director de)	.................

	

8.'	 Director-presidente ...............
Gerente ...................
Gado - (comprador de) por conta propria ou

	

8.'	 de outro.....................
Gado -- (comprador de) em pequena escala,

	

6.	 idem, idem, ideia .............
Gado (conimissario ou interniediario de coma-

pra de) ...................

	

4.'	 Gado (invernista cio) .............

	

4•0	 Guarda-livros .................

	

3.'	 Hotel (Gerente de) ...............
6.' Leiloeiro .....................
7.' Locador ou sub-locador de mais de 3 até 6 pre-

	

7.'	 dos ...................
Locador ou sub-locador de mais de 6 iired los.

	

8.'	 Manicura ou pedi cura .............

	

5.'	 Massagisia ..................

	

8.'	 Medico .....................

	

1.'	 Ovos ou aves.

	

3.'	 Parteira ctiploiiiada ..................
Pedreira ( eni,presario ouacre ndataru) de) .

	

(j •'	 Pedreira (enipresari O ou arren d 4lari() de
9.* liana escala) ................

Pianos (alugador de) .............
Procurador de partes ou solicitado.........
Seguros. Superintendente ou agente Geral, ou re-

	

to.'	 presentante de -Companhia de Seguros tir,

	

4'	 qualquer natureza .............
Sociedade Anonynia:

	

7.'	 Director .......................

	

6.'	 Director-presidente ..............

	

9.'	 Gerente ...................

	

7.'	 Outros membros da directoria .........

	

8.'	 Tropeiros fazendo sómente transporte de mneçca-
donas, tendo mais de 3 até 10 animaes de

	

7 •	carga....................

	

6.'	 D. 80
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Especificação

Tropeiro, idem, idem, idem, tendo mais de 10
animaes de carga .............

Veteriniirio...................

SEI4IE	1)

A,nbulaiiles
Especificação

Agente commercial ou mercador ambulante
não especificado nesta serie .......

Agente ambulante de Companhflia de Seguros
de qualquer natureza..........

Agrimensor............
Aguardente ou qualquer bebida alcoolica ou

gazosa artificial— (mercador ambulante)
Armarinhos ou miudezasmerCadOr ambulante
Idem, idem, idem, em escala minima.....
Armas de fogo e munições, ou sóineute uma

ou outra cousa, mercador ambulante
Idem, idem, idem, em escala ininima, idem,

idem, idem...............
Arreios nacioflaeS ou extrangeil'OS, mercador

ambulante vendendo tambeni accessoriOs
Arreios nacionaes, mercador ambulante, em

escala ininiiiii..............
Aves ou ovos-mercador ambulante .....
Balas de confeito, idem, idem........
Bijouteria ou joias não preciosas, mercador

ambulante.................
Bijouteria ou joias não preciosas, em escala

iuinima..................
Bilhetes de loteria—vendedor ambulante.
Botequim amiulaiite .............
Dentista, com gabinete portatil, ambulante
Diamantes, mercador ambulante ........
Idem, idem, idem, em escala ininiina .
Divertimentos publicos ambulantes, touradas,

circos, cinematographos, companhias de
theatro, ou quaesquer outros (elnpresario
de)	..................

Encerador, envernizador ou lustrador .
Espelhos, quadros, molduras, estampas, esta-

tuetas, etc. -----mercador ambulante
Espelhos, quadros, molduras, estampas, etc.

em escala mniuima.............
Fazendas (mercador ambulante de) .....

Classe

Taxa fixa

2006000

io000O
1006000

2006000
2006000
100$000

600$000

300$000

1006000

50$000
506000
50$000

1006000

506000
506000
506000
50$000

4006000
:1006000

1506000
406000

100$Ó00

506000
3006000

Especificação
Fazendas e armarinhos ou perfumarias ( imier-

(lor a1nl.)Uhmnte) .............
Folhas -	objectos de -	( ilierca(1o1	aIill)Ii-

Jante)	................
.l"ruetas, nacionoes (01 extrangeiras, nielTa(!or

ambulante.................
Fumos OU gcneros alinienticios, iiierador ain-

bulante ...................
Gado de qualquer especie, mercador anibu-

lante.
Gado de qualquer especie, em pequena escala
Jogos, (objectos (te) não sendo de cultura

physica), mercador ambulante ......
Joias e pedras preciosas ou simplesmente

joias, (mercador ambulante) ......
Joias e pedras preciosas ou simpiesniente

joias, em pequena escala ........
Malhas, (tecidos (te) ou melas (mercador am-

bulante de) ..............
Malhas, (tecidos de) ou um ei as, em pequena es-

cala ..................
Navegação a vapor (emnprezario ou arreuml:ita-

rio de) exercendo comnmcrcio de qual-
quer natureza. .

Navegação a vapor (emprezario ou arrenda-
tario de) não exercendo commercio al-
gum ..................

Navegação não sendo a vapor, não exercendo
comnrnercio algum ...........

Oculos, pince-riez, ou quaesquer artigos de
optica (inerçador ambulante de) .

Peixe (mercador ambulante de) ......
Pelies ou pelliças, plumas ou artigos cougene-

res (mercador ambulante de) .....
Perfumarias, ( mercador ambulante de)	-
Relogios, (mercador ambulante d) ......
Restaurantes ambulantes nas Estradas de Fer-

ro, (arrendatario ou emprezario de)
Salsichas, conservas, etc. - - mercador 0101)11-

lante	..................
I'oucinho, (mercador ambulante de) .....

(	"	 'q 	cru Pe-
quena escala .................

Secretaria das Finanças mio Estado de Minas Geroes,
ello Horizonte, 3 de dezembro (le 1927. - - Gudesle,, de

Sá Pires, secretario das Finanças.

Taxa fixa

300$000

506000

1006000

200$000

200$000
1006000

3006000

600$000

400$000

2006000

1006000

1 :500$OOÔ

1:500$o00

4006000

100$000
1006000

200$000
100$00')
lOOi$000

2006000

1006000
200$000

1006000
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DECRETO N. 8.045 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1927

Auctoriza o Secretario de Estado dos NegocioS da Agricultura a ce-
lebrar com a Itabira Iron Ore Company Limited, contracto
(gual ao assignado com a Companhia Siderurgica de Minas
Geracs.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
considerando que a Itabira Iron Ore Company

Limited, em requerimento subrncttido ao governo
do Estado, se propõe, a instailar e explorar uma
usina siderurgica em terrenos de sua propriedade,
mediante obrigações e favores constantes das leis
tis. 750, de 23 de setembro de 1919, e 793, de 21
(te setembro de 1920;

considerando, ainda, (,,,e dia se obriga a pa-
gar por tonelada (te mindl'i() exportado a taxa de
rezentos réis (300) ao cm vez da de trinta réis
(30) fixada na primeira das referidas leis;

COflsi(IdI'ilfltl() (Jile, DOS termos das J'efeI'i(IlS
leis, é 1)dflsiiflldlt Lo (10 governo, já 1)UhiiCidO, cOli-

ceder OS favores nelias instituidos a quantos OS So-

licitem, de \Z que respondam 1)eltlS obrigações
que citas estabelecem,

resolve auctorizar o Secreta rio (te ESIO(l() dos
Negocios da Agricultura, Indusi ria. 'l'erras, Viação
e Obras Publicas, a celel) ra e com a 1 labi ra Irou
Ore Compaflv Limit&(l, contracto egual, (1tliIlit() a
lavores e compromisSoS LI(JUeIle qili' foi assignado
com a Companhia Siderurgica de Minas Geraes.

Sec reta rio (te ESIa(l() (los Negocios da Agri-
cultura. Industria, Terras, \T iaçiio e Obras Publi-
cas, assim o tenha entendido e faça executar.

Palaci() da Presi(leflCiLi (10 Estudo (te _Minas
Geraes, em Beilo horizonte, (i (te dezembro (te
1927.

ANTONIO CARLOS RIIIEIR() l)E ANI)RADA

Djalma Pinheiro Chagas.
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DECRETO N. 8.046 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1927

Adopta a calça de flanelia kaki para uso facultativo dos officiaes
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 (Ia Força Publica,
quando em terceiro uniforme, a calça de flanelia
kaki com polainas brancas

Palacio (la 1 resi(1enca do Estado de Minas
G eraes, eia Belho 1 lo ri zoii te,	de dezembro (te
1927.

NI'() NIO ( AR1Á 5 lt iBi:ino l)I' \ NJ)ItAI)A
José I'I(tFicise() Rias ["orles

Si-. Presidente

Na lei li. 931. oh 27 de seI eInl)r() do anuo p '-
ximo passado, Hall liii sufi co ii temeu te (lotada a
verba 9-1L suh-coiisignaçiio 1. 4. 7 e 12, havendo
concorrido para iSSO) Hill) só a elevaç5o de preços
(10 material, flUiS, pri Hei 1)d mente, o aiignu'iito do
fl iime () (te pessoas SOC() rei ( Ias. par Conta dos CO-
Ires pulolicos, no Instituto Pasteur, de Juiz de Fé-
ra, bein como no Hospital "Cícero Ferreira", da
Capital, e no de Lazaros, (te Sahará

Justamente porque houvesse o legislador pre-
visto a possibilidade de não bastarem para clis-
teio (lesses serviços as respectivas quotas orça-
mentarias, armou o governo da faculdade de acu-
dir Li emergencia por via de credito supplenv'ntar.

E' iiroi tal effeito que suhmetto Li assignatura
de v. exc. o decreto seguinte, acompanhado da
despesa cffectuada e da ainda por effectuar até o
fim do exercicio, l)elti aliudida verba.

Belio Horizonte, 6 (te dezembro de 1927.
José Francisco Bios Fortes.
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1)ECHE'I'O N. .017 --- DE 6 DE DEZEMUHO in 1927

Abre o credito supplernenlsU de 30:423$250 á verba 9-B Material -
sub-consignações 1, 4, 7 e 12, da lein. 031, de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Gemes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57
da. Constituição, e de conformidade com o disposto
ao artigo 3.°, n. 1, da lei n. 931, de 27 de setem-
bro do anno passado, resolve abrir um credito sul)

 de 30:423250, á verba 9 - Serviço de
J-Iygiene B - Material, sub-consignações 1, 4,
7 e 12, de accordo com a demonstração que a este
acompanha, visto ter o referido credito orçamenta-
rio sido insufficientemente dotado.

O Secretario 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
(ieraes. em Belio Horizonte, 6 de dezembro de
1927.

ANTONIO CAitros RIBEIRO DE ANDRADA.
Gudesteu de Só Pires.
José Francisco Bias Fortes.

DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DA VERBA 9-13 MATERIAL -
SUB-CONSlGNACES 1, 4, 7 E 12, DA LEI N. 931, DE SE-
TEMBRO DE 1926. § 2°, ART. 1.0

Serviço de Ilygiene

B - MATERIAL - 1) Expe-
diente e despesas de prom-
pto pagamento.

Credito orçarnentario.....-	9 :000000	--
Saldo existente . . . . . . .	-	33900
Despesas realizadas . . .	8:966$000	-	-
Despesas auctorizadas .....747$900	-.	-
Para occorrer a despesas até o

	

fim do exerdcio .....2 :786000	-	-
Credito necessario ........-	 3:466$100	3:466$100

12:500$000 12:500$000
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1) Forragem, ferrugem, etc.

Credito orçanienlario .....	- -.	9:000$000	-
Saldo existente ........	- -	477$050
Despesas realizadas .....	8 :522$950	-	 -
Despesas auctorizadas ....	710.250	-	-
Para occorrer a despesas até ii

fim do exercido .....	2 :766$800	- -	-
Credito necessario.....	- -	2 :522$9il)	2 :522$9é0

42:900*080 12:000$000

7) Dietas, roupas, etc., para
os Ilospiloes "Cicero Fer-
reira" e de "Lazaros".

Credito orçamentario . . . . .	-	36:000$000
Saldo existente ........543$800	-
Despesas realizadas .....35 : 4 50$200	--	-
Despesas auctorizadas ....1 :500*900	-	-
Para occorrer a despesas até o

fins cio exeacici) .....13 :043$200
Credito neceseario ......13 :456$200 13:456$200

50:000$000 50:000$000

12) Pensão a indigentes no I.
PASTEUR de J. de Fóra

Credito orçamentario .....-	24:000$000	-
Saldo existente........	 1:022$000	-
Despesas realizadas ......22 :978$000
Despesas auctorizaclas ..... 5 :772$000
Para occorrer a despesas até O	-

nui do exereicio  ...... é .LdU,pVUtJ

Credito necessario...... -	10:978$000 10:978$000

36:000$000 36:000$000 30:423$250

Credito suppleinentar preciso..	- -	 30 :423$250

4.' Secção da Secretaria da Segurança e Assist( , ncia Publica,
em Belio Horizonte, 30 de novembro de 1927. -- Adaniastor Osorio
Tym.buribá. - Visto. Octaviano Simonelli. - Visto. O director,
Antonio Affonso de Moraes.

kÉ:'- • :	...	.	.k
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DECRETO N. 8.048 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1927

Auctoriza a emissão de 24.000 apolices do valor nominal de 1:000$,
cada uma, para constituição do patrinionio da Universidade
de Minas Geraes

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere a Consti-
tuição Mineira e o paragrapho unico dos artigos
n. 1, da lei n. 956, e n. 7, do decreto n. 7.921, re-
spectivamente, de 7 e 22 de setembro do corrente
anno, decreta:

Art. 1. 11 O Secretario de Estado dos Negocios
das Finanças, fica auctorizado a emittir vinte e
quatro mil apolices da divida publica estadual do
valor nominal de 1 :000OOO, cada uma, destinadas
á constituieão do patrimonio da Universidade de
Minas Geraes.

Art. 2.° Far-se-á essa emissão ao preço par
de cada titulo.

Art. 3:' Os juros Serão á taxa de 5 oo ao anno,
pagos, antecipadamente, em cada semestre, nos
iliezes de janeiro e julho, a partir de 1928.

Art. 4. 0 As apolices, inalienaveis, reverterão
ao dominio do Estado, nos casos previstos pelos
artigos ns. 2 e 8 (Ia lei e decreto citados.

O SecreEario de Estado (loS Negocios das Fi-
nanças assim o tenha entendido e faça executar.

Dado e passado no Palacio da Presidencia do
Estado de Minas Gera es, em Beilo Horizonte, aos
7 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBIRO l)E ANJ)RAI)A.
(;iide.t('u de Só Pires.

DECRETO N. 8.049	DE 7 l)E DEZEMBRO DE 1927

Transforma em posto fiscal ele 1	classe o ponto de extravio
"D. Emilia"

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attrihuição que lhe confere o art. 57,

da Constituição, resolve transformar em posto íis-
cal de 1 . " chisse (1 ponto de extravio 1). Emilia'',
situado na estIçu de eguai liame, da Estrada de
Ferro Leopoldina, cru territorjo fluminense, ficari-
do a elie subordinados os pontos de extravio:
"Azedo", "Santa Rita", "MLI tia (lOS Creotilos" e
"Porto", desniembi'ado do posto fiscal de Patroci-
nio e "Agua Limpa", e "Caeté", desmen)bra(lo do
posto fiscal de Faria Lemos.

Palacjo da 
Geraes, cal Beilo Horizj,	,.
1927.

ANTONIO CARLOS RBEIR() na
Gudesteu de Só Pires.

Senhor Presidente do Estado.

Não passou despercebida ao espirito esclare-
cido de v. exc. a necessidade de modificar os ven-
cimentos do pessoal do quadro da Prefeitura des-
ta Capital, majorando-os razoavelmeni e. na pro.
porção das difficuldades (I L1C têm de vencer nst'fl1J)OS actuacs.

No quadro annexo ao regulamei :lppt-c.vado
pelo decreto mi. 7.677, de 30 de inahi de 1927,
vêem-se os vencimentos ora vigentes do pessoli
titulado dessa repartição, mais ou mcn3s L911i' a-
lentes aos (laqUeiles que, nas Secretarias (1') Esla_
do e em funcções semelhantes, exercjfivtjm sua
actividade.

Havendo o Congresso Mineiro, por suggestão
de v. exc. e attendendo ás contingencias da si-
tuação, revisto a tabelia de vencimentos do fun-
ccionaljsmo do Estado, não quiz v. exc. faltar com
a extensão dessa medida ao da Prefeitura da Ca-
pital, cm tudo egualmente merecedor (lella.

Submetto, por isso, á sua esclarecida aprecia-
ção, as modificações que se fazem necessarjas nos



1aJaci() (la PFCSi(leIIcia do Estado de \lj iies
Gcraes, cm Bello horizonte, 9 de dezeitibro de
1927.

AN'i'oNIo CARLOS RIBEIRO DE ANI)RADA.

Francisco Luiz (Ia Silva Cainjxi..

Quadro a que se refere o decreto n. 8.030, d' sla
d ai a

official de gabinete .
secretario .........
director de Fazenda .
director do Patrimoniô
chefes de secção, a .....
thesoureiro .........
almoxarife ..........
chefe da portaria .......
archivista ..........
bibliothecario.......
administrador do Mercado
administrador do Matadouro
administrador do Cemiterio
guarda-livros ........
fiel do thesoureiro .....
escripturarios, primeiros, a
escripturarios, segundos, a
escripturarios, terceiros, a
amanuenses, a ........
protocoilista .........
auxiliar de protocollista
continuo ..........
Iij uda iitc (Id bibliolheca
('II carrega (lOS (Id obras, a
electricista .........
nivelador ............
emplacadoi . . . . . . . . . . .

Vencimento
mensal
1:000$000
1:100$000
1:500$000
1:200$000
1:000$000
1:000$000

8200OO
52000()
520000
52000O
450000
450000
450000
820$000
700$000
8200OO
68000()
520000
4O0$0O0
3(X)0OO
150$0(()
23O000
450$000
500$000
120$000
300000
300000

1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
/
2
9
1
1
1
1

1
1
1
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vencuucntos (10 pCSSOal constante, 	quadro que
)companhla'o regulamento ap1)rovado pelo decreto
7.677, já referido.

Elias não aproveitam apeilaS á parte do peS-
soal, incluindo o tecinlico propriamente dito, que
na organização do quadro actual, já havia tido a
reinulleraçaO razoaVel que se conserva.

E' certo que melhor se enquadrava no dese-
jo de v. exc. fazer não só para os da Prefeitura
como para todos os servidores do Estado, uma re-
muneração que correspondesse á somma de ser-
viços em que uns e outros se empenham devota-
damente e ás difficuldades da vida actual.

Considerações de ordem financeira, que não
podem deixar de acudir á previsão do governo, im-
puzerama V. exc. a contingenCia de, não lhes
(Iandoo que merecem, por elles fazer o mais que
possivel.Cabe-me, finalmente, informar a v. exc. que
a modificação não attinge á importaucia annual
de 120 contos.

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1927. -
Christiano M. Machado.

DECRËTO N. 8.050 -- DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927

Approva o quadro de venirnentoS de funcriOflarioS da Prefeitura
assignado pelo Prefeito da Capital

() Presidente do Estado de Minas Geraes,
tISUfl(lO da faculdade que lhe é conferida pelo art.
7.', da lei 275, de 12 de setembro de 1899, e 2.0,

aa lei n. 970, de 13 de setembro do corrente aui.Io,
resolve approvar o quadro abaixo, assignado pelo
Prefeito (ia Capital, com a modificação dosv.nci-
l)iCfltOS mensaes dos funccionariOs do 1uadro da
Prefeitura, constantes (lo regulaniento appr' ;vado
pelo decreto li. 7.677, de 30 de maio, que deverá
vigorar de 8 de novembro passado em deante.



•''

- 1393 -
-1392-

fiscaes de aguas, a ......
fiscaes de obras de 1 . i, a.
fiscacs de obras de 2., a .
fiscal chefe cobrador .....
fiscaes cobradores, de 1. a, a.
fiscacs, cobradores, de 2.°, a
fiscaes auxiliares, a .....
zelador do 'l'hentro......
serventes, a ..........
porfti co-Se rvenl e .......
auxiliar (11)	a (111h itist ra (lar	da

nierca
auxilia r (li) adniiiiist ra tiar do

\latt1(l(ll1r()	.........
auxiliar do i 'o)l'I(() (ii' iliCi tteraçS()
auxilia di' a rch iv ista .

desenliislas. de 2., a .
tOpOgl'fl)hS. (li' 2., a .....
tietria rCa(lOI'(S...........

B'lio 1 torioiu 1 e, 9 de dezentl)Ia de 1927
(;1,,i.sliano M. tiU('lUi(lfl.

N. 8.051	ai-: 9 DE I)EZEMBRO l)E 1927

Crêa u nia  escola tu rai, mista, em Pai vas, muniei pio dc Barbacefla

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve cr't1r unia escola rural, mista, em Paivas1
no tiistracto de Desterro olo Melio, municipiO de
Barbacena

Pah'cio da' i'esidencia do Estado d1 Minas
Geraes, em Beili) HOrizofle, 9 de dezembro de
1927.

DECRETO N. 8.052 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927
Marca o dia 1.° de Janeiro p. futuro, para ter logar a instaliação

do termo de Manhumii'iin

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 13,
(Ia lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925, resolve
marcar o dia 1.° de janeiro proximo futuro para
ter logar a instaliação do termo de Manhuniiriin.

Palacio tia Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANIONIo CARLOS RIBEIRO I)E ANI)R\I)A.

Francisco Liii: da Silva Campos.

i)ECRET() N. 8.053	i1i 9 I)E DEZEMBRO in 1927
Marca o tua 15 de janeiro proxiitlo futuro para instaliação tio Ice-

oco judiciario dc doto Pinheiro

O Presidente (10 Estado (Ir Minas Geraes,
llSan(io da attribuiçãot (lhe 1I1(' confere o art. 57,
da Constituição, C de accoroil) (0111 í) art. 13, da lei
n. 879, de 21 de janeiro de 1925. irsuive marcar o
dia 15 de janeiro de 1928 para ter lotar a insta lia-
Ç() do termo j Udieial'ií) (te JOUl) Pinheiro, coinarciu
de Paracatu'

Pala cio da Presi (leucia do Esta do (Ir Miiias
(rrii es, em J3el1() Horizonte, 9 ole dezembro de-
1 !)—" 7.

ANToNIO (A111.os lii RElHO DE AND1tDA.

Francisco Luiz da Silva Campos,.

1 )E ;RET0 N. 8.051 - DE 9	DEzl1BRo	1927
Croa Ires eçcolas ruraes, mistas, 110 municipio dc São Gotliarchcc,

sendo tinia em Cruzeiro,Cruzeiro, tinia cm Agua Grande e unia riu
Guaritas

4

4
1
3
:

8
1
1

1
1

9

350$000
40000O
300$000
65000O
600$000
50000O

3(X)$000
220M)O()
350()()

25000O

25( )000
2200O0
22(000
550$000
l50000
55()0(()

l)ECRET()

O Presidente do Estado de Minas Gei'aes re-ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANi)R\o.	 selve crear tres escolas ruraes, mistas, no niuni -
Francisco Luiz da Silva Campos.
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ciio de São Gothardo, sendo urna em Crtizeiro,
urna cru Agita Grande e urna em Guaritas.

Palacio da PrCSt(1(UCia (10 Estado de Minas
Geracs, 1lfl flelio 1 Iol'izotI te, 9 de (lcz(, mi)ro de
1927.

AN'roNlO CARLOS 1IIBEIR() DL ANJJRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos -

DECRETO N. 8.055 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927

CrIa uma escola rural, mista, em Vargem da CansaçãO, distri lo
de Süo Sebastião dos Pintos, niunicipiO (te São João L an-
gelista

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear urna escola rural, mista, cm Vargeln
da CansaçãO, districto de São Sebastião dos Pin-
tos, mUfliCipiO de São João Evangelista.

Palacio da Presdencia do Estado de Minas
Gcraes, em Beilo Horizonte, 9 de dezembro de'
1927.

AN'roNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRÉTO N. 8.056 - DE 9 1W DEZEMBRO DE 1927
CrIa uma escola rural, mista, em Caarnb(i, municipio (te Prados

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola rural, mista, cm Caxam-
bu', mtlniCipiO de Prados.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, cm Belio Horizonte, 9 de dezeirbro de
1927.

ANTONIO CARLOS RiBlaRo DE ANDRAPA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.057 DE 9 DE, DÈZEMBRO DÊ 1927
CrIa uma escola rural, mista, em São José do Puba, (listricto da

villa cIO Santa Marta elo Suassuhy

O Presidente do Estado de Minas (ki'tcs. re-
solve crear unta escola rural, mista, em São José
do Puba, districto da vilia de Santa Maria do
Suassuhy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes. em Belio Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.058 - DE 9 DE DEZEMBRO DEI 1927
Abre o credito supplernenlar de 4:126$451, é verba 8-A, pessoal ei-

fectivo, - ri. 1, do artigo 1, § 1., da lei n. 931, do 27 de
setembro de 1926

O Presidente do Estado de 3finas Geraes.
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, e de accordo com o disposto no
art. 7.°, da lei n. 980, de 17 de setembro findo,
resolve abrir o credito supplementar de quatro
contos cento e vinte e seis mil quatrocentos e cm-
coenta e um réis (4:126451) á verba n. $-A, Pes-
soal effectivo - it. 1, do artigo 1., 1.°, da lei
n. 931, de 27 de setembro de 1926, conforme a de-
monstração que a este acompanha.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, em Belio Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
(ilx(I('st('u (te Só Pires.
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Demonstração do estado da verba 8 - A, pessoal
effectivo, ri. 1, do artigo 1.0, § 1 . 0 , da lei ri.
931, de 27 de setembro de 1926

Verba votada	 132:269000
Despendido até esta

data ...... . 124:270524
Importancia necessa-

ria para pagamen-
tos em dezembro
corrente .....12:l24927

Credito supplernentar
1)rccj	 4:126$451

136:395$451 136:395$451

Secretaria do Interior, 2. secção, 9 de dezem-
bro de 1927. - - O chefe da secção, Pelicano Frade.

Visto. - O director, Arfhiir Eugenio Furtado.

DECRETO N. 8.059 - DE 9 1)E DEZEMBRO DE 1927

Crêa uma' escola rural, mista, em Boa Vista cIo Capinal, fistricto
de São José do Passabem, municipio de Conceiç

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma escola rural, mista, em Boa Vis-
ta do Capinal, districto de São José do Passabem,
nlUflicl1)lO de Conceição.

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANroNlo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N 8.060 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927
Crêa uma 3." escola mista no districto de Santo Hjlario, municipio

de Piumhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear uma 3.' escola mista no districto de
Santo Hilario, municipio de Piumhy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.061 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927
Créa uma escola nocturna, masculina, urbana, em Nova Lima

O Presidente tio Estado de Minas Geraes re-
solve crear urna escola nocturna, masculina, urba-
na, em Nova Lima.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANI)RADA.
Francisco Linz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.062 - DE 9 I)E DEZEMBRO DEI 1927
Cra unia iseola masculina, urbana, alui,xa ao 4. - ltatalhcí&, de Eu-

genhei ros cio Exercito, rui II aj u há

O Presidente do Esti do de Minas Geraes re-
solve crear tinia escola masculina, urbana, aflue-
xa ao 4. 1 Batalhão (te Engenheiros (lo Exercito, em
ltaj ubá.

Palacio da Presidencia (10 Estado de Minas
(ieraes, em Beilo Horizonte, 9 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

1).	il	 1921

II'::. :i-ripr-r'w 7.TLJiWI
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DECRETO N. 8.063 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre o credito de 3:236$572, para pagamento de gratificação
addicioflal

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição constante da lei li. 998, de
20 de setembro do corrente nuno, resolve abrir
o credito especial de 3:2W'572, para pagamento
da gratificação addicional a que têm direito, nos
termos da lei 11. 425, (Te 1906, os srs. Eugenio 1)i-
nárdo e Francisco Carlos de Assis Rocha, respe-
ctivamente, economo contractado e professor ef-
lectivo do Internato do Gymnasio Mineiro, sendo
1 :042$323, ao primeiro, no periodo de 29 de de-
zembro de 1926 ao fim de dezembro de 1928, e
2 :194$249, ao segundo, no periodo de 16 de março
de 1926 ao fiiti de dezembro de 1928.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Gentes, cm Belio Horizonte, O de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)E ANDRADA.

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

DECRETO N. 8.064 -- DE O 1)E DEZEMBRO DE 1027

Abre o credito supplenientar de 7 :200$000 á verba n. 7, artigo 1.',
1 1.0, da ei n. 031, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da atti'ibuiçSo que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, de accordo com o disposto no
artigo 3.% da lei n. 999, de 20 (Te setembro de
1927, resolvi' abrir o credito supplemnentai' de.
7:200$000 á verba li. 7, artigo 1 . ', § l.°, da lei n.
931, de 27 de setembro de 1926, intra pagamento

-de um (lia de subsidio, que de menos receberam
os srs. deputados ao Congresso Legislativo do Es-
tado, em sua ultima reunião.

Os Seorottiris de Estado dos Negocios do In-
tenor e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gemes, em Beilo horizonte, 9 (te dezembro de
1927.

AN'I'oNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
(;11(l('stell de Só Pires.

DECRETO N. 8.065 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre um credito supplcnientar de 278$C64, á verba 8-A -- 2, Pes-
soal contractado, artigo 1.0, § 1°, da lei n. 9:11, de 27 de
setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57,
da Constituição, e (Te accordo com o disposto
no artigo 7.', da lei n. 980, de 17 de setembro fin-
(lo, resolve abrir o credito spplumentar de du-
zentos e setenta e oito mil seiscentos e sessenta e
quatro réis (278664), á verba 8 ---- A - 2, Pessoal
contractado, (10 artigo 1 .°, § 1. ", (la lei n. 931, de
27 de setembro de 1926.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim o tenham entendido
e façam executar.

Palacio (IR Presidencia do Estado (Te Minas
Gemes, em Behlo Horizonte, O de dezembro (te
1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

Gudesteu de Só Pires.



• fl.0_

1400-

Deinonstraçao do estado da verba 8-A - Pessoal
contractado, do art. 1. 0 , § l.°, da lei n. 931, de
27 de setembro de 1926

Verba votada ........-	8:355000
Despendido até esta data 7:867$748
Importancia	necessaria

para pagamento de
vencimentos no cor-
rente inez....... 765916

Credito supplementar pre-
ciso ... .........-	278$664

8:633$664 8.633$664

Secretaria do Interior, 2 . 1 Secção, 9 de dezem-
bro de 1927. - O chefe de secção, Pelicano Frade.

Visto. -- O director, Artliur Eugenio Furtado.

DECRETO N. 8.066 -- DE 12 DE I)EZEMBRO 1)E 1927
Approva o veto opposto pelo Prefeito de Belio horizonte, aos arti-

gos 2. 0 e 0., da proposição da lei 11100 ei pai (lhe regula
a distribuição de agua potavei

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
I1S() (Ia atiribuição CDflSt1fl1C (10 artigo 1., (Ia lei
733, de ,5) de outtil)ro de 1918, e considerando serem
procedentes os fundamentos com que o Prefeito
de Belio Horizonte vetou os artigos 2. 0 e 6. 0 da
proposição (Ia lei municipal ii . 330, que regula a
distribuição de agua potavel na Capital, resolve
approvar o veto) 01)1)OStO pelo mesmo Prefeito á
resolução referida.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas
Gemes, em Bcllo Horizonte, 12 (te dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAI)A.

Francisco Luiz (Ia Silva Campos.

- 1401 -

DECRETO N. 8.067 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1927

Marca o dia 20 de janeiro de 1928 para a instailação tia comarca
de Jacuhy

O Presidente do Estado de Minns Geraes,
usando da attribuição que lhe confere a Constitui-
ção, e de accordo com o artigo 13, da lei n. 879.,
de 24 de janeiro de 1925, resolve marcar o dia 20
(te janeiro de 1928 ter logar a instaliação da
comarca de Jacuhy.

Palacio (Ia Preside ncia do Estado de Minas
Geraes, viu Belo liorizoufe, 12 de (kzvml)r() (te
1927.

ANrONJo CARLOS RlBl1R() DE ANI)IIADA.
Francisco Luiz da Silva Curn pos.

Senhor Presidente.
No relatorio que, em maio ultimo, tive a lrnji-

ra de apresentar a v. exc. noticiei que, satisfazen-
do desejo seu, occupava-nie em elaborar uru pia-
no de nielhorameu tos no Gabinete (le Investiga-
ções e Capturas, remodelando sua organização,
oi t tc se resenha de lacunas e imperfeições.

A3 (!citar niãos á obra, verifiquei que esta não
podia cingir-se a suppri r falias; havia ainda mis-
ter de completar Serviços apenas esboçados e (lia-
lar a esphvra funccional do instituto, tanto quan-
to O perinittisseni as j)oSSihilidti(ICS e o exigisse a
necessidade (te dotar o nosso apparelho policial
de eleinen los preconizados como OS mais effica-
zes para o) exerClcio da dupla atinil)llição) de pre-
venir o crime e de repnimil-o, si baldada a acção
preventiva.

Naquela mesma opportuuida(le, eu manifes-
tára a v. exc. que o Gabinete de Capturas, insti-
tuição de finalidade complexa, encontrava serias
(iiffiCUl(la(ICS para cumprir sua missão, por lhe
iningu arein inn umeros requisitos lundamentaes de
uma boa e moderna organização.

—— ----. —. .- -
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O regulamento que ora offereço, á a)reciaçao
(le V. exc., procurando alcançar os dEjtcthbs vi-
sados, converteu-se em trabalho de reconstituição,
porquanto, como se infere de seu contexto, o que
se encontrava feito entrou apenas subsidiariamen-
te, enqiiadt'adb cm novos linéuiinentos, como si ao
arcalitittçó se houveram adaptado OrgãOS para a
fllflçã) t iniprihiido thuços earacttrlsticos pará , a
individuaçilõ

Conhecedbr dh carinho que V. CXC. dispen-
sa aos problemas (Ia ordempublica e da seguran-
ça rio ESIO(tõ a cujõs destinos superiormen-
te preside, e certo de que jamais chegará a posi-
tivar-se o progresso em uma collectivida(le desam-
parada (le apparelhos de resistncia aos maleficios
do crime, nio seria razoavel que ao temor de im-
por ao erario publico pequena somma de sacrifi-
cios ficasse subordinada a outorga de instimaveis
aperfeiçoamentos reclamados pelas nossas con-
qiiistas no campõ da evolução moral e social.

A esses bem intencionados propositõs vem
juntar-se a feliz circunstancia de haver õ Coli-
gt'esso Mineiro propiciado recurso para a refor-
ma, consubstanciados na lei ii. 969, de 11 de se-
tembro deste atino.

Pela lti ii. 770, de 17 de setembro de 1920,
fôra crendo o Gabinete de Investigações e Captu-
ras, e regulamentado pelo decreto 11.  6.110, de 9
(le ulho (1 1922. Bem modestos eram os moldes
dessa organização. O pessoal, dirigido por um dos
delegados; auxiliares, consistia em um fiscal etrin-
Ia investigadores, destacando-se alguns destes para
flS funeções de escripturulrios.

Pelo decreto n. 7.287, de 17 de julho de 1926,
foi expedido IIOV() regulamento para o Gabinete.
O quadro dos investigadores foi elevado de mais
dz, e o serviço de identificação, até então autono-
mo, veiti incorporar-se ao Gabinete, que passou a
dispor de duas secções: a de identificação e esta -
fistica o a de ihvestigaçôes e capturas, além dos
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ognre3 de archivista, protocoilista, dactylographo,
dactvloscopista, pliotograplio e servente.

Ao iniciar-se o actual governo, o numero de ifl-
vestigadores foi elevado a 50.

Pela citada lei n. 9B9, passa o Gabihete dê In-
vestigações e Capturas i denominar-se Serviço
(Ic Investigações, e o respectivo regulamento traz
as seguintes innovações : a reparti(

,-
 queão, Ue até ago-

ra vinha sendo dirigida por um delegado auxiliar,
passa a ter 11111 chefe proprio, (JI1C poderá exercer
as fui'icções de delegado auxiliar; disporá de qua-
tro secções e de uma portaria, além do gabihete
do C1ief.

A Secção de Investigações e Capturas em Ge-
ral terá a seu cargo os serviços de prevenção, iii-
vestigação e vigilancia, protecção aos direitos iii-
(hvidulaes, manutenção (Ia ordem, segurança e
tranquilhidade publicas, e captura de criminosos.

Nessa mesma secção haverá quatro delegacias
especializadas e prestará serviços o Corpo de Se-
urança com o seu cffectivo augmenlado de mais

25 investigadores, contando com quatro sub-inspe-
ctores, além dos delegados especines dc capturas.
officiae (Ia Força Publica, que serão 1)OStoS á
disposição do Serviço de Investigações, e do pes-
soal do corpo de vigilancia extraordinario, sem or-
denado fixo, chamado a serviço quando neces-
sano

No meu já mencionado relatorio tive ensejo
de encarecer as vantagens de se creareun delega-
cias technicas, com funcções especializadas, como
convem á acção preventiva, instruictiva e repressi-
va da policia. O regulamento attende a esse in-
stante reclamo, especificando e definindo as a t-
tribuições das seguintes delegacias:

a) de Segurança Pessoal e de Ordem Pohitica
C Social;

1)) de Furtos, Roubos e Falsificações em geral;
e) do Fiscalização de Costumes e Jogos;
d) de Vigilancia Geral e Capturas.
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O simples titulo de cada um desses ramos do
serviço policial demonstra os beneficios que ne-
cessariamente decorrerão do desdobramento, pois
é impossivel a uma auctoridade tornar-se cabal
nas diligencias e na formação dos processos das
diversas modalidades do crime, quando a multi-
plicidade dos casos em que tem de intervir soli-
cita sua attenção para especies dispares na essen-
cia e nos methodos de investigação.

Com a presiite reforma supprime-se a dele-
gacia de investigações e capturas, creando-se, na
Capital, a delegacia (k) :3. ,, districto, constituida
(te parte da actual segunda circumscripção, abran-
gendo os popfllosos bairros de Carlos Prates, Bar-
ro Preto, Calafate e porção do da Lagoinha

O serviço de identificação que desde sua ado-
pção, cm 1909, na policia do Estado, tem sido po-
deroso auxiliar, das auctoridades nas pesquisas
criminaes e affirmado sua efficiencia na positiva-
ção (Ia individualidade para effeitos civis, mere-
ceu especial cuidado na reorganização, abrindo-se-
lhe campo mais vasto para actuação e rninistraii-
do-se-lhe meios mais aptos ao perfeito implemen-
to (te suas complexas attrihuições. Augmenta-se-
lhe o pessoal, que era manifestamente insufficien-
te; instituem-se novos registros, entre elies o de
legitimação, o de locadores de serviços domesticos
e o de profissionaes.

Nas applicações do systema a fins civis, são
realizadas as seguintes modificações, todas de in-
discutivel relevancia:

a) creação de dois typos dislinclos de cartei-
ra de identidade: um com os qualificativos do por-
tador provados por documentos que ficarão archi-
vados na repartição, e o outro sem a declaração
desses qualificativos, quando o pretendente não
os puder provar, caso cm que a carteira trará so-
mente photograpliia, impressões digitaes e cara-
cteres physicos;
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b) restringe-se para tres mezes o prazo de va
lidade dos attestados de folha corrida e de bons
antecedentes;

c) a carteira de identidade nio mais terá va-
lor de folha corrida;

d) determina-se que authenticidade de im-
pressões digitaes, appostas em documentos, quan-
do devidamente reconhecida pela repartiçõo, terá
o mesmo effeito de reconhecimento de firmas pe-
los notarios.

Quanto a antecedentes sociaes, estabelece-se,
razoavelmente, que as notas olesabonadoras (te
pessoas identificadas ou promptuaria (ias poderão
em certos e determinados casos, e para fins espe-
ciaes, ser canceliadas.

[)e conformidade com os preceitos da techni-
ca moderna, firmam-se regras para exame de lo-
caes de crime e para os trabalhos periciaes respe
ctivos.

A esse proposito, terá a repartição que (lesei-
volver, pr todos OS meios de publicidade, traba-
lho educativo, no intuito (te convencer o povo, em
geral, de que o local do crime não deve ser toca-
do, nem levemente modificado, em seus aspectos,
até que a auctoridade se apresente e colha (Ia ob-
servação minuciosa os elementos conducentes á
elucidação do facto com suas circunistancjas.

Com effeito, o que. muitas vezes, a olhos lei-
gos se afigura destituido de iniportancia, para os
experimentados, representa subsidio de real va-
lor, como si fôra a testificação inconfundivel do
delicto pela linguagem ãos signaes e dos vestigios,
que não mente e não disfarça. A posição de um
cadaver, a situação dos objectos e dos 1l1Strumen-
tos do crime, os despojos de qualquer natureza
encontrados em torno,, os rastos, as impressões (11
gito-palmares deixadas nos moveis, tudo isso ha
de estar intacto, para que a phoiographia registre
e o exame pericial apprehenda no curso da inves-
tigação.



- 1406 -

A ihfí'acçãõ destes preceitos diffiulth, per-
turba, e podmesmÓ frustar por compltb a acção
da auctoridade.

As filiaes de identificação passarão a funccio-
nar mais regu rmlaen	 pte, visitadas eriüthcamciitc
p' urninspector, que corrigira as ftilhas cflcontra-
das dLirá instrucções aos encarrega&s dts rnes-
inas

Considerave1hente nelhora(Ia a ori iiiação
(10 ateli('J' photogral)hbo, dando-se-lhe o pess)al
indispensavel e o material de que carecia, ficará
tafubeiii augnientada a sua efficiencia

A pratiCa tem demonstrado que com os actuaes
elemeiitqs era de todo inipossivel trazer em dia
OS SerViÇOS peculiares R essa (1e1)ëhdeflCia da re-
partição.

A estatistica policial, criminal e penitencia -
i-ia, que estaca sendo fita com falhas e iinperfci-
ções, passa a sei' especialidade de unia secção con-
venientemente apparelhada para executar tão mi-
portante serviço Não lia mister de encarecer a
util1ddc da reforma qllalit() a este ponto; com ef-
feito; não hasta conhecer como a criminalidade se
desenvole no correr dos tempos e como se (lis-
Iribue nas (hfferCntes rciiões do territorio; Ct1ifl

P"" pi'iicipalmeit, fixar as causas determinan-
tes do crime, afim de corrigir, atteiïuar, diminuir,
a sua producção, nos limites esta1) ele 

cidoS pelo
cOncursO dcada um de seus factores.

Novos moldes -são traçados para conseguir-
se a i'egularidad na coliecta dos dados, e acredi-
to que, não obstante as dlfficuldades que o com-
ncttirnento por sua propria natureza offerece, a

rsevermça nos esforços bem orientados produ-
zirá õs fructos ãlmejados.

A publicação (10 Annuai'io Estatistico, ora pia-
ne.j ado, constituirá fonte (te preciosas informações
sdbrët criminalidade no Estado e encorajará os
tibios a contrihtiif' paí'a obra de tanta magnitude.
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A Secção de Expedicu[e e Archivo Geral terá,
além (Ic outras attribuições, a de coilectar 05 dá-
dos authe1tiCos sobre as l)e5S0t5 l)1'oml)tuririadLis,
e mais inforiliações juliadas aproveittvc1, di
modo que corstItam a hi-tria sOcial de cada
urna delhis

Ficarão ainda a seu cargo o indice geral e os
cspeciaes dos promptuarios e a formação dt ga-
hrIa phologi'aphica (te individuos perigosos, para
conhecimento exclusivo da rc)artlção.

Pai'a acudir sem interrupção e com presteza
(is necessidades (10 serviço policial, iiao Só na Ca-
pital, COlHO) eiii 10(10 o Estado, a Secção de Inves-
tigações e Capturas eni Geral funccionará perma-
nenteinente. Uni delegado especializado estacio-
nará na repartição, para tomai' as j) rim eiras pro-
videncias sobre os casos occorrentes, continuando
as diligencias de sua atti'ihuiçãó e transniittindo
aos outros delegados o conhecimento dos factos
extranhos (o Sila especialidade.

Os delegados da Capital ficam responsaveis
pelo policiamento nos respectivos districtos, quer
(te dia, (JUCi' á noite, O que dispensa O Plantão esta-
belecido no art. 102, (10 Regulamento Policial.

Não lia como fazer policia intelligente e effi-
caz sem elementos iriateriaes adequados ás suas
multiplas e complexas funeções e de pessoal apto,
moralmente idoneo e conhecedor das noções tcch
nicas e scieiitificas relacionadas com a investiga-
ção criminal.

Esse assumnpto tem sido objecto de acurado es-
111(10 de grandés mestres, cujas lições, hauridas da
experiencia, nos paizes de mais avançada ciiilui'a,
vão sendo utilizadas nas organizações policiaes
que aspiram a substituir OS processos rotineiros da
compressão por methodos raclonaes de pesquisas
fundadas em p'cipjos de )sychologia ceimimiL

A evolução (lo crime imprimiu a este novos as-
pectos. O criminoso moderno, polido, insinuante,

4	1 (''	 1	1	1	4 1LI çitÀ- -
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que opera nos centros civilizados procura o exito
(Ia façanha na subtileza dos planos, na celeridade
(los movimentos e na solercia das attitudes. A vio-
lencia, elie a emprega subsidiariamente, em ulti-
ma analyse, apenas si é forçosa para vencer.

Ora, claro é que ao homem de policia interes-
sa ser mais vivaz na reacção, mas versado na te-
chnica, mais arguto flOS CX1)C(iieflteS de toda or-
dem, para annullar OS ardis do malfeitor. Taes
aptidões flO Se deparam espontaneamente; ad-
(luirinI-Se l)e1I observação e pela experieflcia a

(le eflsi numeulos illCOi'1COS (liSciplilla(l)res das
faculdades intellectuars, a dOCltIIlelltaÇU() ülji (Ia
por (mj'jcja pro)iii OU alheia. Só assim se le-

gra apurar as vocações e encaininhal-as para C-
guias victorias na lucta contra o crime.

Não é com OUtrLL intenção (IUC O regularneat()
provê sobre a creuÇã() de iuna bihliotheca poli-
cial, de Uru . niliseu (te technica policial e de histo-
ria do crime e de uma escola de policia, esti ul-
tinia com 1) rofra1flma inicial relativamente redu-
zido. mas susceptivol de Ítitiirasaiiipliacõcs

A cjrc,imstancia (li' aos delegados 's1U

dos SC confiar a (locencia (laS materias (te 1)rogram-
ma concorrerá para pol-os em contacto am OS I) 0-
hiernas (Ia criminalidade, tornando-os desse modo,
mais capazes no exerCici() de suas funcções pecu-
liares.

O Coiiciirs() illStitlUd() ta ra j)rovirnento (loS 'o-
gares a(ll inistrativoS e tecluiicos trari P' OS
funcCionarios aanlagemn de poderem ser trans-
feridos, segundo do o convenienclas do seivço e as
aptidões rcvela(IaS. de uma para outra secções.
Em relação aos i nvestiga(lOreS. p rue'. mia rIflei te,
procura-se, eXigifl(lO-Se-IIWS. R() serem adILlittidOS.
a prova (te possuireni certas noções l)m'úpeeutics
elem eu lares, elevar-se o iiivel moral e i uteliectual
tia classe e habili tal-os, com melhores fundamen-
tos, para proveitosa frequencia da Escola de Po-
licia.
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- Eis, senhor Presidente, uni rapido esboço do
regulamento do Serviço de Investigações. Fiel-
mente executado, corno o espero da dedicação de
meus auxiliares, marcará mais um inestimavel be-
neficio outorgado pelo seu governo ao povo mi-
neiro.

Finalmente, devo accrcscentar a v .exc. que
o augmento de despesa com o Serviço de Investi-
gações se enquadra perfeitamente na verba con-
signada no orçamento 1)Llrt o futuro cxcrcicio.

Beflo Horizonte, 12 de dezembro de 1927.
José Francisco Rias Fortes.

DECRETO N. 6. 068 DE 12 I)E DEZEMBRO DE 1927
A pp rov a o negii ai enl o lo 5 r ço de Investigações

O Presideti te do Estfl(lO de Minas Gemes,
usando ( Ia atlril)uliçil() que lhe confere o artigo 37,
da Constituição, e para ctmu) prinidilto do disposta
na lei ti.  969, (te ii de se lembro do corrente anuo,
e flOS artigos 7. da lei ti. 999, de 20, e 1 . ° da lei
ti. 1A00, de 21 do fllSflU) niez e 1t11110, resolve
apirovar o Regulamento do Serviço de IflVeStigLi-
ções que com este i)aixu, assgnadoi pelo Seeee
rio (Iada Segurança e Assisiencia Publica, que o fera
executar.

PalaCi() (ia PresidLncia do Esta(L) de iii IL1S
Gemes, em Belio liorizonte, 12 (te olezemhiij íI
1927.

AN'roNlo (Tiwos RiimEmno DE ANDRAI)A.
jo.s-e Francisco Rias Fortes.

!?eqularncnlo do Sí11)iÇ() de lii veslujaçoes (1 f110 .c
refere o decreto n. 8.068, de 12 de (lezernbrú
de 1927

CAPITULO 1
[)o S('rl'IÇ() de investigações, Sli(I iiatiireza e fins

Art. 1. 1 O Serviço de Investigações constiti;e
uni departamento da j)OliCiU civil, directameu te
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subordinada àSecretaria da Segurança e Assis-
tencia Publica e destina-se a cffectuar as psqui-
sus, analyse, dii jgdncia e estudos aconselhados pe-
Ia Iechnicu policial e liecessarios aos interesses 1)0
Iiciaes, j udiciarios e administrativos; a ter cm ob-
servação e vigilaiicia todos os elementos suspeitos
OU prej UdiCi1CS á SOCiCda(lC, para l)revdflii' a per-
petração de crimes; a proceder á captura dos cri-
minosos e a executar OS serviços de identificação
e de estatistica policial, criminal e penitenciaria.

Art. 2.° O Serviço de Investigações terá por
fim:

1. o  exercer vigilaticia permanente, 3maxime na
Capital, tendo em observação a entrada e sabida
de viajantes nas estações de estradas de ferro, as
pessoas desconhecidas. o movimento de carrega-
dores, empregados de hoteis e de serviço domesti-
co, e sobretudo a presença de jn(lividuos suspeitos
em logares publicos mais frequentados, como se-
am : bancos, mercados, jardins, casas de pasto e

de commodos, hoteis e hospedarias, casas de diver-
sões publicas, festas e reuniões populares, bote-
quins, tavernas, afim de evitar, quando possivel,
• pratica de crimes ou contravenções e habilitar
• policia com as informações e esclarecimentos
necessarios á adopção das medidas mais conveni-
entes á manutenção da ordem e garantia das di-
reitos individiiaes;

2. 1 manter rigorosa vigilaucia sobre a acção
dos individuos filiados ás diversas modalidades
de anarcliisino violento e perturbadores da ordem
social, e representar ao Secretario da Segurança e
Assistencia Publica sobre a conveniencia (Ia ex-
pulsão dos extrangeiros perigosos, nos termos da
legislação em vigor;

3.° proceder ás diligencias (lTC fore recom-
mendadas para a apuração de factos criminosos
e contravenções;
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4° prestar o concurso que lhe for solittado
pelas auctoridades judiciarias e policiaes do Es-
tado;

5. 0 cooperar, nos tmos (lo numero anteee-
dente, com as auctoridades policiaes que solicita-
rem o auxilio da repartição, em diligencias para
so1arecimento de crimes graves;

G.° fazer pesquisas e diligencias condueenles
á descoberta do paradeiro de pessoas desappareci-
(Ias;

70 providenciar sobre a execução (los manda-
dos de J)Ii5aO expedidos pelas auctoridades t
ciarias dó(10 Estado;

8 . 0 effectuar prisões;
9.° dar cumprimento ás portarias de expulsão

de extrangeiros;
10. representar ao Secretario da Segurança e

Assistencia Publica sobre a necessidade de serem
extraditados criminosos processados no Esiado e
honiisiados fóra (Teile, fornecendo os necessarios
elementos inclusive os que servirem para a verifi-
cação da identidade;

ii . effectuiar a captura de criminosos de ou-
tros Estados, cuja extradição tiver sido concedi-
da, nos termos da lei respectiva;

12. organizar e manter em dia o serviço de
promptuiarios que deverão conter todas as infor-
mações iiteis á policia, para a completa cfficacia
de sua acção preventiva e repressiva;

13. vigiar 05 condemntidos cume obtiverem li-
vramento condicional;

14. fazer, para os devidos fins, o registro dos
COild('flhIladOS que obtiverem  SUSpCtisa() coiidi-
cionl das penas que lhes houverem sido im-
postas;

15, exercer severa vigilancia sobre os contra-
ventores na venda de substancias toxicas, entorpe-
centes e inebriantes;

16. organizar cadastros especiaes dos crimi-
nosos por categorias, classes ou grupos, tendo em
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vista seus habitos, costumes e tudo mais que possa
facilitar as investigações dos delictos;

17. conceder, de accordo com as exigencias
deste regulamento, certidões e attestados;

18. effectuar, directamente ou por meio de
filiaes, a identificação obrigatoria de todas as
pessoas presas ou processadas, qualquer que seja
a sua condição social, sem excepção de crimes e
contravenções:

19. Identificar, em registro especial de legiti-
inação, de caracter preventivo, os individuos des-
conhecidos ou suspeitos e aquelies cujos antece-
dentes devam ser averiguados, a juizo da policia,
para prevenção de delictos ou simplesmente para
fixar a identidade dos mesmos;

20. proceder á identificação dos investigado-
res, guardas civis, fiscaes e conductares de vehi-
culos, profissionaes, locadores de serviços domes-
ticos, pessoal dos serviços internos das prisões e
individuos que desejarem alistar-se como praças
na Força Publica do Estado;

21. organizar. separadamente, o registro civil,
o criminal e os espce;a2s;

22. fornecer, mL:liante requerimento. 1)ro\raS
de identidade, bons antecedentes e folhas cor-
ridas;

23. protographar os cadaveres de pessoas des-
conhecidas e efíectuar-lhes a identificação para-o
confronto da ficha nos archivos;

24. fornecer, aos serviços de identificação das
repartições militares, informações de antecedentes
dos que se alistarem como praças;

25. proceder a exame pericial nas impressões
papiliares encontradas em locaes de crimes;

26. fornecer carteiras de identidade para o
fim de alistamento eleitoral, de habilitação aos
conductores de vehiculos e de serviço domestico;

27. entreter permuta de fichas, photographias
e informações com os serviços congeneres da Ca-

pital Federal, dos Estados e dos paizes extrangei-
ros, dando execução aos convenios firmados nesse
sentido;

28, organizar um archivo monodactylar dos
auctores de roubos e furtos, para a pesquisa de
impressões reveladas em locaes de crimes;

29. expedir os passaportes concedidos pelo
Secretario da Segurança Assistencia Publica;

30. auxiliar o serviço medico-legal na identifi-
cação de cadaveres, confrontação e exame de
manchas, impressões invisiveis reveladas e photo-
graphia de locaes e instrumentos de crime;

31. proceder ás demais pesquisas, analyses e
cs,udos aconselhados p1a technica policial, 'á me-
dida que venham a ser instaliados os laboratorios
ind ispensaveis;

32. reconhecer, a pedido ou a requerimento
dos interessados, a autheiiticjdade de 'inpressões
(i.igitaes, quando apl)oStaS em documentos, nas
'flesmas condições e com OS mesmos cffeitos de
reconhecimento de firmas pelos fl0itios;

33. coiligir, coordenar, organizaL e nietho i-
zar em mappas distinctos e em diagrammas svn-
theticos, todos os dados e factos relativos O() mo-
vimento Policial C itidiciario crimine t e pciiicn_
ciario do ESta(l()

34. manter uma escola de policia;
35, organizar e manter a Bihliothcca Iolicial

e o Museu de Tcchnica Policial e dc llistori:i do
Crime.

Ari 3.. O Serviço de Investigações poderá
corresponder-se directamente com as a uctoridades
,indiciarias em geral, nunisteri() publico, auctori-
dades l)oliciaes, commandantes de COPOS e com
as repartições da mesma natureza do paiz e do
extrangeiro.

Art. 4. 1 . O Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica expedirá instrucções reservadas
para a execução dos serviços a cargo da reparti-

D, 82	 11)27
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ç-ão,  estabeleêeido normas e processos a seguir
para maior efficacia de suas attribuições investi-
gadoras, passiveis de modificações que a exigen-
cia do serviço e os processos de policia technica
aconselharem.

CAPITULO ii

Da organização

Art. 5• 0 • O Se-iço de Investigões compor-
se-á (10 gabinete do chefe, de quatro SCCÇÔS e de
unia portaria

Paragrapho unico. São as seguintes as quatro
secções:

a) Secção de Investigações e Capturas em
Geral;

b) Secção (Te Identificação;
(.-) Secção de Estatistica;
d) Secção de Expediente e Archivo Geral.
Art. 6.'. Na Secção de Investigações e Captu-

ras em Geral funccionLlrao o Corpo de Segurança
e quatro delegacias com serviços especializados,
distribuii(los da seguinte fórma

a) Delegacia (te Segurança Pessoal e de Or-
dem Politica e Social;

b) Delegacia de Furtos, Roubos e Falsifica-
ções em Geral;

e) Delegacia de Fiscalização de	e
Jogos;

d) Delegacia (Te Vigilancia Geral e Capturas.

CAPITULO III
Do pessoal

Art. 7.0 . O Serviço (Te Investigações terá o se-
guinte pessoal, além do chefe:

a) No Gabinete do chefe:
1 auxiliar de gabinete;
1 auxiliar de cscripta-dactylographo;
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1 protocolljsta;
b) Na Secção de Investigações e Capturas em

Geral:
4 delegados especiiliza(los:
4 escrivães;
1 iflSI)CctOr do CO1)() de segurança;
4 slll)-jfl$J)ectofes;
20 investigadores de 1 . a classe;
25 investigadores de 2.a classe;
su investigadores de 3•a classe;
e) Na Secção de Identificação:
1 chefe de secção;
1 primeiro escripturario;
2 segundos escripturarios;
2 terceiros escripturarios;
3 auxiliares de escrij)ta-dactylographos;
4 identificadores;
1 photographo-chefe;
1 photographo de 1 .a classe;
1 photographo de 2 .a casse;
1 ajudante de jihotographo;
(1) Na Secção de Eslatistica:
1 clrefe de secção;
1 primeiro cscripturario;
1 segundo cscril)turario;
1 terceiro escriptitrario;
2 auxiliares de escripta-Wictyiographos;
e) Na Secção de Expediente e Archivo Ge-

rã]:
1 chefe (Te secção;
1 primeiro escriptutrario;
2 segundos escripturarios;
2 terceiros escripturarios;
5 auxiliares de escripta-dactylographos;
2 archivadores;
f) Na Portaria:
1 porteiro;
4 continuos;
4 serventes.
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Art. 8.°. O Serviço de Investigações será di-
rigido por um profissional competente, formado
cru direito, com a denominação de chefe, que será
conservado emquanto bem servir.

Art. 9.0 . O Serviço de Investigações terá tan-
tos delegados cspeciaes de capturas quantos fo-
rem nccessarios.

Paragrapho unico. Os delegados cspeciaes de
capturas serão officiacs cia Força Publica do Esta-
do postos á disposição da repartição pelo Secreta-
rio da Segurança e Assistencia Publica, com as
escoltas de que necessitarem.

Art. 10. Além do Pessoa l effectivo encarre-
gado das investigações, haverá na repartição um
CO() de vigilaiicia cxtraordinario, variavel, de
accordo com as necessidades do serviço, sem or-
denado fixo.

Art. 11. Dentro cia verba consignada no or-
çamento, o Secretario da Segurança e Assistencia
Publica contractará os praticantes necessarios aos
serviços (Ias secções. j)O(1 ('11(10 suhme Rei-os p'-
viamente a provas (te habilitação, si julgar con-
veniente

Art. 12. Os funccionarioS cia repartição exer-
cerão os seus cargos emquanto bem servirem.

CAPITULO IV

Da nomeação, posse e exercieiO

Art. . O chefe do Serviço de Investigações
será nomeado pelo Presidente do Estado, de ac-
cordo com o disposto no art .

Art. 11. Os delegados especializados Serão
nomeados pelo Presidente cio Estado dentre os
doutores ou bachareis em direito que contarem,
pelo menos, dois amuos de pratica de serviço po-
licial.

Paragrapho unico. Terão preferencia para a
nomeação os delegados regionaes e de comarca de
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4•a entrancia que se distinguirem no exercicio de
seus cargos pelo preparo, competencia, honesti-
dade e inclinação para a vida policial.

Art. 15. As nomeações de chefes de secçtío se-
rão feitas por acto do Presidente do Estado e reca-
liirão nos primeiros escripturarios que melhores
provas tiverem dado de competencia, assiduidade
e dedicação ao trabalho.

Art. 16. As nomeações de todos OS demais car-
gos e respectivas promoções Neri~to feitas por acto)
do Secretario da Segurança e Assistencia 1 'ii-
Mica.

Art. 17. As vagas de primeiros escripturarios
serão providas mediante concurso entre os segun-
(los escriptttrarios.

Paragrapho unico. Este COfl CLI rso versará so-
bre tcchnica policial, especialmente sobre penda
graphica, 1)C O CC 5SOS de revelação de escriptos mvi-
siveis e de decifração de cryptogramrnas e rudi-
mentos de technica pholographica e de photogra-
phia judiciaria.

Art. 18. As vagas de segundos escripturarios
serão preenchidas pelos terceiros escnipturarios e
inspector das filiaes de identilicaçao, COIfl concurso
prévio.

Paragraplio imico. No concurso os Cafldi(latOS
demonstrarão conhecimentos de dactvioscopia, de
retrato falado e de estatistica policial e judiciaria.

Art . 19. No cOflclIUSl) aberto para 
O provimen-

to dos cargos de segundos escripturarios, poderão
inscrever-se, além dos terceiros escripturarios e in-
spector das filiaes de identificação, os amanuenses
da Secretaria da Segurança e Assistencia Publica,
o auxiliar de, gabinete cio chefe do Serviço de In-
vestigações e os escrivães de policia nomeados pelo
Secretario da Segurança Publica

Paragraplio unico. Na hvpothese de nenhum
destes concorrer, OU SC mostrarem todos inhabili-
tados no concurso, serão chamados candidatos es-
tranhos, que deverão submetter-se, lambem, ás



- 1418 -

l)I'o\'S (Ias ma k, r 5 exigidas pi'i os cargos de que
trata o art. 21........

Art. 20. Para os cargos de terceiros escriptil-
rarios e inspector (ias filiacs, serão promovidos os
auxiliares de escripta-dactvlographos e protoCoilis-
ta, tendo-se em apreço o merito dos candidatos.

Art. 21. As vagas de auxiliares de escripta-
dactylographos e protocoilista, serão preenchidas
mediante concurso em que os candidatos demon-
streín conhecimento de lingua patria, francez, da-
ctylographia, aritlimetica pratica, chorographia e
Historia do Brasil, redacção official, calligraphia
e noções de identificação dactyloscopica.

Art. 22. As vagas de identificadores serão
providas mediante concurso em que os candidatos
se mostrem habilitados cm noções de 1ingúa pa-
Iria, arithmetica pi'atica e identificação dactylos-
copica
1. Art. 23. O cargo de photographo-chefe será

de livre nomeação; a vaga de.photographo de 1.
classe será preenchida I)o1 promoção do de 2.0
classe; a vaga do de 2.a pelo ajudante de plioto-
grapho, e a deste ultimo por meio de concurso.

§ 1. 0 . O concurso para ajudante de photogra-
pho versará sobre lingua patria, arithmetica pra-
tica, redacção official, technica photographica, no-
ções de photographia judicial e identificação.

§ 2.0 . Às prohoçõe dos pliotograplios de
e 2.0 classes serão feitas por proposta do chefe do
Serviço de Investigações, que poderá indicar pes-
soa estranha, desde que verifique não haver can-
didato do quadro em condições de ser promovido.

Art. 24. As bancas examinadoras dos concur-
sos serão contituidas de examinadores que o Se-
cretario (Ia Seguraiiça e Assiteneia Publica n-
mear e funccionara() sob a presidencia cio chefe do
Serviço.

§ 1 . 0 . Para o processo dos concursos vigorarão
as disposições do regulamento da Secretaria da Se-

- 1419 -

gurança e Assistencia Publica que forem applica-
vèis.

§ 2.0 . As provas de technica policial, photogra-
phia e estatistica serão oraes e praticas.

Art. 25. Em egualdade de condições, serão
preferidos, para as nomeações de auxiliares de es-
cripta-dactylographos e protocoilis [as, os investi-
gadores, praticantes, identificadores e empregados
do Serviço e bem assim os praticantes da Secreta-
ria da Segurança e Assistencia Publica.

Art. 26. O auxiliar de gabinete será nomeado
pelo Secretario da Segurança e Assisteicia Publi-
ca, mediante proposta do chefe do Serviço.

Art. 27. Os escrivães serão nomeados de ac-
cordd com as disposições dos artigos 10 e 12, do
Regulamento Policial.	 -'

Art. 28. O porteiro, Os archivistas, contiiiuos
e serventes serão nomeados dentre pessoas que
saibam ler e escrever correntemente e que tenham
bôa conducta moral.

Art. 29. São condições para a admissão ao
cargo de investigador de 3» classe do Corpo de Se-
gurança:

a) ter mais de 21 annos e menos de 35;
b) ser vaccinado contra a variola e contra o

typhõ;
e) não soffrer molestia infecto-contagiosa e ter

a necessaria robustez physica;
(/) não ter sido condemnado nem estar sendo

processado em juizo criminal;
e) ser de reconhecida idoneidade moral;
f) ser diplomado pela Escola de Policia ou dc-

nionstrar a necessaria aptidão l)rofiSSi01ia1 nas 1)1'O-

vas a que fôr submettido.
Paragrapho unico. O Secretario da Segurança

e Assistencia Publica poderá mandar excluir da
lista de inscripção o candidato que, a seu juizo,
não tiver idoneidade moral para exercer o
cargo.
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Art. 30. Os candidatos a investigador de 3•a
classe, que não tenham o curso da Escola de Poli-
cia, deverão fazer provas das seguintes Inaterias:

a) lingua patria;
b) calligraphia;
e) arithmetica pratica;
d) conhecimento de organização e serviço po-

licial;
e) noções do Codigo Penal;
f) noções de dactvloscopia e retrato falado.
Paragrapho unico. O chefe do Serviço, em

portaria, determinará o processo (Ias provas e
designará a commissão examinadora.

Art. 31. Os investigadores de 1 . e 2 . 1 classes
serão escolhidos dentre os de classe immediata-
mente inferior, que mais se distinguirem no des-
empenho de suas funeções e que tiverem o curso
da Escola de Policia.

Art. 32. Os sub-inspectores serão nomeados
dentre os investigadores de 1 .a classe, por mereci-
mento, e o inspector dentre os sub-inspectores que
apresentarem melhores folhas de serviço, prefe-
rindo-se, em egualdade de condições, os mais an-
tigos.

Art. 33. O conhecimento pratico de linguas
extrangeiras constituirá proa relevante para o ac-
cesso ou para a nomeação.

Art. 34. As praças da Força Publica do Es-
tado, fiscaes de vehiculos e guardas civis terão pre-
ferencia para as nomeações de investigadores de
3a classe em egualdade de condições com os de-
mais candidatos.

Art. 35. As portarias de admissão ou promo-
ção no Corpo de Segurança serão expedidas, sem
publicidade, pela repartição, registradas e annota-
das em livro especial, para os devidos effeitos, in-
dependentemente de impostos.

Art. 36. Nenhum funccionario, excepto os
constantes do artigo anterior, poderá entrar em
exercicio de seu cargo sem que a auctoridade com-

petente lhe dê posse mediante titulo de nomeação,
com os direitos pagos.

Art. 37. O funccionariu antes de tomar posse
do cargo para que fôr nomeado deverá compro-
metter-se, por meio de affirmação ou juramento
tomado por termo em o livro respectivo, a desem-
penhar leal e honradamente os deveres inhercntes
a seu cargo.

Art. 38. A posse poderá ser tomada por pro-
curador, com poderes especiaes, só se reputando,
porém, completa, neste caso, para os effeitos le-
gaes, depois do exercicio.

Art. 39. A posse e o exercicio dos delegados
especializados e de seus escrivães reger-se-ão pelas
disposições respectivas do Regulamento Policial.

Art. 40. Os demais funccionarjos tomarão
posse de seus cargos e entrarão cm exercicio den-
tro do prazo de sessenta dias, que poderá ser
rogado por mais trinta, si o requererem, provando
legitimo impedimento.

Paragrapho unico. Será declarada sem effeito
a nomeação do que não entrar em exercicio deu fto
do prazo da lei, contando-se este da (lata em que,
no orgam official, a nomeação houver sido publi-
cada.

Art. 41. E' da competencia do Secretario da
Segurança e Assistencia Publica dar posse a todos
os funccionarios do Serviço de Investigações, com
excpção dos investigadores que tomarão posse pe-
rante o chefe do Serviço, obe.deci(Io o disposto no
final do art. 35.

CAPITULO V

Do chefe

Art. 42. Ao chefe do Serviço compete:
1.0 superintender todos os serviços da reparti-

ção, dando attribuições aos seus auxiliares nos ter-
mos deste regulamento;



- 1422 -

2.° velar pela exacta e completa observalicia
do regulamento e das instrucções expedidas pelo
Secretario da Segurança e AssistenciaPublica,
mantendo a ordem e a regularidade do serviço;

3.', fazer abrir e disti'ibuir o expediente
secções;

4•0 expôr ao Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica, diariamente, si uccessario, o movi-
mento geral do Serviço, dando-lhe immediata com
municação de qualquer occorreucia grave;

5.° manter e lazer manter todo o sigillo nos
casos .affectos á repartição, só permittindo :a entra-
da de pessoas estranhas nas diversas secções,
quando a presença deilas fôr indispensavel ao ser-
viço;

6. 1 promover o fornecimento de tO(1OS OS (lados
iicccssarios á orgauiaÇãO dos proinptuariOS e
calizar-lhes a confecção;

7.0 abrir, rubricar e encerrar os livros da re-
partição e fazei-os escripturar com asseio, clareza
e pontualidade;

8.0 fiscalizar o ponto diario do pessoal;
9.° suggcrir ao Secretario da Segurança e As-

sistencia Publica as medidas que julgar convenien-
tes ao bom andamento dos trabalhos da reparti-
ção;

10. assignar cditaes de CO!1COIl'CllCi1 1)uhliCa
para acquisiçãO de material;

11. mandar procurar no mercado amostras e
preços dos artigos a serem adquiridos;

12. adquirir, dentro das verbas orçamentarias
e mediante proposta approvada pelo Secretario da
Segurança e Assistencia Publica, os objectos e ma-
teriaes necessarios ao expediente;

13 nomear •a commissão examinadora dos
candidatos a investigadores e determinar o proces-
so das provas;

14. presidir as bancas examinadoras dos con-
cursos para provimento dos demais cargos;

15. dar posse aos investigadores;
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16. fazer organizar a folha (le vencimentos do
pessoal e attestar-lhe o exercicio;

17. dirigir pessoalmente as investigações cuja
importancia reclamar essa medida;

18. dar aos investigadores as instrucções de
que necessitarem para melhor orientação de suas
pesquisas;

19. manter a disciplina e obediencia necessa-
rias no Corpo de Segurança;

20. applicar as penas disciplinares de adver-
tencia, repreheiisão ou censura, multa e susI)ensito
aos empregados do Serviço;

21. representar ao Secretario da Segurança e
Assistencia Publica contra as auctoridades poli-
ciaes que deixarem de cumprir as disposições des-
te e do Regulamento Policial, ou instrucções sub-
sequentes quanto ao serviço da repartição;

22. solicitar do Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica as escoltas necessarias para o ser-
viço de capturas no Estado;

23. assigna r a ttestados, certidões, carteiras de
identidade, de habilitação de conductores de vehi-
culos, de profissionaes e de locadores de serviços
domesticos;

24. assignar o expediente, salvo o que fôr di-
rectamente altril)uido aos funcciónarjos das s-
cções;

25. visar todos os papeis que hajam de produ-
zir cffeito fóra da repartição;

26. distribuir a qualquer dos funccionarios tra-
balhos que caibam a outro, desde que tal medida
seja necessaria á bôa marcha do serviço;

27. propôr a promoção dos investigadores e
funccionarios da repartição, nos termos deste re-
gulamento;

25. informar OS requerimentos de licença dos
fuuccionarjos;

29. fazer recolher diariamente á Thesouraria
da Secretaria da Segurança e Assistencia Publica,
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todas as taxas que forem arrecadadas na repar-
tição,

30. remover os funccionarios de uma para outra
secção, de accordo com as necessidades do serviço,
excepto os delegados especializados e os chefes de
secção, que serão removidos pelo Secretario, me-
diante proposta sua;

31. acompanhar de perto todos os estudos que
se façam no extrangeiro e no paiz a respeito de p0-

lida techniea;
32. irfll)rirflhl a ori('n tação (leVi(la OOS 1 ral)alhoS

lechnicos, csf rçaiido-sc por aml)lial- OS e al)ertei-
çoal-os cada vez riais;

33. nianter estreitas relações com as repart i-
ções congener'cs do exterior, (Ia Capital Federal C

dos Estados;
34. apresentar trimestralmente ao Secretario

(ia Segurança e Assistencia Publica mappas dos
serviços executados;

35. apresentar ao Secretario cia Segurança e
Assistencia Publica, •anniialnwiite, rclatorio do
inovirneli to da repartição, apontando as lacunas
que tenha notado no serviço e indicando as pro-
videncias que julgar mais efficazes para corri-
gil-as e OS meios necessa rios a() (1 cst ii volvirnen to
da acçao da rcl)at't iço)

36. prorogar o expediente quando o serviço
publico assim o exigir;

37. exercer quaesquer outras attribuiçõcs que
lhe couberem por este regulamento e mais dispo-
sições em vigor.

Art. 43. O Secretario da Segurança e Assisten-
eia Publica poderá attril)uir ao chefe do Serviço
o exercicio do cargo de delegado auxiliar, sem
prejuizo das fLncções (Inc lhe competem e Sem
accrescimo de vencimentos.
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CAPITULO VI

Do gabinete do chefe

Art. 44. Ao auxiliar de gabinete incumbe:
a) fazer expedir a correspondencia do gabi-

nete do chefe;
b) iabrir ,o expediente, afim de ser distribuido

pelas secções;
c) providenciar sobre a publicação do movi-

mento diario (Ia repartição;
d) attender (is partes, prestando-lhes as con-

venientes informações;
e) executar os trabalhos e eommissoes de que

fôr encarregado l)d10 chefe.
Art. 45. Ao auxiliar de escrij)ta-olaetylogra-

jho cumpre executar os serviços que lhe forem
distribuidos pelo auxiliar de gabinete ou ordena-
dos pelo chefe.

ArE. 46. Ao l)otocoIlista compete registrar
nos livros proprios, a entrada, andamento e saliida
de todos OS papeis que transitarem pela reparti-
ção.

Art. 47. No caso de ser o chefe do Serviço
designado para urna das (lelegaciasatlxiliares,
servirá COlfl elle o respectivo escrivão, citio exe-
cutará os serviços a seu cargo) ole accordo com is
(tiS1)oSiÇõeS consignadas no Regulamento Poiicij 1.

CAPITULO VII

1)a Se(Ça() (1(' Investigações e Capluias em Geral

Art. 48. A' Secção de Investigações e Captu-
ras em Geral compete executar todos os serviços
de prevenção, investigação e vigliancia, protecção
aos direitos individuacs, mau ut enção da ordem,
segurança e tranquillidade publicas, bem como el-
fectuar a captura de criminosos no Estado.
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Art. 49. Para maior effieiencia do serviço, os
trabalhos a seu cargo serão distribuidos por qua-
tro delegacias especializadas.

Art. 50. Cada delegacia especializada terá
um delegado, um escrivão, (is investigadores e pra-
ticantes que fortm uccessarios ao seu expe-
diente.

Art. 51. Os delegados especializados terão no
Estado as mesmas attribuiições dos delegados au-
xiliares.

Art. 52. Compete-lhes particularmente:
1. 0 tomar conhecimento directo dos factos dc-

lictuosos de suas especialidades, sempre que se
tornar necessario á bôa ordem do serviço po-
licial;

2.1 reunir e coiligir os dados que lhes forem
enviados pelas delegacias da Capital e do inte-
rior;

3.0 organizar o registro dos criminosos, rela-
cionando-os por categorias e classes, de accordo
com os methodos aconselhados Pela experiencia
do serviço, afim de se habilitarem a prestar as
informações que se tornarem necessarias para a
elucidação dos crimes;

4.0 orientar as auctoridades policiaes sobre os
processos a serem postos em pratica para pre-
venção e repressão dos delictos, prestando-lhes os
esclarecimentos devidos.

Art. 53. Os escrivões terão a seu cargo os car-
torios das delegacias e exercerão as funcções que
lhes são peculiares, determinadas no Regula-
mento Policial.

SECÇÃO 1

Da Delegacia de Segurança Pessoal e de Ordem
Poliica e Social

Art. 54. A' Delegacia de Segurança ssoa1 e
de Ordem Politica e Social, além de outros servi-
ços que lhe possam ser distribuidos, compete:
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o) investigar os factos referentes á violação
das leis protectoras dá vicia e integridade physi-
ca das pessoas, e do estado civil;

b) velar pela existencia politica e segurança
interna cia Republica;

e) attender por tod6s os meios preventivos
á manutenção cia ordem;

d) garantir o livre exercicio dos direitos in-
dividuaes principalmente a liberdade do tra-
balho;

e) orientar os processos de accidentes no tra-
balho;

f) desenvolver a maxima vigilancia contra
quaesquer manifestações ou modalidades de anar-
chismo violento;

q) diligenciar quanto á expulsão de extran-
geiros que se tornarem perigosos.

SECÇÃO II

Da Delegacia de Furtos, Roubos " Falsificacões
em Geral

Art. 55. A' Delegacia de Furtos, Roubos e
Falsificações em Geral incumbe investigar os
crimes:

a) contra a propriedade publica e particular;
b) contra a pessoa e a propriedade;
c) contra a Fazenda Publica;
d) contra a fé publica.

SECÇÃO III

Da Delegacia de Fiscalização de Costumes e Jogos

Art. 56. A' Delegacia de Fiscalização de Cos-
tuimes e Jogos compete:

a) investigar os factos attentorios da honra e
honestidade das familias e os de ultraje publico
ao pudor;
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b) exercer severa vigilancia contra os contra-
ventores na venda de substbancias toxicas, entorpe-
centes e inebriantes;

c) reprimir a vadiagem, a embriaguez, a tur-
bulencia, a mendicidade e os jogos de azar;

d) evitar nos logares publicos ou frequenta-
dos pelo publico: os actos de incontinencia, desre-
gramento ou impudicicia, as palavras, cantos e
gestos obscenos; quacsquer cxhibições que possam
escandalizar o decoro publico e offcnder os bons
costumes, inclusive a de figuras e vistas immo-
raes nas casas de diversões publicas; inscripções
e desenhos obscenos; a exposição, affixação ou
distribuição, para quaesquer fins, de papeis ma-
nuscriptos 011 impressos, lithographados ou gra-
vados, pinturas, cartazes, livros, estampas, de-
buxos, emblemas, figuras e objectos contrarios á
decencia publica e aos bons costumes;

e) fiscalizar as casas de diversões publicas,
expedindo as necessarias licenças e dirigindo o
serviço de censura;

f) organizar o registro das meretrizes e exer-
cer a necessaria vigilancia de modo que seja res-
peitada a moralidade publica

Art. 57. Fica tambem a cargo desta Delega-
cia a investigação de crimes contra a saude pu-
blica.

SECÇÃO IV

Da Delegacia de Vigilancia Geral e Capturas

Art. 58. E' da competencia da Delegacia de
Vigilancia Geral e Capturas:

a) investigar os crimes: 1.0	de incendio e

	

outros de perigo commum; 2.°	contra a segu-
rança dos meios de transporte ou communicação;

b) exercer vigilancia permanente e rigorosa,
principalmente na Capital do Estado, observando
o trafego diario, o movimento de carregadores,
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empregados de hoteis e de serviço domestico, a
entrada e sahida de viajantes, e passageiros nos
pontos de embarque e estações de estradas de fer-
ro, a acção dos individuos suspeitos nas reuniões
e festas publicas, nos theatros, jardins, bancos,
repartições, hospedarias, restaurantes, boteis, bo-
tequins e nos locaes de agglomeração do povo,
para advertir os interessados, defender os incau-
tos e avisar as outras Delegacias, afim de prevenir
quanto possivel a pratica de crimes e contraven-
ções;

e) dar execução aos mandados de prisão e ef-
fectuar as capturas dos criminosos.

SECÇÃO V

Dos delegados espeeia('s de capturas

Art. 59. Os delegados especiaes de capturas
servirão sob a direcção immediata do chefe do
Serviço, a quem deverão dar sciencia de todas as
diligencias e prisões que effectuarem no Estado,
por intermedio do delegado de Vigilancia Geral e
Capturas.

Art. 60. Os delegados especiacs de capturas
serão distribuidos por diversas zonas do Estado,
para effieiencia do serviço, de modo que se au-
xiliem mutuamente.

Art. Gi. E' da compeleucia destes delegados:
a) executar os mandados de prisão expedidos

pelas auctoridades competentes;
h) exercer quaesqucr outras atiribitições que

lhes forem conferidas pelo Secretario da Segu-
rança e Assistencia Publica.

Art. 62. Para o exercicio de suas funcções,
cada delegado especial de capturas terá uma es-
colta militar permanente, que o Secretario da
Segurança e Assistencia Publica mandará pôr á
sua disposição.

». 83	 1927



-1430

SECÇÃO VI

Do Corpo de Segurança

Art. 03. O Corpo de Segurança será consti-
tuido de i inspector, 4 sub-inspectores, 20 investi-
gadores de 1.a classe, 25 de 2.0 e 30 de 3•a•

Paragrapho unico. Auxiliará o Corpo de Se-
gurança o pessoal que fôr admittido no serviço de
vigilaucia cxtraordinario.

Art. 04. O pessoal do Corpo de Segurança,
além do distinctivo que fôr adoptado, terá urna
carteira profissional, firmada pelo Secretario da
Segurança e Assistencia Publica e pelo chefe do
Serviço.

Art. 65. Para melhor ordem do serviço, os
investigadores serão distrihuidos por turmas.

A) - Do inspector
Art. 66. Ao inspector compete:
1 . 0 manter rigorosa ordem e disciplina na

corporação;
2. 0 fiscalizar as diligencias que os sub-inspe-

ctores e investigadores effcctuarem na Capital,
trazendo ao conhecimento do chefe do Serviço
toda e qualquer irregularidade ou (lesidia que ve-
rificar no desempenho das mesmas;

3.0 cumprir e fazer cumprir com a maxima
brevidade as ordens recebidas;

40 communicar ao chefe do Serviço as faltas
graves em que seus subordinados incorrerem e os
serviços relevantes que prestarem;

5.° lavrar os termos dc posse do pessoal do
Corpo de Segurança;

6 .0 organizar os pi'omptitarios do pessoal do
Corpo de Segurança, tendo os mesmos sob a sua
guarda, assim como todos os livros de commu-
nica ções;

7.0 dar instrucções e ordens aos sub-inspecto-
res e investigadores;
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50 representar ao chefe do Serviço sobre a

conveniencia de serem adoptadas novas medidas
tendentes a tornar mais efficiente a acção do Cor-
po de Segurança;

tão;
9. 0 fazer alternadameiik' o serviço de plan

10. exercer as attribuiçcs (fUC lhe forem desi-
gnadas pelo chefe do Serviço.

Art. 67. O inspector será substituido, no caso
de licença, dispensa ou ausencia Por motivo (te
serviço, pelo sub-inspector que fôr designado pelo
chefe do Serviço.

B) - Dos sub-inspectores

Art. 68. Aos sub-inspectores incumbe:
1.0 auxiliar o inspector na fiscalização do

serviço;
2.° dirigir as titinias de investigações de que

forem encarregados;
3.0 guardar toda a reserva sobre os serviços

a seu cargo;
4. 0 communjcar aos de)'gados especializados

e ao inspector tudo quanto (te anormal occorrer
nas turmas;

5. 11 participar aos seus superiores o mau pro-
cedimento ou faltas de seus subordinados ou os
serviços relevantes por ellcs prestados;

6.0 velar pelo fiel cumprimento das ordens
recebidas;

7.° dar instrucções e ordens aos investiga-
dores;

8.0 fazer alternadamente o serviço de plantão,
devendo pernoitar na repartição, para o fim de
cumprir e fazer cumprir as ordens do delegado
especializado de dia, ao Serviço de Investigações.

Art. 69. Os sub-inspectores, em seus impedi-
mentos e faltas, serão substituidos pelos investiga-
dores de 1 . 0 classe que o chefe do Serviço
designar.
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C)	Dos investigadores

Art. 70. São deveres communs aos investi-
gadores:

I. ,, comparecer diariamente á sua repartição,
assignando o ponto, salvo si estiverem no desem-
penho de qualquer serviço externo, findo o qual,
deverão, em livro proprio, fazer a communicação
das diligencias executadas;

2.1' executar com solicitude e honestidade, os
serviços de que forem encarregados e observar
rigorosamente as ordens e instrucções de seus su-
periores.

3•0 dar ao chefe do Serviço immcdiato conhe-
cimento dos factos graves occorridos, principal-
mente na Capital;

4. 0 velar constantemente, p' iniciativa pro-
pria observação directa, sobre O que J)OSS in-
teressar á prevenção de crimes;

5.' fazer circunstanciada coinmunicaÇãO das
diligencias de (InC forem iuCIlmhi(IOS;

6." l)ITSt1 auxilio aos seus companheiros de
outras turmas, quando solicitados;

7." auxiliar com intelligencia as auctoridadcs
policmes em todas as investigações para desco-
berta de crimes e (te seus auctores e cumplices,
não limitando a sua cooperação ao que lhes fôr
expressamente determinado em ordem de ser-
viço;

8.' fazer prcli(l€'i' ou prender os delinquentes
em flagrante, OS individuos contra os quaes hou-
ver mamla(l() (le prisão em virtude de pronuncia
ou urdem de prisão preventiva, e os réos que te-
nham sido condemnados á prisão;

9 ,, providenciar espontaneamente para que
sejam detidos e levados sem demora á presença
(Ia aumctorida(le COTflj)Cteflte OS hI(l1OeS conhecidos
e os que forem encontrados com instrumentos pro-
iris para roubar, os menores extraviados ou va-
gabundos, os ebrios, vadios, capoeiras, OS pertmr-
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badores do socego publico ou da liberdade do tra-
halho, cabecilhas de reuniões sediciosas ou ajun-
tamentos illicitos e as prostitutas escandalosas
que offenderem a moral e os bons costumes;

10. observar attentamentc, em qualquer logar
onde estiverem, os individuos suspeitos ou conhe-
cidos como prejuchiciaes A tranquillidadc pui-
Mica;

11. guardar a compostura necessaria e o ma-
ximo sigillo no desempenho de suas funcções.

Art. 71 O invesligador terá na repartição um
numero (le ordem, que servirá para designal-o nas
publicações officiaes.

Paragrapho unico. Não lhe é pei'mittiolo dar
a Seu nome á publicidade em caracter official, se-
um quaes forem as diligencias em que haja coo-

perado.
Art. 72. Nenliuni investigador deverá exhi-

hir a sua carteira sinão quando obrigado pelas
circumstancins a provar a sua qualidade de po-
licial.

D) - Dos vencimentos e vantagens

Art. 73. O pessoal do Corpo de Segurança
perceberá os vencimentos constantes da tabella
annexa.

Art. , 71. Os vencimentos (los fuinccionarios do
(lorpo de Seguranca serão requisitados englobada-
mente ite p' Secretario da Segurança e AssiStel1cia
Publica, que visará as folhas organizadas pelo
umefe do Serviço (te Investigações, sendo os J)aga-
nientos effectuados pelo thesoureiro da respectiva
Secretaria.

Art. 75 Além dos casos constantes dos arti-
gos lis. 79, 2 e 204 , (leste regulamento, nenhum
desconto em seus vencimentos soffrerá o funccio-
ri ano do Co rp(Y de Segurança

1 . 0 olurante o ternl,o de tratamento, quando
tiver sido ferido em serviço;
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2: quand' rn serviço extraordinario deter-
muiado i)e10 rctario da Segurança e Assisteii-
cia Publica ou pelo chefe do Serviço.

Art. 76. Aos funccionarios do Corpo de Se-
gurança que em serviço soffrerern lesão que de-
termine inhabilitação para o serviço activo, será
fornecido tratamento medico e cirurgico.

Paragrapho unico. No caso de faliecimento,
os funeraes serão feitos por conta da Secretaria
da Segurança e Assistencia Publica, abonando-se
á familia do morto auxilio correspondente a um
mez de vencimentos.

Art. 77. 0 1, referidos funccionarios e suas fa-
milias gozarão ainda das vantagens constantes do
artigo 382, do Regulamento da Força Publica.

Art. 78. Applica-se ao pessoal do Corpo de
Segurança o disposto nos artigos 203 e 205 a 208,
deste regulamento.

E) - Das recompensas e premios

Art. 79. O funccionario do Corpo de Segu-
rança que se distinguir pela pratica de actos me-
ritorios ou no desempenho de suas funcções, po-
derá ser recompensado com:

l.° elogio escripto;
2.° dispensa do serviço sem desconto nos ven-

cimentos;
3.° premio em dinheiro.
Paragrapho unico. São competentes para a

concessão das recompensas:
o Secretario da Segurança e Assistencia

Publica, todas;
o chefe do Serviço de Investigações as dos

ns. 1 e 2 deste artigo.

F)	Das faltas e (Ias penas (iiSCiJ)liflares
Art. 80. São cousfleradas faltas disciplina-

res do pessoal do Corpo de Segurança as trans-
gressões previstas neste regulamento, sem prejui-
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zo de outras que pelo Secretario da Segurança e
Assistencia Publica tiossam ser julgadas inconve-
nientes á ordem e á moralidade da corporação.

Art. Si. Constituem transgressões discipli-
nares:

1.0 promover ou assignar petições coilectivas,
sem permissão do Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica ou do chefe do Serviço;

2.° fazer publicações pela imprensa sobre ob-
jecto de serviço ou referentes ao Corpo de Se-
gurança;

3. 0 promover discussões pela imprensa;
4.° tomar parte em reuniões politicas;
5.° dizer mal das auctoridades administrati-

vas, policiaes, judiciarias ou militares ou faltar-
lhes com o devido respeito, por cscripto, por ges-
tos, ou P0i palavras;

usar do direito de queixa em termos in-
convenientes ou censurar por qualquer fôrma OS
seus superiores;

7. 1, retardar o cumprimento de ordens rece-
bidas ou executal-as com negligencia;

8.° Íedir qualquer quantia por emprestimo
aos seus superiores ou subordinados;

9.° embriagar-se ou jogar;
10.emprega r violencia contra os presos, salvo

os casos de legitima defesa e resistencia;
11. eximir-se do serviço sem motivo justifi-

cado;
12. reclamar contra o serviço para o qual fôr

designado ou mostrar-se desidioso ou incompe-
tente;

13. valer-se de sua qualidade para commctt(r
qualquer violencia, abuso ou coacção;

14. deixar de apresentar-se ao serviço, finda
a licença ou dispensa;

15. ausentar-se do serviço sem auctorização
ou licença;

16. simular doença para esquivar-se ao ser-
viço;
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17. revelar actos ou assumptos não publica-
dos, dos quaes tenha sciencia em razão da fun-
cção que exerça;

18. recusar qualquer serviço para evitar peri-
go pessoal;

19. revelar a sua qualidade fóra dos casos ne-
cessarios ou convenientes ao serviço;

20. pedir qua esquer gratificações, reclamal-as
ou acceital-as sob qualquer pretexto.

Art. 82. As transgressões disciplinares, confor-
me a sua gravidade, sero punidas com as penas
seguintes:

1.0 a(lvcrtencia
2.' censura escripta;
3o multa até vinte pr cento do vencimento

niciusal
4.° suspensão até sessenta dias;
5." demissão;
6.0 exclusão a 1)Cfll (Ia disciplina e da niora-

lidade
Art. 83. São competentes para imposição das

penas disciplinares constantes do artigo anterior:
1 . 0 o inspector e os sub-inspectores, a do n. 1;
2.° os delegados especializados, as dos iis. 1

e 2;
3. 0 o chefe do Serviço, as dos ns. 1 a 4;
4,0 o Secretario da Segurança e Assistencia

Publica, todas.
Art. 84. A pena do n. 6, do art. 82, será im-

posta quando o funccionario houver praticado
acto de grave indisciplina, de incontinencia es-
candalosa, ou altamente offensiva á moral.

Art. 85. A inobservancia do n. 20, do art. 81.
será punida com a pena de suspensão, e, na rein-
cidencia, com a de demissão ou a de exclusão.

Art. 86. O bom procedimento do funccionario
e os serviços relevantes anteriormente prestados
serão attenuantes para a applicação da pena dis-
ciplinar.
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Art. 87. Da imposição da pena haverá re-
curso para a auctoridade immediatarneiite supe-
rior, dentro do prazo de cinco dias, contados da
data em que o funccionario tiver conhecimento da
punição.

G)	Do corpo de vigilancia exlraordinario
Art. 88. O corpo de vigilancia extraordinario

constituir-se-á dos candidatos a investigadores
que forem admittidos pelo Secretario da Seguran-
ça e Assistencia Publica, de accordo com as dis-
posições do artigo 29.

Art. 89. As pessoas admittidas neste corpo fi-
cam sujeitas ás disposições do presente regula-
mento e exercerão as attribuições que lhes forem
designadas pelo chefe do Serviço.

SECÇÃO VII

Da Escola de Policia

Art. 90. Haverá na Secção de Investigações e
Capturas em Geral um curso de investigação cri-
minal, denominado "Escola de Policia", directa-
mente subordinado ao chefe do Serviço, constan-
do o seu programma das seguintes materias:

a) educação civica;
b) noções de direito constitucional, de crimi-

nalogia e de direito penal;
c) noções de processo criminal, organização

e poder de policia;
d) investigação criminal;
e) technica policial;
í) noções de medicina legal appiicada á in-

vestigação criminal.
Art. 91. O ensino na Escola será essencial-

mente pratico e experimental.
Art. 92. O Secretario da Segurança e Assis-

tencia Publica expedirá o regimento interno da
Escola, dando-lhe organização apropriada aos
seus fins meramente policiaes.
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Art. 93. E' obrigatoria a frequencia dos fuii-
ccionarios do Corpo de Segurança na Escola de
Policia. Os guardas civis, fiscaes de vehiculbs e
praças da Força Publira poderão matricular-se na
Escola, de ordem do Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica, desde que satisfaçam os requisi-
tos exigidos.

Art. 94. E' perrnittida a matricula na Escola
Lis pessoas estranhas ao serviço da policia, que
preencherem as condições esta tuidas 110 respecti-
vo regimento.

Art. 05. Os delegados especializados serão
designados  para leccionar as diversas materias
do programina da Escola. O Secretario cia Segu-
rança Assistencia Publica, entretanto, poderá
Jesignar outros funccionarios para esse fim, bem
como contractar professores, caso seja nccessario.

Art. 9(3. Annexos á Escola de Policia ficam
creados a Biblioliieca Policial e o Museu de Te-
clinica Policial e de Historia do Crime.

SECÇÃO VIII

Da Bibliotlmeca Policial e tio Museu de Teclinica
Policial e de Historia do Crime

Art. 97. Haverá no Serviço de Investigações
uma Bibliothcca Policial, destinada a facilitar a
consulta e o estudo de questões policiaes.

Art. 98. Dentro da verba orçamentaria, o
Secretario da Segurança e Assistencia Publica au-
etorizará a acquisiçao de obras e revistas que tra-
tem de assumptos de interesse policial.

Art. 99. O Museu de Technica Policial e de
Historia do Crime destina-se a receber e conscí'-
vai' todos os objectos, armas, iristruiiientos e ma-
teriaes de crimes, que possam interessar ao conhe-
cimento e estudo (bis questões crimiiiaes.

Art. 100. O chefe do Serviço de Investigações
designará um dos fnnccionarios da repartição
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para exercer as funcções de bibliothecario e ou-
tro para encarregar-se da guarda do Museu.

Art. 101 . O cliCfe do Serviço expedirá instru-
cções para a regularidade do funccionamento (les-
tas dependencjas cia Escola de Policia.

CAPITULO VIII
Da Secção de Identificarão

Art. 102. Ao chefe da Secção de Identifica-
ção cumpre:

1.0 informar por escripto sobre todas as ques-
tões affectas á Secção e (te modo que a informa -
ção comprehenda:

a) a indicação do assuinpto de que se trata;
b) o resumo do objecto em questão;
e) a exposição exacta do que constar de

facto;
d) a referencia das disposições de leis e re-

gulamentos applicaveis ao caso;
e) a opinião e parecer do informante.
Nesse trabalho será auxiliado pelos demais

empregados (Ia secção, sem que fique, entretanto,
diminuida sua responsabilidade pela exactidão
das informações e dos pareceres;

2. 0 dirigir, examinar e promover todos os Ira-
bailios da secção, distribuindo o serviço pelos em-
pregados seguindo a aptidão de cada um e fiscali-
zando-os no exacto cumprimento de seus deveres
e fumicções, de modo que se consigam a pontua-
lidade e a perfeição necessarias;

3.° advertir os empregados da secção que não
furem ponluaes no cumprimento dos deveres, par-
ticipando ao chefe do Serviço quaesquer faltas
que mereçam correcção mais severa;

4.° manter a ordem e o silencio flecessarios
ia O 1)0111 aiidamt ato dos tial)alhos

5 0 anthenticar as copias e certidões extrahi-
das dos livros e papeis da secção, depois de confe-
ridas por um funccionario por elle designado;
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G.° organizar os processosde canceilamenlo de
notas, antes de submettidos á apreciação do chefe
do Serviço;

7." organizar o indicador morphologico e de
vulgos;

8.° guiar os seus subordinados na execução
dos trabalhos technicos, procurando desenvolver-
lhes os conliecimen tos attincntes á identificação;

9." remetter ao chefe do Serviço, meia hora
antes de terminado o expediente, uma relação dos
(loduoflenk)S sui eioiS a taxa e fornecidos (IUI'aflte
o (lia, assim conio a discriminação das respectivas
importancias;

10 velar pelo bom andamento dos serviços af-
fectos to "atelier" photographico da secção;

11 rever todos os actos officiaes que tiverem
de ser assignados pç'lo chefe do Serviço ou pelo
Secretario da Segurança e AssistenciaPublica,
corrigindo-lhes as faltas, não só quanto á redacção
mas taml)em quanto á fidelidade do despacho

12 dar ao inspector das filiaes instrucções (llIC
o habilitem a bem desempenhar-se de seus de-
veres;

13 assignai' o expediente de permuta de fichas
e informações com os serviços de identificação do
paiz;

14 relatar ao chefe do Serviço todos os factos
observados na pratica diaria. que possiiu interes-
sar aos estudos de identiíicaçao;

15 classificar, pesquisar e archivar as indivi-
duaes (laCtvloscoj)icas, auxiliado nesse trabalho
pelos funccionarios que forem designados;

16 executa 1' OUtros trabalhos que lhe sejam
commet ti(IOS ])(lO chefe do Serviço.

Art. 10. Ao 1." escril)turario incumbe
1 . 0 auxilia r o che te da secção nas classifica-

ções, pesqsas e arciiivamento das indivi(luaes
(1actylosco)icas, velando) para que o serviço se
mantenha perfeitamente em dia e fiscalizando
seus auxiliares, de modo que nenhuma individual
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seja desviada, nem deslocada do escaninho p'o-
l)r'o

2." desempenhar OS demais serviços que lhe fo-
rem distribuidos.

Art. 104. Ao photographo compete:
1." executar no "atelier" os trabalhos de plio-

tographia judiciaria, coadjuvado pelos demais
auxiliares;

2.° comparecer com solicitude ' aos locaes de
crime ou, quando occupado em outros trabalhos,
indicar ao chefe da secção o funccionario l)ai'i
esse serviço;

3." indicar ao chefe da secção os funccionarios
que (levam altender ao serviço fóra (Ias horas do
expediente;

4." inspeccionar todo o rua teria 1 technico do
"atelier", providenciando imito do chefe da se-
cção para que o mesmo material seja reparado
ou substituido, mio l)erfl)ittil'ulo a sua distração
para serviços particulares, salvo quando regular-
mente requeridos ao chefe dou Serviço, e velando
pela sua Conservação;

5. organizar mensalmente para conhecinen-
lo do chefe do Serviço um rela brio de Iodos os
trabalhos do "atelier'', computando todo o mate-
rial recebido e despendido;

6. (lar aiu nualm( , nte Ilin l)alaulço) em todo o
material techuico existente;

7." organizar o archivo tias chapas de 10(105
os trabalhos executados, catalogando-os de accor-
do com a sua natureza.

Art . 105. Os olema iS photogra phos auxilia rão
o )hotographo-chefe 110) (iesempellh() dos serviços
tio "atelier".

Art. 106. Ao inspector das filiaes incumbe
1.0 percorrer anniiolmeiule 10(105 OS munici-

pios onde houver filmes dacivioscopicas, verifi-
cando o funcciouamento das mesmas e ministran-
do) ás auctoridades responSaveis as instruicções ne-
cessarias á regularidade tio serviço;
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2.° proceder directamente á identificação dos
detentos, quando em transito pelos fllUfliCi1)iOS (10
Estado, onde ainda não houver filial instailada

3.' levar ao conhecimento do chefe do Serviço
de investigações, por inftrmedio do chefe da se-
cção, todas as irregularidades encontradas;

4.° executar outros serviços que lhe forem at-
tribuidos.

Ari. 107. Ao inspector das filiacs é expressa-
incute prohibido envolver-se em serviços extra-
nlios ás suas funcções, salvo os que lhe forem
cornmettidos pelo chefe do Serviço ou pelo Secre-
ario da Segurança e Assisteucia Publica.

Paragraj)ho unico. E'-lhe egualmente probi-
bido commentar com pessoas estranhas ou com
fuuccionarios subalternos as falhas que notar no
procedimento das auctoridades policiacs.

Art. 108. Aos demais escripturarios, auxilia-
res de cscripta-dactvlographos, identificadores e
praticantes cumpre executar com zelo e presteza
os trabalhos correspondentes aos seus respectivos
cargos e que lhes forem distribuidos pelo chefe
da secção ou pelo do Serviço de Investigações.

Art. 109. Pela Secção de Identificação, de
caracter ao mesmo tempo civil, policial e judicia-
rio, serão executados os serviços constantes dos ns.
17 a 32, do art. 2:', (leste regulamento.

Art. 110. A Secção de Identificação expedirá
tambem carteiras de habilitação profissional ás
lesso a que se refere o art. 169, do Regulamento
de Veliiculos da Capital, de identidade profissio-
nal ao pessoal do Corpo de Segurança, ás auctori-
dades policiaes e judiciarias, e cadernetas aos li-
berados instituida pelo artigo 14, do decreto fede-
ral n. 16.665, de 6 de novembro de 1924 (artigo
634, do Codigo do Processo Penal do Estac).

Art. 111 Os documentos fornecidos oIo Ser-
viço de Investigações, inclusive a folhi corrida,
(levem conter a indicação (10 numero da prova de
identidade a que se referirem e terão fé publica.
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Paragrapho unico. Os documentos concedi-
dos (te accordo com os ris, 20, 22, 26, do artigo 2.1,
e com o artigo antecedente, levarão sempre a
impressão digital da pessoa a quem se referirem.

Art. M. Haverá na Secção de Identificação
um registro especial, denominado de legitimação,
de caracter preventivo, ao qual ficam sujeitos os
individuos desconhecidos ou suspeitos e aqueiles
cujos antecedentes devam ser averiguados, a juizo
(Ia policia.

Paragranho unico. Os que recusarem sub-
metter-sc á legitimação incorrei-õ-,, cm desobedi-
encia, ficando sujeitos ao respectivo processo.

Art. 113. Além das inscripções effectuadas
por ordem numerica e chronologica, no registro ci-
vil, no crirnnal e nos especiaes, haverá um indice
geral alphabetico de todas as pessoas identifica-
(Ias, de modo que se encontre com presteza qual-
quer nome.

Art. 114. A identificação constará do se-
guinte

1.0 impressão (Ias linhas papiliares das extre-
midades (ligitaes das mãos, podendo tambem ser
tomadas as impressões palmares e, (Inundo Preciso
Para qualquer pesquisa, as plantares;

2 . 0 filiação civil e morphologica, notas curo-
maticas. traços caracleristicos, marcas e signues
particulares, cicatrizes, tatuagens, anomalias con-
genitas, accidentues oh adquiridas;

3. 0 pctographia (lC frente e de perfil.
Paragrapho unic() . Esses dados ficam subor-

dinados á Classificação) dactvloscopica segundo o
processo mais conveniente.

Art. 115. Nas filiaes (te identificação é dis-
l)eilsada a photographia do identificado.

Ar. 116. E' expressamente piohihido o des-
nudamento, ainda que parcial, de qualquer iden-
ificando, só se annotando OS signaes visiveis na

vida ordinaria e que possam facilitar a identfii-
ação.
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Art. 117. Só aos proprios identificados ou aos
seus advogados legalmente constituidos poderão
ser fornecidas certidões de antecedentes; essas cer-
tidões deverão ser authentificadas com a impres-
são papiliur do poilegar direito ou outro qualquer
dedo na falta deste.

Art. 118. E' expressamente prohibida a exhi-
bição em publico, assim como o fornecimento a
particulares, de retratos pertencentes ao archivo
da repartição.

§ 1.. Para os effeitos de captura ou em caso
de desapparecimento de pessoa, poderá o chefe
do serviço permittir a publicação de retratos.

§ 2.0 . Sómente a auctoridade judiciaria pode-
rá auctorizar a inclusão nos autos de photogra-
pÍias 1e individuos não condemnados anterior-
mente.

SECÇÃO 1

1)a ir! entifícaçáo criminal

Ari. 119. Considera-se a identificação, para
todos os effeitos, como base da investigação poli-
cial, pelo onhccinicnto exacto que dia faculta do
indiciado, com os seus respectivos antecedentes.

Art. 120. 'E'o(laS as P e SS O a S O ccusadas corno
auctores OU d1i1)t l)liCes (Id (IllUl(lIler infracção pe-
nal estão sujeitas á identificação criminal.

A1t. 121. Os accusados que se acharem pre-
sos na Capital serão apresentados para a identifi-
cação, acompanhados de guias expedidas pelas
auctoridades sob cuja guarda estiverem.

Paragrapho unico. Os commandantes das uni-
dades da Força Publica farão apresentar ao Ser-
viço de Investigações, para serrn identificados,
todos os réos de crimes communs recolhidos ás
respectivas prisões, embora estejam á disposição
da auctoridade judiciaria.

Art. 122. Em caso de urgencia, e nos de ser
impossivel ou inconveniente a apresentação do
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preso ao Serviço de Investigações, a este a aucto-
ridade requisitará um funccionario para proceder
á identificação.

Art. 123. No interior do Estado, a identifica-
ção dos accusados será feita por intermedio das
filiaes.

Art. 124. A identificação dos detentos em lo-
calidades em que ainda não existem filiaes, sem
feita pelo inspector (lesse serviço.

Art. 125. Os accusados que se negarem sub-
metter-se á identificação ficarão sujeitos a proces-
so de desobediencia, e os que se acharem presos,
ás penas disciplinares applicaveis aos insubordi-
nados nas cadeias.

Art. 126. De cada individuo serão tomadas
tantas fichas quantas forem necessarias para os
archivos dactyloscopicos, permutas, pedidos de in-
formações e estudos.

Art. 127. Effectuada a identificação, remet-
ter-se-ão ás auctoridades encarregadas do processo
a individual dactyloscopica e a folha de antece-
(lentes do identificado, para serem juntas aos
autos.

Art. 128. Os directores de penitenciarias e os
administradores de cadeias, informarão directa-
mente ao Serviço e Inveigaçõcs qualquer alte-
ração ou facto relativos aos presos ou reclusos
nos respectivos estabelecimentos, requisitando uni
identificador para a identificação de cadaveres,
sempre que algum preso venha a failecer.

Art. 129. As informações (Id antecedentes só
serão fornecidas ári auctorida(Ies J)oliciaes e judi-
ciarias e aos proprios identificados 011 aos seus
advogados legalmente constituidos.

Art. 130. O nome não Constitue por Si Só pro-
va de identidade; as inforinções deutecedentes,
mesmo sob a fórina de certidões, só serão forneci-
das quando se houver estahlecido a identidade

D. 84
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cia pessoa a quem se refiram, devendo-se exigir a
1)r0\'a dactyloscopica sempre que fôr 1)ossivel.

Art. 131. A condemnaçao dos accusadosque
obtiverem o beneficio constante do dispost o no
artigo 10, do decreto federal n. 16.588, de 6 de
setembro de 1924, será inscripta com a nota de
suspensa cm livro especial, averbando-se median-
te comrnunicaçao do juiz ou Tribunal si fôr revo-
gada a suspensão, extincta a condcn1flaÇUO OU
cumprida a pena (art. 624, do Codigo do Proces-
so Penal do Estado) Revogada a suspensãO, sciá
feita a averbação definitiva em registro geral.

SECÇÃO II
Do cancellamento de notas

Art. 132. As pessoas accusadas de qualquer
Ctlfl1e OU cofltraveflçao e que hajam Sido ihso1vi
das, tendo 'a sentença final transitado em julgado,
I)0(l('10 obter 05 documento a que se referem os
mis. j0, 2.0, 50 e 6.°, do art. 154.

1:'. As pessoas no caso deste artigo deverão
instruir OS seus requerimentos com certidão de
ahsolvição passada cm julgado, quando esta não
conste dos archivos da repartição.

§ 2. 0 . Nos casos cm que o requerente tenha
respondido a mais de um processo, embora tenha
sido absolvido cm todos, OS dOdUflicutos a que se
referem os lis. 1.0, 2.°, 50 e 6', do art. 154, só serão
concedidos depois de rigorosa syndicancia

§ 3•0• Assim se procederá tambem si, no caso
do presente artigo, o requerente registrar maus
antecedentes policiaes.

Art. 133. O Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica poderá mandar canceilar, depois
de prévia informação do chefe do Serviço, as no-
tas constantes do archivo criminal, quando as pes-
soas a que ellas se refiram tiverem soffrido mé-
ras prisões correccionaeS.

Art. 134. Para os cffeitos dos mis. 1.0 e 2.', da
art. 154, o Secretario da Segurança e Assistencia
Publica poderá mandar canceliar, depois (te rigo-
rosa syndicancia e parecer do Serviço de Investi-
gações, as notas existentes.

Paragrapho unico. Os antecedentes das pes-
soas que estejam nos casos previstos por este ar-
tigo subsistem para os fins judiciacs e para os
casos (lo ti.  20, do art. 2. 1, quanto aos investigado-
res, guardas civis, fiscaes de vehiculos, pessoal do
serviço interno das prisões e candidatos a praça
na Força Publica do Estado.

Art. 135. Em caso algum se desarchivarão as
provas de identidade.

Paragrapho unico. Exceptuam-se os do-
cumentos referentesa individuos mortos, que se-
rão desarchivados á vista da individual dactylos-
copica do cadaver.

Art. 136. Os antecedentes tes dos individos que
estejam nos casos previstos pelos artigos anterio-
res serão• canceliados sómente para os effeitos da
concessão de attestados, subsistindo sempre para
fins j udiciaes.

SECÇÃO III
Do local do eiinie e dos Lraballios periciaes

Art. 137. Sempre (JLIC a auëtoridade, ou qual-
quer dos seus agentes, tiver conhecimento de uni
acto delictuoso, providenciará para que o aspecto
do local não se modifique e ningueni remova ou
toque cuaIquer objecto, devendo ter os mesmos
cuidados Ciii relação aos cadaveres que se encon-
trarem no local.

§ 1.0. Si a auctoridade, porém, verificar que
os indicios 1)0(1cm ser prejudicados por uma cami-
sa externa qualquer, deverá protegel-os do melhor
modo possivel, evitando sempre, ao remover o ob-
jecto, que neste ou no local possam ficar suas
proprias impressões.
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2° E' vedado o accesso ao local de pessoas
—si ranlias á Policia, ao Serviço de Investigações e
a Justiça, crnqUant() não se houver concluido a in-
speCçao.

3. O facto será iiiimediatanidnte commuul-
cado ao Serviço de Investigações, e a auctoridade
encarregada do processo comparecera immedia-
tarnente ao local, fazendo-se acompanhar dos
f ti u ecionarios incumbidos de inspeccional-o.

4. 1 Uma vez no local, os funccionariospro-
cederão a todas as pesquisas concernentes á des-
coberta e á identificação do culpado, apprehen-
dendo quaesquer objectos que constituam indicios
e provas, de modo a nada deixar inexplorado e
evitar a contestação dos pormenores do facto de-
lictuoso e das suas circumstancias.

5.° Haverá na repartição um livro especial
para registro dos objectos apprehendidos, os
(JUCS SC1'() (leV(lVidOS aos seus 1)r01)rietrios
quando desn ecessarlos ás pesquisas.

G.° Sempre que se encontrarem impressões
papiliares, deverão ser in(lentificadas todas as pes-
soas da casa ( , rir que se verificar o crime, assim
como todo o individuo suspeito de ser o seu au-
ctor.

§ 7.° Qualquer infracção (las disposições dos
paragraphos precedentes será leva da ao conheci-
mento do che íe do Serviço e do Secretario da Se-
gurança e Assistencia Publica, (pie providenciará
a respeito.

Art. 138. As requisições verbaes ou por escri-
pto, para inspecção dos locaes deverão mencionar
a sua natureza e, rio caso de Crime contra a pes-
soa, sendo desconhecida a victima. dever-se-á Jun-
tamente re(luisilar a identificação desta

§ 1: As requisições poderão ser feitas de sol
a sol; sóinentc cm casos muito especiacs, em que
fôr totalmente impossivel a conservação) do local,
serão feitas fóra dessas horas, ao Serviço de In-

vestigações, ou ao delegado espectzado de dia,
que providenciará a respeito.

§ 2. 0 Os funccionarios encarregados do ser-
viço externo não poderão ausentar-se de suas re-
sidencias, pela manhã, sem prévia communicação
ao delegado especializado de dia.

Art. 139. As phoiographitis serão tiradas antes
que a physionomia do local tenha soffrido qual-
quer modificação.

Paragrapho Uiiico . No caso contrario, si a au-
ctoridade achar necessario e ordenar, proceder-
Se-á á inspecção photographica, fazendo-se, po-
rém, constar do laudo a modificação verificada.

Art. 110. A intervenção do Serviço de Inves-
tigações na inspecção de locaes liinitar-se-á:

1 . 0 á pesquisa, exame e confronto de impres-
sões, mossas, pegadas e demais indicios que pos
sam conduzir á descoberta e identificação dos cri-
minosos;

2. á photogi'aphia, seIiiJ)I'e que a operação f'ôr
indicada, dos locaes de assassinio, roubo, suicidio,
incendio, etc.

Art . 141. Nos casos (10 iUhIiiei'O 2., do artigo
au tenor. quando ii natureza do local o permiltir,
deverá ser feita a photogra i)hia topographica me-trica, 

com tantos pontos de vista quantos sejam
imecessa nios'a urna re)ncscntaçao COIfl1)1et1 (la
seena

Paragraplio unico . Sempre que fôr indicado
° l)lIologt'apI)i1 do cadaver no local e em posição,
será executada de preferencia uma photographia
til) reo1uc'çio ni€'olia coiilitcitla

Art. 11 -t2 . Os fiilleeiomlarj oS lechnicos encarne-
gados de qualquer serviço) de inspecção local se-
rão) a 'itormomos no (lesenhl)eflho de suas funcçõcs
teclmnicas. procedendo, porém, de accordo com a
O ucloniolaole local pI't'S091 te e COlil O) medico) legista.
iio)S casos C111 (jUc couber a intervenção deste.
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Pnragrapho tinico. Nos casos, de morte vo-
lenta, si houcr suspeita de Crime, os funcionar
rios technicos assistirão á inspecção do cadaver
procedida pelo medico legista, competindo-lho
lambem effeotiiar a iflSpCCÇÜO de todos os obj-
ctos de (ualqtler natureza e qUafl(h) necessaria, a
inspecção completa. e methodica do cadaver, sem
coilisão comas funcções do medico legista.

Art. 143. pc todos os exames executados pelo
Serviço de Investigações será lavrado o respectivo
laudo, com a especificação dos methodos e proces-
sos empregados, de fôrma a auxiliar precisamente
a justiça u facilitar a investigação policial..

Art. 144. A aucioridade policial não poderá
aniiullar as pendas procedentes do Serviço de In-
vestigações, quaesquer que sejam as suas conclu-
sões, miS simplesmente exigir, quando necessario,
esclarecimentos mais completos.

Art. 145. Toda a vez que se demonstrar inva-
lidade das provas Por deficiencia technira, erro
de apreciação, evidente contradição ou omissão
de preceitos regulamentares, o juiz do feito man-
dará que os peritos esclareçam os pontos obscuros
ou duvidosos, ou que suppram as formalidades
omittidas, OU ordenará que se proceda a novo exa-
me.

Art. 146. O Serviço de Investigações terá um
livro devidamente aberto, encerrado e rubricado
pelo chefe, onde serão lançados em sunimnula os
relatorios sobre os exames effectuados.

Art. 147. Sendo de caracter profissional o
serviço de laboratorio, a retribuição é devida. des-
de que seja feito a requerimento das Partes.

Art. 148. Aos funciconarios serão fornecidos
os meios de transporte para o desempenho de
suas funcções_

SECÇÃO IV

1)a identificação civil

Art. 149. Tanto as possoas que solicitarem
erteirade identidade, como as que tenham sido
identificadas de accordo com o n. 20. do Rr1i()
2 . 0, ou que tenham solicitado OS (loCUnlentoS a
que se referem OS ns. 22 e 26 do mesmo artigo,
serão inscripias no registro civil, que IJo(1cI des-
dobrar-se cm registros especiaes, segllU(l0 a CUfl-

VeFIRUCIU 0)11 necessidade da or ahizaçrtõ t() S(1'-
viço.

Art . 150. Ficam instituidos, na identificação
civil, os registros esl)eciaes de locadores de servi-
ços domesticos e de prohssionaes, com caracter
ohriaatorio para OS primeiros.

Paragra)ho unico. Os locadores de serviços
domesticos que se recusarem á identificação no
registro respectivo, ficarão sujeitos á multa de
20()00, e ao dobro, nus reincidencias, após as inti-
mações da auctoridade.

Art. 151. A identificação ohrigatoria dos lo-
cadores de serviços dornesticos será iniciada após
a publicação de instrucções especiaes.

Art. 152. No registro especial de profissão
serão inscriptos:

a) as auctoridades policiaes e as judiciarias;
h) os funccionarios publicos;
e) os empregados de bancos e de casas com-

merciaes;
os que exercerem profissões liberaes;

e) os açougueiros, engraxates, carregadores,
vendedores ambulantes de qualquer genero, inclu-
sive mascates;

f) os operarios de estabelecimentos indims-
tniaes e os de empresas de obras 011 construçções;

g) as pessoas que, pela natureza da profissão,
a exercerem nas vias publicas;
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li) quaesquer outros profissionaes ou empre-
gados que já não estejam sujeitos a inscripçao em
registro diverso.

l'aragrapho unico. A's pessoas mencionadas
neste artigo será fornecida a respectiva carteira
de identidade, paga a taxa devida.

Art. 153. Os candidatos á identificação para
fins elcitoraes deverão juntar aos respectivos re-
queriindntos urna guia do escrivão encarregado do
serviço eleitoral, especificando nome, edade, fi-
liação, estado civil, instrucção, naturalidade e pro-
fissão dos 11CSflOS.

Paragrapho unico. Estas carteiras serão for-
necidas gratuitamente, e enviadas, logo que este-
jam promplas, directamente ao escrivão respecti-
vo, para os fins a que se destinam

Art. 154. A's pessoas inscriptas no registro
civil serão fornecidos os seguintes documentos:

1 .o attestado com valor de folha corrida;
2. 0 attestado de bons antecedentes;
3.° attestado de identidade civil;
4. 1 carteira de identidade civil;
5.' carteira de habilitação de condiictores de

vchiculos:
6.° carteira de serviços donwsticos.

1. '> As pessoas que requererem carteiras de
identidade deverão instruir o seu requerimento
com um attestado de identidade pessoal passado
Pelo delegado (Ia circumscripção onde residirem
e com documentos que comprovem a filiação,
quando não desconhecida, o dia, niez e anno do
nascimento, a naturalidade, a nacionalidade, a in-
strucção, a profissão e o estado civil.

2° As pessoas que pcdireni attestado com
valor de folha corrida ou de bons antecedentes
são obrigadas a declarar o fim para que o re-

3."  o iimeimoi' e a mUlher cesada deverão j nu-
ta r aos seus requeri iiic ulos prova de auctorZaÇão
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do pae ou tutor, marido ou auctoridade judi&aria
competente.

§ 4o Os documentos a que se refere o § 1 .°.
deste artigo serão archivados na repartição.

§ 50 Haverá um modelo de que não constem
as qualidades civis para as pessoas que não pos-
sam exhibir os documentos referidos nos para-
graphos anteriores.

§ 6. 0 A carteira para locadores de serviços do-
mesticos provará somente o seu bom comporta-
mento e obedecerá as instrucções respectivas.

§ 7. 0 Terão fé publica as declarações constan-
tes da carteira de identidade, e substituirão quaes-
quer outros documentos que se destinem a provai
as qualidades civis das pessoas.

§ 8. 11 Os attestados de bons antecedentes e de
folha corrida valerão P°' tres mezes, a partir tte
sua outorga, podendo ser revalidados.

§ 9. 0 As carteiras de identidade não terão
valor de folha corrida nem de attestado de bons
antecedentes.

§ 10. As carteiras de habilitação de conducto
i'es de vehiculos que forem approvados em exame,
serão fornecidas aos interessados por intermediu
da repartição competente.

Art. 155. Nenhuma pessoa poderá obter
quaesquer carteiras expedidas pelo Serviço de In-
vestigações sem que exhiba atiestados de vacci-
nação anti-varioJic t (Regulamento (Ia Directoria
de Saude Publica).

Art. 156. Os documentos falsos ou viciados
podem ser apprehendjdos por qualquer funccio-
nario publico, que os remettcrá ao chefe do Servi-
ço de Investigações e devem por este sr cassados
logo que dos mesmos tome conhecimento.

Art. 157. As pessoas que requererem doeu
mnentos de identidade civil e hajam feito anterior-
mente falsas declarações de identidade, Só pode-
rão obtel-os por despacho do Secretario da Se-
gurança e Assistencia Publica, depois de apura-
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do não haverem procedido de má fé, e de com-
provadas com documentos authenticos suas quali-
dades civis verdadeiras.

Paragrapho unico. Os documentos que servi-
rem de base ás rectificações do registro serão s p-m-
pre archivados na repartição.

\.r t. 158. A authcnticidade de impressões di-
gitaes, quando appostas cm documentos, poderá
ser reconhecida, a pedido ou a requeriniciit3 (lo
interessado, nas mesmas condições e com os mes-
mos effeitos de reconhecimento ole firmas pelos
1 01 a ri os.

Art. 15. Os documentos fornecidos pela re--
1)nrtiçao obedecerão aos modelos que se adjta-
rem e ficarão) sujeitos aos selios e impostos pre-
vistos pelas leis em vigor e ás taxas constinte
dï tabeila annexa.

Art. 160. Iiaverá dois typos de carteiras de
jdentida(le e de habilitação de condtictores de \C-

hicitios. : um commum e outro.distincto.
Art. 161. As taxas serão recolhidas pelas par-

tes á Thesouraria da Secretaria . da Segurança e
Assisteiioia Publica por meio de guias expedidas
pelo Serviço de Investigações.

Art. 162. Os papeis que hajam de produzir
et feito fóra da repartição serão assignados ou vi-
sados pelo chefe do Serviço, salvo aqueiles cuja
assignatura competir ao chefe da Secção, nus ter-
mos deste regulamento.

Art. 163. Os passaportes expedidos e as cartei-
ras outorgadas . pelo Serviço de Investigações a au-
ctpri(ladCS policiaes serão assignados pelo Secreta-
rio da Segurança e Assistencia Publica.

SECÇÃO V

Do "atelier" pliotographico

Art. 164. Ao "atelier." photograpliico com-
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1.. O executar os trabalhos, de photographia,
preparo de modelos mira estudo, copias, amplia-
ções e outros COLTelulos;

2.0 pho t graphar e. reconsfjt uir, quando l)s-
sivel, OS cadaveres de pessoas desconhecidas;

3. 1, execui lar a photographia sigiialetica de
frente e de perfil, na redllcçã() que mais convier,
de todas as pessoas que requererem carteira de
identidade, dos presos e demais indivi(IuoS apre-
sentados á Secção de Identificação.

1 .o  O "atelier" organizará, para exliibição
permanente, 110 Jogar niais Conveniente do Ser-
viço (te Investigações, uma galeria de pliotogra-
phias (te cadaveres desconhecidos, afim de faci-
litar o seu reconhecimento

§ 2. 0 Serão entregues ao chefe da Secção de
Identificação, para fins de reconhecimento, pro-
vas dessas photographias, destinadas á organiza-
ção do albuin de cadaveres desconhecidos.

3. 0 A execução dos trabalhos civis deverá
ser feita de modo a não prejudicar os trabalhos
de I)llotographia judiciaria.

4o O "atelier" organizará dois archivos se-
parados, para OS negativos sigiialeticos correspon-
dentes ao registro civil e ao criminal.

Art. 165. E vedado ao. pessoal cio "atelier"
J)hotographico utilizar-se de materines e appare-
lhos (Ia repartição para fins particulares e traba-
lhar nas horas de expediente em serviço de natu-
reza particular.

SECÇÃO VI

Das filiaes

A-rt. 166. Na séde de caçia delegacia regional
e das delegacias auxiliares, de fóra da Capital,
haverá obrigatoriamente uma filial de identifica-
ção, que funccionará sob a inspecção do respectivo
delegado, respondendo este pela sua perfeita regu-
tai'jdade.
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Art. 167. Os delegados regionaeS e auxilia-
res recem-nomeados são obrigados, antes de en-
trar em exercido do cargo, ao estagio na Secç.-to
de Tdentillcaçao, por tantos dias quantos fojem
neCeSSarioS l)arm que possam orientar, com efli-
ciencia, os trabalhos das filiaes de suas
cias, na forma do artigo prece(ldntc

Art. 1C8. O chefe do Serviço providencia
para que seja n as delegecias supra "'e" é 

'0 1 1
o (1 as

providas, (leS(Ie j á , (lo material UCCCSSUI'13 á
tificação (lOS (let(nt)S

Paragrapho unico. os delegados. ao assuni'
O eXCI'CICI() do farão o javentari() dos o Lo-
su jos das faes, remeltcfl(l() Uma copia (1(1 mes-
fiO ao cicie do Serviço. afim de 1)r()uiOVtd-Sf_ O

(1CSC0IIIO, 1105 \'eflciflleutOs (10 auctoridade (Ims-
sioiuira.i 	do )I(Ço (la j)CÇU OU )CÇUS (1 t1i l°' Vefl-

lura este mm fRitando Os que li ao cuiii1)rirrin es-
ta forivalidaole, (lelitio) (10 1 IaZ() (Te t lOS OlHis, cOil-

lado da (lata de sito f)oSSc, ficarão reSpoilSaveis
Pelos UtcllSillo)S que 1 nhatn sido extraviados.

Art . 1(;i). Alétim (Ias filiacs previstas no art
1(;(;, o chefe do Se cv iço pode cá p roj o r ao Secreta-
rio da Segurança e Assistencia Publica a iiistalla-
ç() de outras, eu) laCahi(hl(lcs que olle1\çom con-
(lições favoraveis ao (leSeIiVOlviIfleflt o) das nesns,
medi-111[e ilI torniaçuo) (10 jl)51)('CiOi' das filiaes, OU

dos delegados a UxiliO res OU rcgioUaS
Ail	170. De cada l)eSSOR i ( Ieflhiiica(hl cri-

i ninalmen te nas filiais serão tira (las: uma pia-
nilha, (fllatIo jfldjVj(IUi1CS daclvlo)scOI)iCRS. em im-
presso coIlilUthlO. e ao jitdjvioltiats elo impresso
P 1'o I )rm 1)an.t Pk'dido de informaçuo. eu) 111tflIC1'()

que o delegadolegao j tilga	nr covenien pte ara esclare-
cer OS antece de o lis (t(( lii CSIÏI(I pessoa.

1	A plaiiilha, (luas (Ias in(livi(luaes em bit-
1 cesso) cOlUlIli Lui e as em 10 f) cesSo) 1)l'aj)Fl() para

(k ii> formação, sola) 1(10(1 tidas 00	Ci e
tli Serviço; t1111,1	(IRS itl(iiVidiIlli'S em i.mI)reSSo
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communi sera appciisa ao> processo, e a ou! ra re-
colhida ao archivo da (lelegacla

2. O delegado escreverá a la pis imUnia (los
nargens em branco (Ia individual (lactyloscopica

a indicação do Estado para onde j ligar conveni
ente seja a mesma remettida.

Art . 171. Dos individuos identificdüs nos
registros cspeciaes e no de legitimação, deveruo)
ser tiradas ireS individuaes dactyloscopicas ciii irn-
presso Cominuim, e, em modelo 1)1'0P10 !)1Lt pe-
dido de informações, lan ias quan as i'eiu ncces-
sarjas pala a petmuta

Paragrapho mituco. Unia (la:$ em
impresso conmn>uin SeVá 5 ichivada no !jl 0!, e to-
das as demais deverãosei- eavia clas o Ser 0co de
Investigações.

Ai-l. 172. Cada filial terá os segiiinte uten-
sujos : mima mesa dacEvlosopica, stoitidot (i
lo adopto do, iiiii o'slalão jiara medir a altura dos
deten los e tio> arma rio para recaiu i 31) eu lo das in-
(IiVi(IUaeS dactvloscopicas e mapp;is de registro

Art . 173. A numeração da. miv idii les será
feita o'iui 11111 livro, conforme o l)1 4 ) e l(lo qil e for
enviado pelo Serviço de 1imveStiearõo. deVeIi(i()
ser neile registra dos o o iiniero de ' )r(ichn 110 filial
e o recebido na cepo iliçuo

Ai-t. 171 . Sempre (Tile da	dia ifica
houver provasP10\'05 dc reinci(lencjo )bi ( i somo I 'P1.ia
filial. 0)11 fornecidas pelo Servico de 1 nvestiLoci
O (leJe1a(l() Ia rã C0i>St1 r ('SSO cisctinsloi l(C5i (lOS RU-
105 (lO inqueriio

Ai-t. 175. Nos liitltmicipins cide i,o ver filial,
os escrivões serão obrigados, inediotit individual
nurmistrada Pelo) eflc5 rt'eg ), ÇOIIiSiR (1) Scr-
Viço de 1 nvestigaçãs ii folho de au tecedenies dos
acciisados, 1)fl1 1 ser i mita ao) l)rocesso

A ri . 176. 1 ndepeiiden tem eu te de :iuci olização
previa, os (lelegados l )ade1ão) olespender até 30.00()
por semestre, com acquisição (Te objectos liceessa-
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rios ás filiaes, como por exemplo: sapOiio, oal1ias,
tinta tVpogra)hica e pedra poine

Paragrapho unico. As despesas'feitas nos ter-
mos deste artigo serão indemnizadas semestral-
mente, mediante o apresentaça() (Ias contas Cofli

os respectivos recibos, ao Secretario da Seguran-
ça e Assistencia Publica

Art. 177. Scicnte (10 encontro de algum ca-
(laver de pessoa desconhecida, o delegado deverá
mandar tirar as impressões digiitaes e a photo.gra-
phia do mesmo, remettefl(lo-as ao chefe do Servi-
ço, para as convenientes pesquisas.

Art. 178. Verificada a inobservancia do pre-
sente regulamento por parte de qualquer delega-
do, o chefe do Serviço dará conhecimento do fa-
cto ao Secretario da Segurança e Assistencia Pu-
Mica, afim (Te que este promova a responsabilida-
de do faltoso.

CAPITULO IX

I)u Secção de E.1a!istic(l

Art. 179. Ao chefe da Secção deEstatistica,
além das attribuiçucs constantes dos ns. 1 a 5 e
11. do artigo 102 cumpre:

a) fazer por si, quando julgar conveniente,
qualquer trabalho da secção;

b) execu Lar e dirigir os trabalhos que forem
(leternuua(IoS, em um teria de estatistica;

e) registrar todos os (lados e elementos neces-
-sarios para o serviço da 'secção;

(1-) guiar OS SCUS sUbOrdiiUt(1OS na execuçio (10'
trabalhos, procurando desenvolver-lhes os Cobhe-
cimentos attinentes á estatistica;

e) relatar ao chefe do Serviço todos os
observados na praticas dia ria, que l)0ss	inte-
ressar os estudos de cslatisliea;

f) requisitar, por intermcdio tio chefe do Ser-
viço, de auctorjdades 'ou repartições, os da:los 'e
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elelneuh)s que forem •necessarios ao serviço ia
SCCÇi()

g) ter 'sol) sua direcção o Anniiorio Es1aEi-
tico;

h) apresentar relatorio semestral dos servi-
ços executados e propor as medidas CoflVCflill Les
á regularidade dos serviços comrncttidos á secção.

Art. 180. Os outros funccionarios :ieseiuJw-
iiharão os demais cargos, de accor(lo com os in-
strucções expedidas pelo chefe tio Serviço.

ArL. 181. A' Secção de 'Estatistica incuu:hco
serviço constante do n. 33 do art. 2. 1 deste rcit-
lamento.

Art. 182. A secção' organizará metbodiea-
mente o ról de culpados e a estatistica dos traba-
lhos do Serviço (Te Investigações.

Art. 183. A secção terá a seu cargo a elabo-
ração do Annuario Estalistico, sol) a orientação do
chefe do Serviço.

Art. 184. Para dotar a secção (Te todos os ele-
inentos estatisticos de que dia careça, as delega-
cias auxiliares, especializadas, regiolints, de co-
marcas e inunicipios, as penitenciarias, , as ca-
(leias, os hospitues de alienados, os institutos de
menores, o Gabinete Medico Legal e as secções
do proprio Serviço (Te Investigações serão ol)ra-
dos a fornecer, até o prazo maximo da pçie e
quinzena. depois de cada trimestre, e ((e iecordo
COfl! OS (li, estio 	(IUe receberem, os mi ll'- s
jtJe servi rao de base á estatistiea

1 •° O Serviço de Investigações, por iiiternje-
duo da Secção de Estatistica, fará distribuir pelas
F(J)a rlicõcs acima inen C l ojiada,-, OS Ilui PPUS HeCes-
sonos ao registro tios (lados que devam ser envia-
dos á secção.

2. O chefe da secção communicará ao
fe cio Serviço (Te ' Investigações as deficiencias que
encontrar, para o devido conhecimento da Secre-
taria da Segurança e Assistencia Publica..
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3.0 O chefe da secção. sempre que for op-

portuno, poderá pedir ás delegacias de policia ou
repartições a que se refere este artigo, as informa-
ções e esciar2cimentos sobre qualquer duvida re-
lativamente á escripturaçao dos mappas.

Art. 185. A estatistica versará sobre os factos
occorridos durante o atino.

Art. 183. A estatistica geral será acompanha-
da de diagramrnas (lmonstrativos da percentagem
de crimes e contravenções, segundo as especies, os
districtos policiaes e os municipios do Estado, e
de minucioso relatorio que, além de outros dados
funJamentaes, assigimale o coefficiente da crimina-
lidade, as suas causas, a reincidencia e a predo-
ininancia ethnogra)hiCa dos delinquentes.

SECÇÃO 1
Da estatística policial

Art. 187. A estatistica policial comprehen-
derá:

1. o os crimes praticados, com especificação
da naturem de cada um, dos mezes em que te-
nham occorrido: dos locaes e horas cm que te-
nham çido perietredos e do instrumentos de cri-
me contra a pessoa, a vida e a propriedade;

2.<' 	contravenções em cspecie, discrimina-
das por ditrictos e municipios do Estado;

3. 0 o numero de delinquentes (autores e cum-
plices), com especificações dos crimes que prati-
carem, da edade, do grau de instrucção, naciona-
lidade. cstdo civil, côr e profissão, domicilio, e
declaraçiio de que fazem ou não uso de hebidas
alcoolicas;

o numero de contraventores, com especi-
ficação das contravenções em que incorrerem e
demais caracteristicos estabelecidos no numero
anterior;

os crimes communs e contravenções Icca-
(los ao conhecimento dos juizes e !ribunacs;

6. 0 os crimes funccionaes;
7. 0 os crimes cujos autores sejam desconhe-

cidos;
8. 0 os inqueritos policiaes;
9.° as fianças;
10. as detenções;
11. as prisões administrativas, em flagrante,

preventivas, cm virtude de pronuncia e de con-
demnação;

12. as entradas;, transferencias, solturas, eva-
são e faliecimento de presos;

13. os criminosos foragidos;
14. OS criminosos de outros Estados Jmomizja-

(los em Minas Geraes;
15. os criminosos extraditados;
16. os lermos de bem viver e 'Te segurança;
17. os incendios e desastres em geral;
18. os stucid jos e tentativas de suicidios;
19. os accidentes no trabalho;
20. O movimento de hOS1)C(leS flOS hoteis, pen-sões e hospedarias;
21. o movimento de indigentes, menores e lou-

cos nos esíabelecirnen tos respectivos (entradas, sa-
I lidas e existcncja)

22. O fl1O'Virflciito (10 Gabinete Medico-Legal
(autopsias, corpos de dehicto, exames diversos)

23. as armas prohihidas que tiverem sido ao-prehendidas;
24. os vadios;
25. os ehrios;
26. as prostitutas.

SECÇÃO 11
1)a ('Statisljca judiciaria criminal e J)Cfl iten ejanja

Art. 188. A estatislica judiciaria criminal e
penitenciaria comprehende

11,
1927
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1 . 0 as fianças;
2. os hibe -corpls c011codids c deuegadoS
3.' os julgamentos de infracçãeS de postui'aS
40 as denuncias;
5.° as rejeições de denuncia ou queixa;
6 . 0 os archivamefltos;
7. 1 as sentenças que pronunciarerli OU R"() O

réo, 011 O absolverem, proferidas na inSlrLlOÇaO cri-
minal, quer originaria1fleflte quer em grão de r-
curso;

8 . 0 os recursos-Crime;
9. 0 as aI)pellaçoes-crime;
10. os julgamentos dos juizes de direit';
11. os julgamentos do j ury;
12. os julgamentos de segundti insta1lca;
13. as execuções de sentenças;
14. as revisões de processos;
15. as petições de graça;
16. as preseripçoes;
17. as perempções;
18. as l)el1aS impostas;
19. as éxtincções (Ias penas:
20. as sentenças que concederem a SUSpCHSaO

coiidicional da execução (Ia pena;
21. OS julgamentos de menores;
22. movimntO geral de condemnad05 UUS pe-

uitenciaiiaS e esttibeïecimentos destinad os' ao cilin-
],)rifllefltO de penas;

23. entradas, sahidas e existencia de çondc-
innados, por caracteristiCos individuaes (filiação,
raça, naciOnalida(k, edade, estado civil, sexo, meio
em que foram educados, instrucção, profissão, an-
tecedentes j u(liciarios, procedimento, etc.)

24. entradas, sabidas e existencia de conde--
innados, segUn(lO os motivos dctet1uim1flt.S da
(lenlnaçao;

25. entradas, sábi(las e existelicia de COI1(IC-

ninados, segundo as infracções e as penas;
26. 05 CRSOS de livramento condicional.
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CAPITULO X

Dcz secção de expediente e wcliivo geral

189. i\o chefe da Secção de Expediente
e Açjyo, ( ça, além das alti-ibuições conshintes
dos s. 1 a 5 e li do ar;igo 102. cumpre:

1 . ° diçijr a orgariaçãu, guarda, escriptura-
Ção e cOi1sCrvaça0 (los Pronhl)lLIarios, indces, re-
gistros e demais documentos da secção;

2. 11 p reparur OS editaes de COilcorrencia. pu-
blica para acquisição de material;

3." enlittir parecer sobre o preço e qualidade
(]Os artigos propõstos em conçorrencia publica ou
administrativa, prestando informações quanto á
idoneidade dos fornecedores;

1. 11 examinar os objectos adquiridos pela re-
partição;

5 1 ' conferir as facturas apresentadas, verifi-
cando a sua exactidão com os pedidos, fisealizUn(lo
os preços de accordo com os contractos e propos-
tas de fornecimento;

6 . 0 redigir instrucções, circulares e officios
que tenham de ser assignados pelo chefe (lo Servi-
ço e que não sej ain relacionados com 1S attri.bui-
ÇÕCS (te outras secções;

7. 1' organizar o orçamento da despesa e as
tabelas explicativas que deverão ser apresenta-
(laS á Secretaria da Segurança e Assistencia Pu-
blica até 15 de abril de cada anuo;

8-0 organizar as folhas de pagamento do pes-
soal da repartição;

9•o inventariar anflualmerlte OS bens perten-
centes ao Estado e utilizados pela repartição;

10. fazer por si, quando julgar conveniente,
qualquer trabalho da Secção;

11. executar e fazer executar qualquer tra-
balho da competencia da Secção, que lhe for (lis-
tribuido 1)el() chefe (10 Serviço.
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190. Aos esCril)tural'iOS, auxiliares (te es-
1) la_dactylogra)hos, archivadores e praticanteS

i icunibc executar com zelo e presteza todos OS

trabalhos que lhes forem distribuidos 1)CI OS chefes
da secção OU do Serviço.

Art. 191. A' secção de Expediente e Archivo
Geral compete executar os serviços constantes dos
us. 12, 16 e 17 do artigo 2.°, deste regulamento.

Art. 192. A secção terá tambem a seu cargo
o; serviços de correSpon(leflcia (Ia chófia da repar-
tição e (Ias delegacias especializadas, expediente

1 os prornptuarios, assenlaniento geral de todos os
empregados, 'e ri fica ção previa dos calculos ari-
thmelicos de 1o(laS as contas e documentos (te des-

exame de ohj ectos fornecidosárepartição,
afim de verificar a sua quantidade, e qualidade,
conforme os pe(lidOs e os contractos celebrados,
organizaçao do orçamento da despesa annual, con-
lcCÇii() das folhas dc j)agRfllCIitJ de lodo o Pessoal,
guarda e conservação dos documentos e Papeis
vindos das outras secções.

Art. 193. A secção reunirá todos os dados au-
thenticos sobre as j)CSSOOS promj)tuaria(iaS além
de qunesquer outras informações qu' forem jul-
gadas necessarias, de 1110(10 (IU constituam a his-
toria social de cada urna deitas.

Paragrapho unico. Para esse fim serão expe-
(lidos os boletins necess ,,irios. de accordo com os
modelos que forem ap rOVa(IOS pelo chefe do Ser-
viço.

Aut. 194. Pela mesma secção serão organiza-
dos O ifl(IiCe geral ( 05 especiaes (105 t)rOflhItUarios,
adoptando-se o criterio que melhor corresponder
as necessidades do serviço.

Art. 195. Haverá na secção, para maior effi-
ciencia do serviço, uma galeria photographica (te
Iodos os ill(liVi(II1OS perigosos, a qual não poderá
ser eXllibi(la em j)U1)liCo.

Ad . 196. As certidões expedidas pela secção
obedecerão ao disposto nos artigos 117 e 129; eu-
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tretanto, a impressão digital do interessado só se-
11 a))OStl ao documento, (iIlall(l() for 1)OSSiVCI

(APITUL() Xl

Da portaria

Art. 197. A portaria terá a seu cargo os ser-
viços relativos á abertura, fechamento e asseio
da repartição, recebimento e expedição de cor-
respon(tellcia officia 1. conservação dos moveis e
objectos (10 serviço, gllaI(la e (liSlribtliçã() (10 iria-
teria! (testil)U(l() ao) eXl)edieute

Art . 198. Ao porteiro tirnpre
L < ' abrir a repartição meia hora antes de co-

meçarem 05 trabalhos e fechal-a logo que estes ter-
minarem; cuidar (10 asseio (la casa. conservação
(lOS moveis e mais objectos a cita pertencentes.
Além (tos (tias C horas de serviço ordinario, é obri-
gado a abrir a repartição todas as vezes que for
necessario ou ordenado pelo chefe do Serviço)

2. prover RS mesas (los empregad os dos Ob-
jectos necessarioS ao expediente;

3° receber (1U)fh1uer J)nJ)eI (tingido á reparti-
co ,ã fazendo (leileS entrega ao chefe do serviço;

4 . O P rocu 1'Ol' 110 mercado amostras e Preços
dos artigos a serem adquiridos

50 assignar carga olos objectos comprados
para o expediente e responder p01' SUI a l ) J )lica-
ção, OOS termos (leste regulamento;

6 fechar e expedir sob a inspecção da se-
cção respectiva, 10(10 11 correspoll(lencia official

manter a ordem e o respeito entre as pes-
soas otote se L1ChO r(1l1 lora dos reposteiros, (liI'igill-
(10-Se ao chele do Serviço, todas as vezes que suas
observações não forem respeitadas;

8. climpril' as ordens que lhe forem dadas
pelo cheio' do Serviço 04L plos (lelo'gaolos especia-
lizados. re1ativTniente ao serviço da repartição;
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9.' > farer aS despesas niiudas da repartição
(1 evi(huudutc dJC Oi'1zfl(l() pelo chefe (lo serviço,
prestando contas J1() tini de cada inez

i-rt 199. Aos conimuos C serventes Cl1Inpl'e
auxiliar o porteiro mi excenção (loS serviços (111C
lhes são peculiares; executar as ordens que lhes
lorem (la(laS pelo chefe (10) Serviço, l)('10S (le-
lega(IOS eSl)eCializa(IOS 011 pelos dcniriis erunrega-
(los; manter asseio na casa e suas dependencias;
acudir ao toque da campainha e servir ao expedi-
ente <ias SCCÇÕCS, conduzindo OS papeis que te-
111114114 de ser transferidos de uma para outra ou
ira os gabinetes do. chefe do Serviço e dos dele-
gados especializados.

CAPITULO XII

Das substi1uíçõ's

Art. 200. O chefe do Serviço, em casode li-
cença, dispensa, OU ausencia por motivo de servi-
ço publico, será substituido por quem for designa-
(Ixo pelo da Segurança e Assistencia Pu-
blica.

Art. 201. Serão substituidos:
1. 1 os delegados especializados e escrivães, no

caso de licença, por quem o Secretario da Segui-
rança e Assistencia Publica, designar, e nas faltas
e impedimentos occasionaes, 1)Ot designação do
chefe do Serviço;

2.° OS chefes de secção, 1)oI quem o Secreta-
rio da Segurança e Assislencia designar, no caso
de licença, e por designação do chefe do Serviço,
nas faltas e impedimentos occasi'onaes;

3.	plotogi'aplio-clief por Uni dos photo-
graplios, na forma dos nhlnieros anteriores;

O porteiro, por um dos courtinuos, ,-a
 (]os numeros 1 e 2.
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CAPITULO XIII

Dos 1)efl('ilfl('Jl(OS e 1)aImhmg('ns

Art. 202. Os funccionarios do Serviço de In-
vestigações perceberão os vencimentos constantes
(ia tal)ella annexa

At. 203. Os vencimentos '(liTidCfli-5C em par-
les eguaes, sendo uma o ordenado e outra a grou-

lica çao, a qual só será abonada  ao fui acciona rio
em cffectivo exercicio, salvo o disposto no artigo
seguinte.

Art. 204. O fuaccionario que estiver lóra (lo
cxercicio do cargo, só perceberá a gratificação nos
seguintes casos de ausencia:

a) em virtude de serviço publico obrigatorio
Por, força de lei;

b) por motivo de commnissão (lo governo;
e) por l'allecimento de ascendentes 011 olescen-

olentes, conj uge, irmãos ou cunhados durante o
cuuha(lio, até 8 (lias;

d) por motivo de casamento até sete (lias;
e) P°" €xigeflcia (lis auClorida(lcs da 1 )irecto-

ria de -;ande Publica e não excedend-;andeo de 15 (lias;
f) eia goso de ferias.
Art. 205. O empregado que for sorteado para

o serviço militar será posto em disponibilidade fluo
remunerada, devCli(l() reassumir o exe rcicio dentro
de trinta dias depois de terminado aquclie ser-
viço.

Art. 206. Só a substituição do chefe do Servi-
ço, dos delegados especializados, escrivães, chefes
de secção, photographo-chefe, inspector e Slll)-i ii-
spetores do Corpo de Segurança e do porhiro da-
rão ao substituto vantagens peduniarias, consis-
tentes na perda da propria gratificação para dar
!o)gar á percepção da rio substituido.

Ai`1. 207. O Secretou'io da Segurança e Assis-
tencia Publica Po(teríl conceder aos 1'QIICCi0)flal'io)S
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ferias annuaes, até vinte dias, succcssivos ou não,
sem perda de vencimentos, desde que:

a) tenham mais de um anno de exercicic;
b) não tenham gOSa(lO de licença durante i

anno;
c) tenham em dia o serviço a seu cargo;
d) não hajam incorrido em qualquer falta

disciplinar;
e) sejam dedicados ao tral)alho
Art. 20. Os funccionarios do Serviço de In-

vestigações. quando viajarem cru serviço publico,
terão direito, além da cunducçao, a urna (liaria ar-
bitrada pelo Secretario da Segurança e Assisten-
cia Publica

CAPITULO XIV

Dos deveres, proliibições c)JflfIlUfls, licenças, fal-
tas, penas disciplinares, recursos, verificação
de incapacidade pliqsiea e aposentadoria dos
f uncelonarios

Art . 209. Aos fuucciona rios do Serviço de In-
vestigações SeI'ã() applicaveis Os dispositivos (105
cal)itu1oS J, V, VII a X do Regulamento da Se-
cretaria da Segurança e Assistencia Publica que
não cont rahirem explicita ou implicitamente as
determinações (leste regulamento.

Ar[. 210. Os lunccionarios sera() obrigados a
manter a mais rigoroso reserva Sobre os serviços
de que forem encarregados ou de que tiverem sci-
encia em razão de officio

Paragrapho imico . Os funecionarios que in-
correrem na falta de que trata este artigo serão
SUSCflSOS até sessenta (lias e, na reiiicidencia, se-
rão (lelflittidOS.

Art. 211. E' expressa inuntc vedado aos fun-
ceionarios do Serviço de Investigações encarrega-
rem-se de requerimc ii Los (01 lieg()ciOs das partes

Art. 212. O chefe do Serviço de Investigações
é competente para impor aos funccionarios as pe-
nas de adverencia, reprchensão, multa, e suspen-
são até 30 dias.

CAPITULO XV

Da ordem e tempo de serviço

Art. 213. O expediente normal da repartição
Começará, em todos (lias uleis, ás II horas e ter-
minará ás 16, podendo o chefe do Serviço, j)roro-
gar a hora da sabida, si a affluencja dos trabalhos
assim o exigir.

§ 1.° Os continuos C Serventes darão inicio ao
serviço ás 10 horas, e o porteiro ás 10 12 horas.

§ 2.° A Secção de investigações e Capturas
cm Geral, entretanto, funccionará permanente-
mente, com o pessoal necessario e previamente es-
calado.

3. 1 Para effeito do disposto no paragraplio
anterior, um delegado especializado pe rmaneerá,
alterna damente, na repartição, para (lar as pri-
meiras providencias sobre os casos oCcorrentes,
proseguindo nas diligencias que forem de sua at-
tribuição e levando, incontinenti, para os devidos
fins, ao conhecimento dos demais delegados, os
factos estranhos á sua especialidade.

§ 4. 11 Os delegados da Capital responderão
Pelo policiamento nos respectivos (listrictos du-
rante o (lia e a noite, ficando reiogado o artigo
102, do regtilamento approvado pelo decreto n.
7.437, de 21 de dezembro de 1926.

§ 5. 0 O pessoal do Corpo de Segurança fará
lambem, por turmas, o serviço de plantão, e ficará
á disposição do delegado especializado de (lia ao
Serviço.

§ 6. 0 Para os trabalhos de Corrcspouolencja o!-
ficial, de identificação criminal e iflsj)eCçüo) photo-
graphici (te iocaes, nos olorningos, dias feriados e
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fóra das horas do expediente, haverá uma turma
de funedonarios escalados pelo chde do ServiçO

7o O chefe do Serviço designará egualruCl-
te funccionarios (las Secções de IdentificaÕ e Ex-
pediente e ArChiv() Geral para o trabalho noctur-
no, seml)rl' que for Irecessario.

Ar!. 214. Todos OS funccionarios, á excepção
do chefe do Serviço e do pessoal do seu gabinete,
dos delegados especializados e seus respectivos es

-crivães, sao sujeitos U() l)OfltÕ, que deverão assi-
gnar lUa entrada e na Sahi(la

O ponto de entrada será encerrado pelo
Chefe do Serviço 15 minutos depois (Ia hora desi-
gnada pana o começo (lo trabalho e o da sahida,
quamio terminado o expediente.

 Sempre que, á hora designada, nio es-
tiver presente o chefe (10 Serviço, o ponto será en-
cerrado pelo delegado especializado de (lia ao Ser-
viço. 3." Será considerado em falta o elfl1)regadú
que co pareCer depois de encerrado o ponto ou se
retirar sem licença ou que, tendo assigimilo o pon-
to (te entrada, se ausentar sen , previa anetorizaçao
(10 chefe do Serviço, ou, finalmente, não assignar
O pOILtO de sahida.

Art. 215. No fim de cada mez, será o livro de
ponto entregue, á secção competente para organi-
zar a folha (te J)agamento.

Art. 216. Os funccionarios serão obrigados a
qualquer trabalho extraordínario fóra (Ias horas
de expediente, sefllJ)rC que o serviço o exigir e in
(lej ) endentemente degratificaçao.

Art. 217. A ordem a seguir-se no processo dos
papeis será a seguinte:

I. ,,o papel, .com a nota de entrada, será distri-
buido no gabinete do chefe á secção competente e
a esta encaminhado, depois de protocoliado;

2.° autuado com todos os documentos necrssn-
rios á elucidação (10 assumpto, dispostos por ordem
chronologica e com as folhas numeradas, s'ei'ï 'o
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processo, depois de revisto pelo chefe (141 secção,
levado a despeho do hefe do Serviço;

proferido "despacho e anflotado este no
protocolio, ultará á Secção, por iOtet -medjo do ga-
binete, para se fazer o expediente;

4•o expediente que por sua natureza ifir ur-
gente ou tiver sido distejbuhto á seeço com essa
nota, deverá ser feito e submetli(10 a d .epacho nomesmo dia;

5. 0 sempre que um funecionario faltar dois
(lias consecutivos, o CXJe(Iiente a seu cargo será
novamente (listribuido, pelo chefe da Secção.

CAPITULO XVI

Disposições gei-aes

Art. 218. O chefe do Serviço, os delegados es-pecializados, os delegados especiaes ole captura os
escrivães e o pessoal do Corpo de Segura14ç4i, em
virtude das attribuiçõcs especiacs que lhes inçuin-
bem, exercerão as suas fuacções em todo, o territo-
rio do Estado.

Art. 219. O chefe do Serviço de Investigações
e os delegados especializados usarão distinctivo
cujo modelo será determinado pelo Secretario da
Segurança e Assistencia Publica, e trarão comsigo
Uma carteira (te identidade profissional

Art. 220. Em caso de Hecessidüd, o chefe (te
Serviço poderá designar funceiouiai-jos (Ia reparti-ção para servirem como escrivães.

Art. 221. Será observado quanto aos deveres
commljns ás secções o disposto 110 art .50 do 1-le-gulamento da Secretaria da SegUmAça e Assisleii-cia Publica.

Art. 2 22. Aos delegados eSpCCa1izaolos e es-
crivães applicam-se as disposições (lo Regulanien_
to Policial, relativas ás auctoriddes policiaes que
lhes forem attinenteis.
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Art. 223. Os funccionarlos da repartição pode-
rão ser transferidos de umas para outras SeCÇÕeS,

de accordo comas necessidades d o serviço.
Art. 224. Não serão concedidas certidões de

actos administrativos sem que se verifiquem p
-viamenie os seguintes requisitos: interesse legiti-

mo do J)etiCiOfltlFiO, ser O aSsurnl)t O SUSCC1)tiVCl de
certificar-se e não haver inconveniente para a ad-
miniStraÇã() ou para os interesses do Estado no
deferimento do j)Cdid()

Art. 225. Sendo secretos os serviços crimindeS
a cargo da re rtição, será vedada a entrada de
pessoas estranhas 110 interior (las secções' salvo
permissão do chefe do Serviço.

Art. 226. Serão cobradas por este de1)artamefl
lo (lo serviço policial as taxas constantes da tabeila
anncxa, que constituirão) renda do EsiLido

Paragraplio unico . O chefe do Serviço perce-
berá dois mil réis de emolumentoS )ciosattestados
e carteiras de iolentuh&de que assigflar, ou
passaportes e certidões que visar; e, quando em
exercició de futncç(e5 policiaes, terá direito aos
emolumentos laxados aos delegados de 1)Olicffl na
legislação cru vigor.

Art. 227. O Serviço de lnvestigaçõçs terá os li~
vroS. mappas e boletins necessariOS, seg0110l() O

modelos que foreni approvu (105 pelo) respectivo
die fe

Art. 228. A Directoria da Secretaria da Segu-
rança e Assistencia Publica transmittirá ao Serviço
de,Investigações, depois de processados, todos os
m1),)5 dc iflOVltfllI1 tI) (lis cadeias e t1uaesquer ou-
tros papei s que con lenhani rua terias relacionadas
com US e1)igra)l1es ([esta iii tiimi repartição.

Art. 229. Os escrivões (lo Tribunal da Relação,
o do jutizo de MenoreS e os do crime nas comarcas
e termos devolverão. dcv idamente esci .ipturadOS ao
chefe (lo) Serviço de investigações. semanalmente,
OS boletins e. 1 rjincst Iii 11U(II t(. OS rua ppas esla Lis-
ticos (1110 

lhes feitin por olie renieltidus

Art. 230. Os CUSOS omissos neste regulamento
serão decididos pelo Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica, mediante portaria que será com-
municada a todos os funccionarios a quem impor-
tar o seu conhecimento e execução.

CAPITULO XVII

Disposições transitorius

Art. 231. As primeiras nomeações dos futi-
ccionarios, em virtude desta reforma, serão feitas
livremente pelo governo, que preferirá para dias.
Lmnto quanto convier ui() serviço piiLl c OS acluaes
empregados (lo Serviço de Investigaçées.

Art . 232. As nomeações e p1om:oeS olo Corpo
de Segurança que se fizerem em consequencia da
presente reforma terão o caracter (hi jntcritiidaih'
até (JHC OS nomeados 011 f)ronlo\iohis se nati em
habilitados em COUCUdSO OU com diploma (Ia Escola
de Pelicia

CAPITI1,0 XVIII

Disposições finues

Art. 233. 1stt'ieguiluinieiito enti Ii. em vigor
na data de sua publicação

Art . 234. Revogam-se as (lis1)o-iç5cs era con-
tra rio.

Secretaria (la Segurança e Assisicucia Publico,
cru Bello Horizonte, 12 de dezembro de 1927. --
José Frajuisco Bi(1S Foi! 's

TABELLA A
Vencimentos

Chefe do Serviço (le Investigações	24:0(9)$000
Auxiliar de gabinete . . . . . . . . .	6:390$M0 :390OO()
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Delegado especializado	.
Escrivão..............
Inspector do Corpo de Segurança.
Sub-inspector . . . . . . . . . . . .
Investigador de I. classe .....
Investigador de	classe .....
Investigador de 3: classe ......
Chefe de SeCção
Primeiro escrij)tllrario ......
Segundo escripturario .......
Terceiro escril) turario .......
Inspector das filia-es de identifica-

ção.................
Protocolista ..............
Auxiliar de escripta-dactylographo
Identificador............
Archivador ..............
Pliotographo-chefe . . . . . . . . .
Photographo 1.a classe .......
Photographo de 2. a classe .....
Ajudante de, photographo ......
Porteiro..............
Continuo ..............
Servente..............

TABEI LA B
Taxas

Carteira de identidade civil. . , . .
Carteira de identidade civil, (listin-

cta ................
Carteira para os empregados em

serviço domestico .......
Carteira de habilitação para os con-

ductores de vehiciilus. .
Carteira de habilitação para os con-

ductores de vchicu1o, distincta
Attestado com valor de folha cor-

rida ................
Attestado de 1)0115 antecc(Ientes.

18:W0$000
5 :4OOOOO
6: Q4OOOt)
5:61 (i$000
ã: (t52$000
4: 362$000
3:672$000

12 :00)$OO()
9 :84OO(()
8:1610$000
6:240$000

5 :190$000
4: 5M$000
4:5W$000
3:
3: Offi)$W0
8: (;40.""(X w
6 :4gO.'fOO)
4 :324»jOOO
3 :&)O$000
4 :2OO.1O()()
3 :240.000
2:640$000

1O'tO(X)

15(ft)

101)00

5$O0()

2tO0()
1 $000

AI testad do e i(lentida(le civil . . .
4evalidação de atteslados	 I$0(H)
Passaporte .............20*000
"Visto" em carteira de serviços cou-

generes do paiz e do extrangei-
ro, ou em qualquer dociiieo	:000

Rectificações..............
Indemnização de material	 3$00()
Provas de retratos ......... . 5$000
Provas de pliotograpliias judicia-

rias 5$ a ............20$0O)
Authenticação de documentos . . .	3$0O()

Belio j-Içrizçre, 12 de cjczeitbvc de 1927. -
José Francisco Bias Fortes.

Sr. Presideute.	 -

Não foi contemplada com qiianti1itivo, sfi-
ciente a verba 16, da lei orçamentari ;i. Ull, le
7 de setembro do anuo pi'omo findo, çonçorren-

(lo para esse resultado, 1)riucipalmcli te, O elevado
numero de alienados tjie têm sido recolhidos ao
dois manicomios de que dispomos.

Cresce de (lia para dia o coefficiente de CUSOS
de alienação mental nas differeiites zoiia 410 Es-
tado.; á mingua de mais promptos recIti'sos, os lou-
cos são guardados nus ccleiçs e alli permanecem
até que possam ser removidos para um dos estabe-
lecimentos apropriados ao seu tratamento.

Ninguem desconhece os graves inconvenientes
de semelhante pratica, que o governo tem l)ocu ra-
rado abolir, augmetitando a capacidade dos rua-
nicomios.

O decreto que ora submetto á assignatura de
v. exc. visa apparelhar o governo até •o fim do
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actual exercicio com os recursos uecessarios ao
custeio das despesas do Hospital Central de Assis-
tencia a Alienados e do Instituto "Raul Soares",
até o fim do exercicio vigente.

Belio Horizonte, 12 de dezembro de 1927. -
José Francisco Rias Fortes.

DECRETO N. 8.069 -- DE 12 DE 1)EZMBRO DE 1927

Abre um credito supplewentar (te 88:000$000 á verba 10 - Assisten-
eia a Alienados de Minas Geraes, da lei n. 931, (Is 27 de setem-
bro de 1921;

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, da
Constituição, e de conformidade com a auctoriza-
ção contida no art. 3. 1 , n. 1, § 2. 1, da lei 931, de
setembro de 1926, resolve abrir um credito sup-
plementar de oitenta e oito contos de réis.....
(88:000$000), conforme a demonstração junta,
para occorrer a despesas da Assistencia a Aliena-
dos de Minas Geraes, até o fim do exercicio, visto
os creditos orçamentarios não terem sido suffici-
entemente dotados.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Se-
gurança e Assistencia Publica e das Finanças, as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Gudesteu de Só Pires.

DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DA VERBA 10 ASSISTENCIA A
ALIENADOS DE MINAS GERAES, DA LEI N. 931, DE SE-
TEMBRO DE 1926

Credito or- Saldo exis- Dcspesa pro- Credito ne-
Classificação	çamentario	tente	vavel até o	cessario

fim dodo exerc.
Verba 10 —A-1 -

Pessoal effectivo
do Hospital Cen-
tral e 1. "Raul
Soares" ... . 147:147$000 22:165$917

Verba —A-2- Pes-.
sogl contractado
do Hospital Cen-
tral e 1. "Raul
Soares" ... . 181 :740$200	4:008$119 32 :008$119 28:000$000

Verba - B—Mate-
rial.

Hos-
pital Central . . 699:000$000 97:074$321 137:074$321 40:000$000

Verba —2— Insti-
tuto "Raul Soa-
res" ..... . 158 : 900$000 28:161$519 48:161$519 20 :000$009

Total . . . .	-	 -	 88:000$000
4." Secção. Secretaria (Ia Segurança e Assistencia Publica, cru

Bel lo 1 lorizonte, 10 de dezembro de 1927. - Adaniasto e ()sorio Tyns-
btiribij. Visto. - Octaviano Siinoiielli de Assis. Visto. - O dire-
ctor, Antonio Affonso de Moraes.

DECRETO N. 8.070 DE 13 DE DEZEMBRo DE 1927
Abre uni credito especial de 49:000$000

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do (Ias attrihuições que lhe confere o art. 57 (Ia
Constituição e de accordo com a auctorização con-
tida no art. 1 . % letras II e 1), da lei n . 1.002, de
21 de setembro do corrente anno, resolve abrir um
credito especial de quarenta e dois contos de réis
(42:000000) para pagamento aos seguintes:
30:000000 á Escola Domestica que funcciona cm
Brazopolis, para construcçilo de mais um pavilhão
e 12:000$000 á Associação de Concertos Svmphoni-
cos. da Capital, como subvenção.

i.. 6	 1027
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O Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças assim o tenha entendido e faça . executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 13 de dezembro
de 1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Gudesteu de Só Pires.

Senhor Presidente.
Tenho a honra de submetter á approvação de

v. exc. o novo regulamento para a Imprensa Offi-
dai do Estado.

E notorio o extraordinario desenvolvimento
que vão tendo, de anno parti anno, os serviços a
cargo desse importante departamento da Adminis-
tração Publica.

Quando se inaugurou a Imprensa Official, cm
21 ,de abril de 1892, dia contava apenas 3 officinas
- uma para obras de composição do jornal, uma
de :eiicadernação e uma de impressão, além das se-
icçõ'es de iedacçãb, revisão eexpedição da folha,
occupando, ao todo, 53 empregados.

Hoje, essa grande repartição tem 30 departa-
mentos diversos, com trabalhos e incumbencias os
mais variados, em differentes artes graphicas e
annexos, occllpafldo cera de 400 empregados.

Até 1903, a expansão do estabelecimento era
gind'a pequena, só se tendo tornado consideravel de
1912 em deante. Por isso, o ultimo regulamento da
Imprensa feito nquelle anuo (dec. 1.566, de 2 de
janeiro de 1903), apenas ligeiramente modificado
depois por leis de occasião, portarias e ihstru-
cções dos Directores, tornou-se inteiramente omis-
so, sob muitos aspectos, quanto á actual orániá-
çãd da Imprensa.

O augmento de pessoal, a maior complexida-
de da tarefa que lhe incumbe,, as modalidades no-
vas do grande surto industrial desse (lepartamen-

r to admiíistrativo, estavam a reclamar ás dipdi-
ções e normas que ora suhmetto a aito ente rio (le
v. exc. e cuja elaboração, auètorizada pelo artigo
5•1 da lei 844, de 10 de setembro de 1923, e pelo
art. 1 . 0, 1. 3, da lei 943, de 1. ,, de outubro de 1926,
fbi feita dnÍ tiigtnento çjë (lispesa.

A 11niia1 d1teíiçãd, qdahtõ ao 1)esÚnl, é a
que consta dó dispositi'o inteIliente e liberal do
art. 4.° da lei 963, dê, 10 de seteibliro de 1927, pelo
qual o Conresso Lègislativo, sob n elevada e gt-
nerosa inspiração de v. exc., procurou garantira
sorte dos antigos obreiros e ifensa1istios, codceden-
do titulo de effectividade aos que contarem mais
de 10 annos de, serviço.

Tratou-se, tambem, no regifiamento, de insti-
tuir o "I)iario do Congresso",, 1)a1Il a publicação
dos actos e debates do Pôder Legislatf ro. E essa
uma medida apenas de défereicia espcia1 a esse
Poder, porquanto, de facto, esse serviço de publi-
cidadejá corria com perfeita regularidade, e com
inteira pontualidade, motivando
por occasião cia ultima sesSío legislativa, lioni'dos
pronunciamentos das duas casas do Congresso, em
reconhecimento da precisão e da segurança do ser-
viço cia Imprensa Official.

Finalmente, consolidadas disposições já exis-
tentes, aproveitados conselhos da experiencia de
varios e distinctos administradores que tem tido
aqueile departamento, recebidas e acceitas as, in-
teiligentes suggestões do actual Director, (Ir. Abi-
lio Machado, espirito clarividente e de dedicação
exemplar, fica organizado mim regulamento, que,
si merecer a approvação de v. exc., poderá asse-
gurar a boa ordem e a disciplina daqueila reparti-
ção, permnittindo o maior rendimento na sua acti-
vidade.

,Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1927. -
Gudesteu Pires, secretario das Finanças.

-.- 1479 -
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DECRETO N. 8.071 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1927

Approva o novo Regulamento da Imprensa Official .1 1

O Presidente do Estado de Minas Geracs,
usando de suas attribuições constilucionaes e ai-
tendendo ao disposto nos arts. 5•0 da lei 844, de 10
de setembro de 1923, e 1.0, n. 3, da lei 943, de 1.0

de outubro de 1926, resolve approvar o reguhmen-
to que a este acompanha, asSigfla(lO pelo Secreta-
rio de Estado dos Negocios das Finanças, dispon-
do sobre a Imprensa Official do Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcracs, cm Beilo Horizonte, aos 13 dias do mez de
dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRE-
TO N. 8.071, DESTA DATA

CAPITULO 1

Disposições preliminares

Art. 10 A Imprensa Qfficial do Estado de Mi-
nas Gemes, creada pela lei n. 8, (te 6 de novem-
bro de 1891, regida por diversas leis posteriores e
regulamentada pelos (Ices. 1 ns. 595, de 8 de outu-
bro de 1892, e 1.566, (te 2 de janeiro de 1903, modi-
ficado em parte Pelas "Instrucções" ap1)roVadas
pelo dec. n. 7. 128, de 19 de fevereiro de 1926,é
um departarnen 1 o (til Sccrctana (las Finanças. da
qual depende inmie(liaamente, dividido em (luas
secções principaes: — Minas Geraes" e imprensa
Official, ambas sob a direcção e responsabilidade

- 1481 -

do Director da Imprensa Officiai, que será nomea-
do pelo Presidente do Estado.

1.0 As duas secções principaeS em que se di-
vide a Imprensa Official do Estado de Minas Ge-
raes, subdividem-se, por sua vez, em tantas se-
cções quantas forem necessarias á execução dos
trabalhos que incumbem á repartição.

2. 0 No Regimento Interno destinado a orien-
tar os trabalhos nas diversas secções (leste depar-
tamento, ser-lhes-á dada disposição consenlanea
com a natureza e a ordem dos serviços internos,
llniIiCando-OS, 011 desdobrando-as.

CAPITULO 11
Da redor çõo do "iVnas Geraes"

Art. 2. O "Minas Geraes", orgão official dos
poderes do Estado, terá a direcção (te seu Director
e redactor-chefe, sendo redigido por este e por dois
redactores.

Paragrapho unico. De accordo com as neces-
sidades do jornal, poderão ser contractados auxi-
liares de redacção, dentro dos limites (Ia respecti-
va consignação orçamentara, pela qual poderãc
ser lambem remufleril(lOS escriptores e publicistas
que coliaborem assiduamente no orgão officiai,
com trabalhos de utilidade geral para o Estado, a
juizo do governo. ine(liante proposta do Director.

Art. 3.° O "Minas Grracs", orgão de publicida-
de do governo do Estado, deverá inserir:

1 . 0 As leis, regulamentos, decretos, instrucções
e qiiaesquer outros actos (105 poderes Executivo,
Legislativo e .Judiciiirio do Estado, o expediente
das Secretarias de Estado` e das repartições a citas
annexas ou subordinadas, do Tribunal da Relação,
Juizo (te Direito e Tribunal do .Jurv da Capital;

2.° As leis. decretos, r(gu1amentos, CirClItilre:3
e instrucções dos poderes da União (JIIC devam ter
execução no Estado;
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3." A expljcçã() e defesa dos actos do gover	 vespera lhe remetiam o Senado e 'a Camara, du-

	

no, quando este o ju1gar . coiiveninte e opporiuno;	 rante o periodo de seu funccionaniento.

	

4 1) As aetas c o resunio dos debates das (luas	 Art. 5. 0 O Oigio Official mninte i a um ou mais

	

casas (10 Congresso Legislativo do Estado, 'sendo OS	 correspondentes na Capital Federal, aos qu:aes in-
resumos publicados, quando forem enviados	 cumbirá transmittir-lhe, diariamente, em telegram-
vespera os respectivos extractos;	 mas concisos e claros, noticias dos factos mais im-

	

Edit'tcs .. avisos das Sccrctarias de Esta-	 portantes que occorrerem alh, nos Estados, ou Ioia

	

do e das respectivas repartições publicas e dos jiu-	 do flaiZ
zes e tribunaes de primeira e de segunda instan-

	

cia, sendo pagos aquelies que forem publicados no	 Art. .° O Minas Geraes poderá contractar
ainda correspondentes cm outras cidades do Esta-interesse das partes	 do, ou -da União, quando o governo o julgar coa-6. 1 Artigos origiiaes, ou traduzidos, sobre

	

strucção publica, agricultura, viação colonização,

	

	 veniente, sendo a remuneração dos mesmos lixada
pelo Director, de accordo com o Secretario das Fi-comnercio, estatisúca, hygiene, sciencias, letias

	

artes e quaesquer outros assuinptos (te interesse	 lianças.

	

geral que concorram para o progresso moral e ma-	 Art. 7.° O Orgão Officiál será publicado dia;

	

terial do Estado, exceptuados ajuelles que, a juizo	 riamente, excepto ás segundas-feiras, e só Poderá
do Director, 1)OIfl	J)olemicas decara-	 deixar de ser publicado por motivo justo, a juizo
der pessoal	 do Secretario das Finanças, que lambem poderá

	

7•0 Telegrammas officiaes que possam inte-	 determinar, em casos especiaes, 'sua publicação as

	

ressar ao publico e, eu secção especial, OS de seus	 segundas-feiras.

	

correspondentes na Capital Federal e em outras	 Paragrapho unico. O seu formato será o actual,

	

cidades, quando possivel, noticiando os factos mais	 que poderá ser modificado, 'a juizo do governo,

	

importantes que occorram no paiz e no extran-	 constando de tantas paginas quantas forem neces-
geiro;sanas, conforme a affluencia de materia, para re-

	

8.°oticiario de interesse geral, do interior e	 guIar e prompta publicação dos actos officiaes.

	

do exterior, com abstenção absoluta de issumptos	 Art. 8. o Nenhum original scia levado a com-

	

pcssoaese'partidarios, ou que se apartem dos fins	 posição sem o visto do Director e Redactor-Chefe
(lo orgío officiaI;	 do Orgão Official, excepto o expediente (las Secre-

	

S).° Arinuncios, avisos, declarações ou quaes-	 tarias de Estado e repartições annexas ou depen-

	

quer outras publicações de caracter particular,	 (lentes, actas e resumos dos debates do Congresso

	

unia vez que, além de remunerados, estejam den-	 Mineiro, expediente do Tribunal do Jury, leis e de--

	

tro das normas legaes e do programma do orgão	 cretos, 111e devem vir das respectivas repartições
official.	 rubricados por quem de direito.

	

Art. 4.' Logo seja possivel, o Director da Im-	 Art. 9•o Compete ao Director e Redactor-Chefe

	

prensa Official fará editar, juntamente como "Mi-	 do "Minas Gerues":

	

nas (Teraes , no formato que julgar mais couve-	 1 .° Superintender a redacção e publicação do
mente, o	iario do Congresso', para publicação	 Orgão Official, de -accorio como disposto no arts.

	

das actas, resumos de debates e discursos que de	 3o a 8.° deste Regulamento;

.,	•_y'

.	
,.	4
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2. 0 Orientar os redactores, auxiliares de redS-
cção e demais subordinados, distribuindo-lhes as
incumbencias e tarefas, que julgar convenientes, e
revendo as producç6es 'e trabalhos destes, antes de
sua composição;

3•0 Contractar pessoal idoneo para o serviço
de reportagem e coliaboração do Orgão Official, de
conformidade com o art. 2. 0, paragrapho unico,
deste regulamento;

4 0 Defender •ou explicar os actos do Gover-
no, quando este o julgar conveniente;

5. 0 Requisitar da Secretaria das Finanças pa-
gamento, dentro dos limites das verbas para isso
vetadas pelo Congresso, previamente empenhadas
as respectivas despesas-;

íi.° Solicitar do Secretario das Finanças quacs-
quer medidas necessarias á regularidade, melho-
ramento e boa ordem do jornal;

7. 0 Fazer cumprir as determinações do Presi-
(lente do Estado e do Secretario das Finanças.

Art. 10. O Redactor-Chefe, nas falhas e impe-
dimentos por mais de 30 dias, será substituido por
um dos redactores designado pelo Secretario das
Finanças, ou por quem o governo escolher.

Art. 11. Aos redactores, auxiliares de reda-
cção e encarregados da reportagem compete des-
empenhar, com zelo, ci reli iuspecção e criterio, os
serviços que lhes forem commettidos, devendo obe-
diencia ao Hedaor-Chefe, assiduidade ao seu pos-
to de trabiJo, recato, discreção e sigilio quanto
aos assumptos e materias de caracter reservado,
coãia4os á Redacção.

Art. 12. O regimento interno especificará o
serviço que compete aos redactores, auxiliares de
redacção e encarregado da reportagem, bem como
as penalidades a que ficam sujeitos.

Art. 13. Todos os casos omissos e obscuros
deste regulamento serão resolvidos pelo Director,
de accordo com o Secretario das Finanças.
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CAPITULO III

Da IJflprcnsa 0ff icial, officinas, pessoa ; e
attribuições

SECÇÃO 1

Das secções da Imprensa e salas de trabalho

Art. 14. A Imprensa Official divide-se nas
seguintes secções (IC trabalho, que podem ser au-
gmentadas, 011 • Sil j)J) rim idas, O itlizo (10 gove ruo,
por proposta do l)ircclor, bem eoma anuexa(las
uma ás outras:

1 Redacção;
II Secção Central (administração)
III Secção de Expediente.;
IV Sub-Contadoria;
V Thesourarja;
VI Revisão de Obras;
Vil Revisão 'do Orgão Official;
VIII Almoxarifado;
IX Composição de Obras (Secção "Melio

Vianna'')
X Conlposieã() de Avuilsos (Secção "A rthu r

Bernar(les")
XI Impressão de Obras;
XII Impressão de Avulsos;
XIII Pautação e Encadernação de livros em

branco;
XIV Brochura e Encaderuuç•
XV Valores (S( , cção "Ma1i0 Jrant")
XVI Accessorios;

XVII Lithographia (Secção "Raul Soares")
XVIII Gravura;
XIX Photogravura;
XX Fundição de Tvpos:
XXI Estereotypia e (ialvanoj)Iastia;
XXII Carpintaria;
XXIII Mechanica, Electrichtade e {arage;
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XXIV EX1)ediçao de encomm'efldas;
XXV Archivo
XXVI Composição e paginação (10 Orgão Offi-

cial (Secção "Americo Comes");
XXVII Impressão (lo jornal (Secção "Alvaro

da Silveira")
XXVIII Composição, paginação e impressão do

4 1)iario do Congresso";
XXIX Expedição do Orgão Official e do "Dia-

rio do Congresso";
XXX Portaria e serviço interno..

SECÇÃO II

Do pessoal, sua admissão e classificação

Art. 15. A Imprensa Official será superinten-
dida pelo Director e terá, além (leste, para :attender
aos seus serviços, o pessoa l necessario, que será
classificado em titulado e contractado. .0 Director,
o Chefe das Officinas, oChefe da Secção de Ex-
pediente, o Almoxarife da Imprensa, bem como os
Redactores do "Minas Geraes", serão nomeados
pelo Presidente do Estado e os demais titulados
pelo Secretario das Finanças, cabendo a admissão
dos contractados ao Dirççtpr da repartição.

§ 1 . 0 Divide-se o pessoal contracta(lo em (luas
categorias: mensalistas, os que percebem ordenado
mensal fixo; e obreiros, os que ganham por obra,
de accordo com as tarifas do estabelecimento.

§ 2.0 Os aprendizes serão divididos em tres
classes: 1 . a, 2. e 3. a

31 As nomeações do pessoal titulado interi-
no lambem competem ao Secretario das Finanças,
por proposta do Director.

§ 4.0 O Director da Imprensa poderá contra
ctar, a titulo provisorlo, os technicos necessarios
ao aperfeiçoamento do serviço de ar-tes graphicas
no estabelecimento................
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§ 5." O 1uadï) permanente, (lOS e1n1)I'ega(oS
mciisalistas ser	fli nlada(lo organizar anmialnién-

pIo Director, com os nomes, cargos e vencimen-
tos, e S1Il)liletti(i() á apl)rovação do Secretario das
Finanças, até o dia 15 de janeiro de cada anuo, só
podendo ser alterado, durante os 12 mezes poste-
riores, por motivo de vagas, 011 de promoção de
appreinlizes, nos termos do paragrapho seguinte.

§ 6. 0 Os apprendizes de 3." e de 2.' clas se po-
derão ser promovidos ás de 2 . a e 1. 1, respectiva-
mente, após 6 mezes completos de classe, si a tan-
to auctorizarem seu proceder e adeantamentd no
trabalho.

§ 7. 0 Os apprendizes de 1." classe sómeiite
poderão ser promovidos a terceiros officiaes, Si
occorrer vaga no quadro destes.

§ 8. 0 As promoções do pessoal contractado fi-
cam subordinadas, não só ao procedimento do em
pregado, mas tambem á sua capacidade de traba-
lho.

Art. 16. Nenhum empregado será admittido,
para serviço technico na Imprensa Official, sen
prova (le habilitação, que o Director exigirá pelos
meios que julgar mais convenientes.

Paragrapho unico. Para admissão nas offici
nqs cia Imprensa, é necessario:

a) para apprendiz, certidão de registro civil
provando ter o candidato, no mininio, 14 annos de
edade;

b) para adulto, prova legal de ter, no inaxi
mo, 40 annos;

e) em todos os casos, attestado medico um que
be evidencie não soffrer o candidato nenhuma mo--
lestia contagiosa, ser vaccinado e ter a necessarja
constituição 1)hySica para o serviço.

Art. 17. Os logares de conferentes derivistío
serão preenchidos por concurso entre os enlprega_
dos da Imprensa Official.
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1 . 0 A commissãO examinadora compor-se-á
(te tres membros, dois dos quaes cxtranhos á re-
partição.

§ 2.° Terão preferencia, em egualdade de con-
dições: em primeiro lugar, os que já exercerem in-
terinamente o cargo; em segundo, OS suppleiiteS
de conferencia.

3•1 A egualdade de condições a que se refere
o paragrapho anterior, diz respeito. Uru) só ás notas
(te approvação obtidas, mas tambem ao prüce(L-
mento (lOS empregados, á sua assiduidade e ded i-
cação ao trabalho.

4•0 No CS() de reprovação (los candidatos,
ou de inexistencia destes na repartição, será aber-
to concurso para pessoas extranhas ao estabeleci-
mento.

§ 5.° O concurso versará sO1)Fe portugilez, ari-
thrnetica, geographia, historia do Brasil e pratica
de revisão.

Art. 18. Os logares (le revisores contradados
serão preenchidos por conferentes. mediante Con-
curso entre os mesmos, ou por mCICCimflefltO,
juizo do Director.

Paragrapho unico. A promoção ao cargo d
chefe de revisão far-se-á por merecimento, entr.
os revisores.

Art. 19. E' o seguinte o (jIUl(lrO do I)eSSOai ti-
tulado da Imprensa Oflicial:

1 Director
1 Chefe das officinas
1 Ajudante do chefe das officinas
1 Chefe da secção de Expediente
1 thesoureiro
1 Fiel
2 Redactores
2 Contra-mestres
1 Chefe de composição e paginação de obras
1 Chefe da revisão (la orgão official
1 Revisor de obras
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1 Revisor do Orgão Official	-
1 Chefe da composição e paginação do Orgão

0ff icial
1 Almoxarife
1 Chefe de expedição do orgão official
1 Official
1 Porteiro.
2 Serventes.
Paragrapho unico. Para esse quadro passarão

os contractados (mensalistas e obreiros) de que
trata a lei n. 965, de 10 de setembro de 1927, art.
40, nos termos dos arts. 70, respectivos paragra-
phos, 71 e 72 (leste Regulament(j.

Art. 20. A Imprensa disporá do seguinte pes-
soal contractaolo, conlorine o quadro abaixo:

REDACÇÃO
10 mensalistas.

SECÇÃO CENTRAL
1 ajudante do chefe (Ias officinas e 7 mensa-

listas.
SECÇÃO DE EXPEDIENTE

8 mensalistas ---- 1 guarda-livros, 2 aLixiliare;
teclinieos, 3 praticantes, 1 apontadora (la Iviogra-
1)1111 C 1 1)rtocollista-aIcIi\ista

SUB-CONTADORIA
7 mensalistas - 1 sub-coii ta(lOr, 1 guarda-li

vros, 2 auxiliares technicos, 3 I)raticallt(s
THES() URARIA

1 mensalista - 1 escripturario do Caixa
AIJ\IOXARIFA 1)0)

7 mensalistas 1 guarda-livros, 1 auxiliar de
escripta, 3 officiaes techiiieos, um 2: official e um
encarregado de compras.

•	,'	..	•
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REVISÃÕ hitJiNÀ
7 mensalistas	3 revisores, 3 confcrbtites e 1

supl)lente.
SECÇÃO "MELLO VIANA"

19 mensalistas - 1 chefe, 1 ajudatite techni-
co, chefe de 2.a classe guarda-typo, 1 escriptilrario,
üti'o primeiros officiak, um 2.° official, um 30

bffiëíal, dóis retrancas e 7 apprendizes.
25 obreitõ	tvpografhôs.

SECÇÃO "ARTHtJR frNAtDES"
mensalistas - 1 chefe, 1 ajudahte-iagina-

dor, um 1.0 official, 111113. 0 official e 5 apprendizes.
10 obreiros - typographos.
SECÇÃO DE 1MIRESSÃO DE OBRAS

17 mensalistas - 1 aj udante-engra da dor, tre
primeiros officiaes, 3 segundos officiaes, um 3•o
ófficial, um cortador, uni fundjdor de olds, uru
foguista e 6 apprendizes.

IMPRESSÃO DE AVULSOS
19 mensalistas 1 chefe, um ajiidante-engra-

dador, cinco primei0s officiaes, tres segundos of-
ficiaes, Ires terceiros officiaes e 6 apprendizes.

PAUTAÇÃO
9 mensalistas - 1 chefe, 1 ajudante-cortador.

um official de 3•a classe e 6 apprcndizes.
11 obreiros - encadernadores, riscadores e

pautadores.
BROCHURA E ENCADERNAÇÃO

7 mensalistas - 1 chefe, 1 ajudante, um 1.
dffícial, 1 dourador e 4 apprendizes.

22 obreiros - encadernadores e dobradores
de folha.
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EXPEDIÇÃO DE ENCOMMENDAS

4 mensahistas - - 1 encarregado, tres émpaco-
tadbres.

SECÇÃO "MAlHO BRANT"
23 mensalistas - 2 chefes de 2.', dois segun-

dos offiëiaes, um cortador, 17 passadoras de bilhe-
tes e 1 apprendiz.

SECÇÃO DE ACCESSORIOS
2 mensalistas - um 3. 0 official e uma

liam'.
18 obreiras	artifices.

SECÇÃO 'PAUL SOARES"
16 mensahistas -- 1 chefe, 1 desenhista, 1 trans-

portador, 1 ajudante de transportador, um 1.0 ma
chinista, dois terceiros iiiachmnistas, 1 polidor
pedras e 8 apprendizes.

GRAVURA
7 mensalistas um gravador-chefe, um 1.0 of-

ficíal, um 2. 0 official, 2 terceiros officiaes e 2 ap--
prendizes.

PHOTOGRAVURA.
6 mensahistas - 1 chefe de 2.', 1 auxiliar e 4

apprendizes.
FUNDIÇÃÓ

12 mensalistas - 1 chefe, 2 primeiros offi-
ciaes, um official de 2.", 2 terceiros officiaes e 6
appfendiz-es.

ESTEREOTYI'IA
3 mensalistas - 1 chefe dè 2.', um 2.0 otficiai

e 1 apprendiz.
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CARPINTARIA

6 mensalistas - 1 mestre carpinteiro, um 1.0

carpinteiro, um 2.° carpinteiro, 1 jardineiro, 1 pe-
dreiro e 1 apprendiz.

MECHANICA
16. mensalistas 1 chefe, 1 encarregado da

electricidade, 1 auxiliar, 2 primeiros inechanicos,
1 torneiro fresador, 4 ajustadores, 1 forjador, 1
auxiliar, dois segundos inechanicos, um 3. 0 offi-
cial 'e 1 apprendiz

ARC II IV O
3 mensalistas	1 archivista e 2 auxiliares.

PORTARIA E SERVIÇO INTERNO
25 mensalistas -- 2 encarregados da portar

do dia, 2 da portaria da noite e 21 serventes.
REVISÃO NOCTURNA

8 mensalistas - 3 revisores, 3 conferentes e 2
fupplentes.

SEC ÇÃO "AMERICO GOMES"
10 inensalislas -- 2 ajudantes, 4 emendadores,

1 mechanico de Iinotvpos, 1 retranca e 1 auxiliar
de retranca e um protocollisti de annuiicios.

14 obreiros - typographos e linotypistas.
SECÇÃO "ALVARO DA SILVEIRA"

13 mensalistas -- 1 chefe, 1 ajudante, sele iii.
pressores, 1 fogu'ista, 1 impressor-suppleiite e 1
conductor de inachina.s

EXPEDIÇÃO DO "MINAS"
6 mensalistas - 2 encarregados tias machinas

"Adressograph", 1, encarregado do archivo, 2 ex-
peditores, 1 encarregado da expedição da Capital.

10 entregadores do "Minas".
2 entregdtres suppientes.

"DIARIO DO CONGRESSO"
9 mensalistas - 1 chefe, 1 ajudante pagina-

dor, 1 mechanico, 1 ajudante mechanico, 1 impres-
sor, 1 ajudante, 1 emendador, 2 apprcndizes; e 3
obreiros (linotypistas)

SEC ÇÃO III

Dos fins dá Imprensa 0ff Letal

Art. 21. A Imprensa Official tem p' flui:
1.0 Executar todos OS trabalhos graphicos e

accessorios de que precisarem as Camaras do Con-
gresso Mineiro, as Secretarias de Estado e as re-
partições a elas aunexas ou sujeitas, do mesmo
modo que outras obras de publica utilidade, como
opusculos e livros escolares, approvados pelo go-
verno;

2.° Imprimir, em coilecções, ou em avulsos, as
leis, decretos, instrucções, 'circulares, meinoriaes,
regulamentos e outros qliaesquer actos do gover-
no estadual, assim como OS do governo da União,
que lhe forem determinados;

3. 0 Encarregar-se de trabalhos para particula-
res, sem preterição dos de que tratam os numeros
anteriores;

4. 1 Imprimir a folha official, na qual deverão
ser feitas regularmente as filiblicações enumera-
das pelo art. 3.".

Art. 22. Só excepcionalmente, por iflvencivel
accumu]o de Serviço ou por outro Caso de impos-
sibilidade maior, poderão ser confiadas pelo go-
verno impressões officiaes a officinas particulares.

Art. 23. A administração economica, SUj)er-
intendencia e expediente da Imprensa, sob a im-
mediata inspecção do Director, será exercidi com
o auxilio dos seguintes empregados: chefe das o!-
ficinas, thesoureiro, chefe da secção de Ë*pedien-

i,. 87	 1927
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te, sub-contador, almoxarife e chefes de secções
nas funcções que por este regulamento e pelo re-
gimento interno lhes são conferidas.

SECÇÃO IV

Da Directoria
Art. 24. Ao Director compete:
1 . 0 Superintender todos os serviços a cargo da

Imprensa Official, morando no predio que, para
sua residencia, imSSue o estabelecimento;

2. 1 Contractar, nos termos leaes, os emprega-
dos; artistas e operarios necessariOS ao serviço;

3•0 Solicitar do Secretario das Finanças quaes-
quer medidas necessarias á regularidade, melho-
ramento e boa ordem do jornal e do estabeleci-
mento;

4.° Dar posse, recebendo o compromisso legal,
aos empregados titulados da Imprensa, assignan-
(10 o respectivo termo;

5•o Multar, até 20 % dos vencimentos mn-
saes advertir, verbalmente, ou por escripto, e sus-
pender, até 15 dias, os empregados sob sua dire-
cção, o que communicaríi ao Secretario das Finan-
ças,- no caso do funccionario punido ser titulado,
podendo tambem dispensar os que houver por si
mesmo contractados;

6.° Ordenar :as (1eSf)CSaS a realizar por conta
dos adeantamentos feitos pela Secretaria das Fi-
nanças ao Th:csoureiro, para compras de prompto
pagamento, e mandar orçar os reparos que se tor-
narem necessarios no estabelecimento e suas de-
pendencias, remettendo o orçamento á Secretaria
das Finanças, para o, devido empenho;

7.° Apresentar ao Secretario das Finanças,
por occasião da organização da proposta do orça-
inen'to do Estado, o orçamento da receita ,e despesa
do estabelecimento e relatorio minucioso do seu es-
tado, indicando os melhoramentos a introduzir
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aconselhados pela experiencia, e grupando os (la-
dos estatisticos dos trabalhos realizados nas offi-
cinas;

8.° Fazer chamar os empregadas a serviços
extraordinarios, sempre que houver nisso conve-
niencia;

9° Rubricar os livros da repartição;
10. Redigir e assignar os coiiíraclos, assignar

e despachar toda a correspondencia e expediente
da :reJ)artição; examinar e visar contas de despesas
auctorizadas e pedidos de forneèimeiïto, e, bem as-
sim, as folhas de vencimentos dos empregados, as-
signando a dos funccionarios titulados e visando a
dos contractados;

11. Fixar o preço dos impressos e mais tra-
balhos expostos á venda, de accordo com as tarifas
em vigor;

12. Mandar autuar, com certidão do porteiro,
os empregados insubordinados e desobedientes, ou
cxtranhos, que se achem lia repartição e procedam
criminosamente, remettendo-os á auctoridade com-
petente, para que lhes forme a culpa, conforme
as leis;

13. Expedir o Regimento interno, que será
submettido á approvação do Secretario das Finan-
ças, para regulara execução de todos os serviços;

14. Lavrar portarias sobre ordens de serviço,
nos casos em que for omisso o Regimento Interno,
cujas oderájas disposições poderá tamhem modificar, si o
julgar conveniente, depois de ouvido a respeito o
Secretario das Finanças;

15. Cumprir e fazer cumprir todas as instru-
cções e decisões do Secretario das Finanças, nos
casos previstos, como nos omissos e obscuros, d?ste
regulamento.

SECÇÃO V
Da Secção Central

Art. 25. A Secção Central será dirigida pelo
Chefe das Officinas da Imprensa Officiai, o mi-
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mediato do Director na superintendencia teclmica1
da repartição, ao qual incumbe, por Si e pelos che-
fes e empregados que lhe são subordinados, exe-
cutar todos os trabalhos confiados á Imprensa, sob
a fiscalização do Director.

Art. 26. Além de outras que a necessidade do
serviço possa determinar, são attribuições do Che-
fe das Officinas:

a) Fiscalizar o ponto dos empregados, tanto do
serviço diurno, corno do nocturno;

b) Attender ao Director da Imprensa Official,
executando, ou mandando executar, as ordens que
receber do mesmo;

c) Fazer préviaineiite os orçamentos de todos
os trabalhos, officiaes e particulares;

d) Visar, ou mandar visar, as guias de pedidos
de material para o Almoxarifado;

e) Receber e encaminhar ás officinas, pelo seu
ajudante, todos os trabalhos remettidos á Imprensa
Official, officiaes ou particulares, dando as instru-
cções necessarias para o bom desempenho dos
mesmos;

1) Verificar as guias dos traí)alllOs exeCIlIa(IOS
nas officinas, examinando minuciosamente as par-
celias de material, mão de obra e porcentagem,
afim de ver si se acham de accordo com os preços
e tarifas em vigor;

g) Fazer todos OS pedidos de material para o
consumo da Imprensa Official, tendo sempre em
vista o exame do mesmo e O pedido 1)ré\i() dos
preços em diversas casas, quando se tratar de
acquisição immediata, para serviço urgente, 1)OiS

todos os demais fornecimentos devem ser feitos por
concurrencia publica;

li) Examinar toda a corres ponolencia de pedi-
dos de material, dando os esclarecimentos neces-
sarios ao escripturario encarregado (lesse serviço;

i) Escripturar, ou mandar escripturar, todas
as encommendas;
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j) Taxar, ou mandar taxar, todos os annuncios
e publicações que entrarem na Imprensa;

k) Visar os pedidos de material (meudezas)
comprados pelo Almoxarifado;

1) Visar, ou mandar visar, os cartões de sahida
do pessoal;

m) Orçar ,e examinar, por ordem do Director,
todas as propostas de venda de material, utensilios,
machinas etc., afim de verificar si são, ou não, ne-
cessarios á Imprensa;

ii) Fazer executar, com o maxirn() rigor, as
providencias a bem da ordem. (liSCil)IilUl e regula-
m'idade (lo serviço da imprensa, de accordo com
este Regulamento e Regimento Interno

o) Levar ao conhecimento do Director as irre-
gularidades que se observem no serviço, tomando,
de prompto, as providencias que o caso exigir;

p) Não consentir a pem'manencia nas officinas
de pessoas extranhas ao serviço, a não ser em vi-
sita ao estabelecimento, para o que só dará aucto-
rização, si julgar opl)ortuna e conveniente a occa-
sião;

q) Attenoler ás partes em assumptos que se re-
lacionem com as officinas ou com trabalhos exe-
cutados nas mesmas;

r) Censurar, multar ou suspender, até 8 (lias,
empregados faltosos ao cumprimento do dever, nos
casos previstos neste 1-legularnen to, levando as
faltas graves, ao conhecimento do Director;

s) Acoeitar trabalhos particulares, para serem
executados nas officinas da Imprensa, exigindo o
pagamento imrne{liatO da metade da importancia
do respectivo orçamento e só fazendo a entrega do
trabalho mediante o pagamento do restante da
quantia orÇa(la

t) Fazer a tarifa industrial e d'monstrar o
custo e estatistica do estabelecimento, tendo 1)01'

base os elementos de mão de obra, material gasto,
materia prima empregada, porcentagem (Ias des-
pesas e depreciação de mnachimias e utensilios;

-
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Art. 27. O Chefe das Officinas, além de um
ajudante, seu immediato, que o auxiliará, nodes-
empenho das attribuições que lhes são incumbidas,
e que será seu substituto, nas faltas e impedimen-
tos, terá sob sua direcção o pessoal necessario ao
expediente da Secção Central.

Paragrapho unico. No Regimento Interno, se-
rão especificadas as attrihuições do ajudante do
Chefe das Officinas e dos demais empregados da
Secção Central.

Art. 28. O Chefe das Officinas da Imprensa
Official terá como seu auxiliar e preposto um al-
moxarife, com fiança de 3:000$0000, cujas attribui-
çõcs serão declaradas no Regimento Interno

§ 1. 1 O Almoxarifado deverá ter urna relação
completadas casas que forneçam á Imprensa ,e le-
var ao conhecimento do Chefe das Officinas:

a) As faltas verificadas no siock, com tempo
necessario para o reforço do mesmo;

h) Os motivos de ordem material, ou moral,
que desabonem perante a Administração qualquer
casa que tenha relações commerciaes com o esta-
be1ecirneto.

§ 2. 0 Compra nenhuma será feita pelo Almo-
xarifado, sem que a guia leve o "Visto" do Chefe
das Officinas.

§ 3. 0 Os pedidos de material para consumo
nas officinas serão feitos pelos chefes das salas ao
Almoxarifado, por , meio de guias e estas deverão
ser remettidas diariamente á Sub-Contadoria, para
devida escripturação.

§ 4. 0 Os chefes das salas remetterão mensal-
mente ao Chefe das Officinas urna nota disrimina-
iiada de todo o material consumido. O Chefe das
Officinas visará essas notas e as encaminhará á
Sub-Contadoria para o devido reis1ro.

§ 5. 0 O material recebido pelo Almoxarifado
e que não esteja de accordo com as amostras, ou os
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pedidos, será devolvido imLe.diatamente 1OS forne-
cedores, ou posto á disposição destes, comrnunican-
do-se logo o facto á Sub-Contadoria.

SECÇÃO VI

Da ThesurQria
Art. 29. A Tliesouraria, a que competem .a ar-

recadação e a guarda dos dinheiros da Imprensa,
bem corno o pagamento das despesas do cstuthcleci-
mento, estará sob a immediata responsabilidade
de um Thesoureiro, que prestará fiança de ......
5:000$000 ,e ao qual incnmbe:

a) Arrecadar a receita do estabelecimento e
ter sob sua guarda e vigilancia e debaixo de sua
responsabilidade os dinheiros pertencentes ao es-
tabelecimento, ou alii depositados para qualquer
effeito;

h) Vender impressos, mediante auctorização
(10 Director;

e) Effectuar, documentadamente, as despesas
auctorizadas pelo Director;

d) Pagar as ferias dos empregados e venci-
mentos dos funccionarios, recebendo quitação;

e) Recolher, mensalmente, até .o dia 10 de cada
mez, á Secretaria das Finanças a renda arrecada-
da e receber deila os supprirnentos pedidos;

f) Ter sempre em (lia àescripturação dos li-
vros da Thesouraria;

g) Prestar informações verbaes, ou por escri-
pto, sobre assumptos de sua competencia, quando
pedidas pelo Director;

h) Escrever a correspondencia do Director, nos
assumptos que versarem sobre recebimento e en-
trega de dinheiro, correspondendo-se directamente
com os particulares, quando isso lhe fôr deiemii-
nado;

i) Proceder á cobrança das irnportanci:as devi-
das ao estabelecimento;

OE
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j) Prestar ao Sub-Contador asinformações ne-
cessarias sobre materia relativa á Thesourari :a, de
que tenha cite necessidade para os serviços da Sub-
Contadoria.

Art. 30. O Th.esoureiro será auxiliado por um
fiel, de nomeação do Secretario das Finanças, e
cujas attribuições serão declaradas no Regimento
Interno, bem como por um auxiliar t-echnico encar-
regado (la 'escri)turação (]os livros da rfhesouraria
<Ia Imprensa Official.

Art. 31. A Thesouraria lerá os seguintes li-
vros:

Caixa Geral;
Caixa do Finido de Beneficencia
C Correntes (lOS fiinccionarios
Paragraplio unico. A Thesou cana entregará

diariamente ao Director um boletim do movimen-
to de Caixa, e á Sub-Contadoria unuo demonstração
resumida da receita e da despesa e (IUC reprodu-
za a escnipturação do livro Caixa.

SECÇÃO VII

Da Sub-contadoria

Art. 32. A contabilidade da Imprensa Official,
que se denominará Sub-Contadoria, será feita de
accordo com as instrucções e determinações da Se-
cretaria das Finanças.

SECÇÃO VIII

Da Secção de Expediente

Art. 33. A Secção de Expediente disporá de
um chefe, 1 guarda-livros, 2 auxiliares de escnipta,
3 praticantes, 1 apontadora-dactylographa e 1 p'-
tocollista-archivista.

Art. 34. Ao chefe da Secção de Expediente iii-
ciimhe:
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a) Organizar o ponto geral da Repartição, cal-
cular o serviço de tarifas e fazer as folhas de paga-
mento do pessoal titulado e contractado, devendo
a deste ser assignado pelo Chefe das Officinas e vi-
sada pelo Director; e a do pessoal titulado assigna -
da pelo Director, para serem depois encaminha-
das á Sub-Contadoria, juntamente com a requisi-
ção do pagamento e comas fichas de despesa das
respectivas importancias;

li) Lavrar OS termos 'de compromisso e 1)os-
se (los funcciona rios, nos livros competentes;

e) Escripturar o 1)rotocollo geral e o livro de
matricula do pessoal;

d) Redigir a correspondencia a seu cargo e
prepararas contas de 'publicações (, de obras;

'e) Manter cm perfeita ordem de classificação
e catalogo o archivo da repartição

f) Providenciar para que os funccionarios da
secção tenham sempre em (lia OS serviços a seu
cargo;

g) Informar os requerimentos officiaes e de
particulares que se relacionem Com a sua secção

li) Prestar ao Director, sempre CIne este pedir,
quaesquer esclarecimentos sobre a situação dos
funccionarios e empregados, tempo de serviço, pe-
nalidades e licenças obtidas.

Art. 35. Além das obrigações enumeradas no
artigo antecedente, outras Pie poderão ser 'distri-
buida:s, de accordo com as necessidades do serviço
e a juizo do Director.

§ 1.° O chefe da Secção de Expediente será
substituido, em -suas faltas e impedimentos, pelo
guarda-livros, -e este, por um dos auxiliares de es-
cripta, a juizo do Director.

§ 2. 1 As attribuições (los funcci-onarios da Se-
cção de Expediente serão discriininaolas no Regi-
mento Interno da Repartição.
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SECÇÃO IX
Das demais secções da Imprensa O[[icial
Art. 36. O Regimento Interno fixará as attri-

buições do pessoal das demais secções da Imprensa
Official, que serão diriidas, de accordo com o des-
envolvimento de cada uma, por chefes de 1 .a elas-
se ou de 2., inclusivé todas ias secções (10 serviço
do "Minas Geraes", que estão sob a direcção ge-
ral e responsabilidade do Chefe das Officinas, que
responderá pelas mesmas perante o Director.

CAPITULO lv
Das substituições, vencimentos, salarios, licenças e

faltas dos empregados em geral

Art. 37. Não só para os titulados, como para
os contractados, haverá na Secção de Expediente
um livro de matricula especial, para o registro de
nome, edade, naturalidade, condição, estado, data
de admissão e notas sobre competencia e procedi-
mento de cada empregado.

Art. 38. Serão substituidos, em seus impedi-
mentos: os Redactores, P01: quem o Director de-
signar; o Chefe das Officinas e o Thesoureiro,
por seus respectivos auxiliares; o chefe da Secção
de Expediente, pelo guarda-livros; os chefes de
1.a classe e de 2. a pelos imrnediatos, ou por pri-
meiros officiaes da mesma sala, propostos pelo
Chefe das Officinas e designados pelo Director; os
porteiros, pelos encarrega(IOS da portaria, -e estes,
pelos serventes designados pelo Chefe das Offici-
nas; os demais empregados, por profissionaes ou
pessoas escolhidas pelo Director.

Paragrapho unico. Para as substituições, bem
como piri as promoções, será, sempre que fôr l)0S
sivel, adoptado o criterio de antiguidade do empre-
gado no serviço, combinado com o de seu mereci-
mento ,c competencia.

Art. 39. Os funccionarios e emprega(los titu-
lados serão pagos por folha mensal, assignada pelo
I)irector,e os contractados ta'rnbem por folha men-
sal, visada pelo Director •e assignada pelo, Chefe
das Officjnas.

Art. 40. O 1)essoal contractado será pago l)o1
obra, ou ordenado mensal, conforme a natureza do
serviço, de accordo com as tabelas que vigõrarem
na occiasião.

Art. 41. O empregado contractado, de orde-
nado fixo, jornaleiro ou obreiro, que faltarmais de
10 dias no mez, sem prévia auctorização do Dire-
ctor, perderá o logar, salvo moiivo de doença justi-
ficada, .perante este, com attestado medico.

Art. 42. Todo empregado contractado ou ti-
tulado da Imprensa l)o(lerI falhar, com perda to-
tal dos Vencimentos, até 3 (lias por rriez, sem com-
municação official.

1.° As dispensas de serviços por mais de 3
(lias, para os contractados, dependem dc deferi-
mento do Director, exceptuados os casos de força
maior, provada em petição posterior endereçada a
este, que attenderá, ou não, conforme achar de
justiça.

§ 2.° 1)a quarta falta em deante, os contracta-
dos ou titulados serão multados em 1 dia de Ira-
balho em cada falha, salvo caso de doença, que
será justificada, perante o Director, com attestado
medico.

Art. 43. Nos dias em que, para serviço ex-
traordinario, for exigida a presença dos emprega-
dos e funcejonarjos na 1 I) ensa os failosõs, mes-
mo que ainda não tenham (lado falta alguma, se-
I'ão punidos com multa correspondente a dois dias
de vencimentos, excel)fo nos casos de doença, pro-
vada com attestado medico.

Art. 44. Todo empregado que, por esqueci-
mento, deixar de assignar o ponto, no (lia em que
trabalhar, e não se justificar até 2 dias depois, per-
derá direito ao vencimento correspondente.
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Art. 45. As licenças aos funccionariOS titula-
dos da imprensa Official poderão ser concedidas:

1. 0 Pelo Presidente do Estado, até 2 annos;
2.° Pelo Secretario das Finanças, até 90 dias;
3o Pelo Director, até 30 dias.
Art. 46. As licenças por motivo de molestia e

com metade dos vencimentos só podem ser con-
cedidas P' metade (lOS prazos marcados no artigo
antecedente.

Art. 47. Os funcciouarios mencionados no art.
45, ns. 1.0 e 2.% que tiverem concedido licenças até
o maximo de tempo que lhes é facultado naquele
artigo e no subsequente, só poderão exercitar no-
vamente sua cOmI)etenCia, um anuo depois, con-
tado do dia em que tiver terminado a ultima li-
cença por cites concedida, salvo a restricção legal
do art. 54.

Art. 48. As licenças poderão ser concedidas
por motivo de molestia provada por attestaçiio de
profissional, ou por qualquer outro motivo justo
e attendivel.

l. , As licenças concedidas pelo Presidente
(10 Estado, por motivo (te molestia, darão direito á
percepçao de metade dos vencimentos, até um
anuo, e poderão ser prorogadas por egual tempo,
mas sem vencimentos.

2 . 0 As licenças concedidas por outro qual-
quer motivo justo, a juiz () (10 governo, serão sem
vencimentos e pelo prazo maximo de 2 annos.

Art. 49. Não poderão ser concedidas licenças
aos empregados interinos, aos que não perten-
cerem ao quadro effectivo, OU sómente desempe-
nharem cornmissõeS, e aos que ainda não tive cem
tomado posse e entrado no exercicio de seus car-
gos.

Art. 50. As licenças poderão ser prorogadas,
não excedendo o prazo (te 1)rorogaçao, reunido ao
da licença, os maximos de tempo estabelecidos no
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art. 43, ns. 1. 6 e 2.°, e devendo a mesma ser re-
querida antes de expiradas aquelias

Paragrapho nnico. Para o computo do maxi-
mo de tempo de duração das licenças, devem-se
contar sempre as interrupções de exercicio (10 fim-
ccionarjo.

Art. 51. O Director deverá •communicar ao
Secretario das Finanças as licenças que conceder.

Art. 52. O cumpra-se do Director é clausula
essencial para execução das portarias de licença.

Art. 53. O funccionario poderá renunciar á
licença, no todo, ou em parte, uma vez que entre
immediatamente em exercicio.

Art. 54. O funccionario que tiver gosado da
licença pelo maxirno de tempo marcado no art.
45, n. 1.°, não poderá obter nova licença, antes de
findo um anno, contado da (lata em que houver
terminado a ultima licença.

Art. 55. Ficará sem effeito a licença, si o fim-
ccionario não entrar no goso delta dentro de 30
dias, contados da data de sua concessão.

Par:agra1)l10 unico. Este prazo poderá ser pro-
rogado, 1)01' motivo justificado.

Art. 56. O funccjoiiarjo l i cenciado deverá
cornmunicar ao Director a (fala em que entrar 110
goso da licença e aqueila em que reassumir o exer-
cicio de seu cargo.

Art. 57. O funccionario licenciado poderá go-
sar da licença onde lhe convier.

Art. 5. As licenças serão concedidaspor
meio de portarias, que não poderão ser assignadas
pela auctoridade competente, antes de pagos os res-
pectivos direitos.

Art. 59. As portarias de licença deverão ser
registradas e notadas na Secretaria das Finanças.

Art. 60. Não seriio restituidos os direitos pa-
gos pelas licenças, mesmo (IllafldO dias deixem ole
ser utilizadas.

Art. 61. Reputa-se abandonado o logar pelo
funccionario que: - deixar o emprego sem liceu-
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ça da auctoridade corúpetente, ou fóra dos casos
previstos em lei; não reassurnir o exercício (1e1)OiS
de finda a licença; e, remivido de um logar para
outro, não entrar em exercicio dentro do prazo le-
gal.

Art. 62. Si,. dentro de 30 (lias, contados da
data em que a licença expirou, o finccionari pro-
var não ter assumido o exercicio de seu emprego,
por motivo superior de, enfermidade ou outra qual-
qifer razão justa, a juízo do governo, será mantido
no seu logai'.

Paragrapho unico. No caso deste artigo, pro-
vando o funccionario enfermidade, por meio de at-
testado medico, terá direito á metade dos venci-
mente durante os referidos 30 dias, caso ainda
não tenha exgotta(io o prazo maximo de licenças
remuneradas, nos termos do art. 45, ns. 1.° e 2.°.

Art. 63. Expirados os 30 dias de que trata o
artigo antecedente, o íunccionario incurso na san-
cção (10 art. 60 será submettido a processo de
abandono de emprego.

Art. 64. As disposições acima só se applicam
aos funccionarios titulados da Imprensa Official.

Art. 65. Quanto ao processo de abandono de
emprego, observar-se-á o disposto no decreto n.
1.497, de 30 de dezembro de 1901, cap. IV.

Art . 66. As faltas dos funceionarios tituldos,
em serviço de suas funcções, serão classificadas
em abonadas, justificadas e injustificaveis, segtm-
do os motivos que a dias tiverem dadó logar.

1." Serão abonadas:
1 . 0 As que forem occasioPadas por serviço pu-

blico gratuito e obrigatorio, i)Õr força de lei;
2.1 Por motivo de serviço em commiimo não

estipendiado, encarregada pelo governo:
3. 0 Por anojamento, em caso de m ie do as-

cendente 011 (iscCndflie, conjuge, irmão ou
cunhado, estabelecido nor lei ou costume:
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4.° Por occasião do casamento do empregado,
não passando de cinco dias.

§ 2.° Serão justificadas:
1. 0 As motivadas por molestia, provada com

attestado medico, tornando-se necessaria a licen-
ça, quando excedam de 30 dias;

2. 0 As por motivo de serviço em comrnissão
estipendiada e incumbida pelo governo do Estado.

Art. 67. As faltas não comprehendidas nos
paragraphos precedentes serão consideradas in-
j ustificaveis.

Art. 68. As faltas abonadas darão dirito a
todos os vencimentos e a serem contadas como ser-
viço effectivo, e as justificadas, á metade dos ven-
cimentos e a serem contadas como effectivo exer-
cicio, si tiverem sido motivadas por serviço cm
commissão designada pelo governo do Estado. As
injustificaveis farão perder, não só todo o venci-
mento, como a contagem do tempo, e podem dar
logar á suspensão e á perda do emprego.

Art. 69. As faltas serão contadas nos casos do
§ 2. 1 do art. 66 e para o fim de não excederem o
limite fixado no art. 54.

CAPITULO V

Do pessoal obreiro e mensalista

Art. 70. Para effeito do art. 4• 1 da lei n. 965,
de 10 de setembro de 1927, os obreiros da Impren-
sa Official, com 10 annos completos de bons servi-
ços, ficam assim classificados:

Obreiros de 1 .a classe."	"
§ 1 . 0 Para gosar da regalia da classificação, o

obreiro que attingir 10 annos completos de bons
serviços, deverá reqiterel-o ao Secretario das Fi-
nancas com informação do Direcfor da Imprensa
OfficiaI, justificando o pedido com cerfidão do
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seu tempo de serviço, passada pela secção de Ex-
pediente, devidamente visada pelo chefe das offi-
cinas.

§ 2. 0 Os obreiros que gosarem das regalias
constantes deste artigo, entrarão nas respectivas
folhas de pagamento com os vencimentos constan-
tes da tab1la annexa.

§ 3. 0 Os obreiros continuarão a ganhar por
obra, de accordo com as tarifas que vigorarem no
estabelecimento, e, no caso de não alcançarem os
vencimentos de sua tabelia, soffrerão, em folha, o
lesconto da differcnça verificada, excepto si esta
tiver sido motivada por falta de machinas ou de
material. Quando, porém, houver excesso na sua
producção, ser-lhes-á este computado como servi-
ço extraordinario, em folha especial.

Art. 71. Os obreiros classificados nos termos
do artigo anterior e seus paragraphos passarão
para o quadro do pessoal titulado, nos termos da
lei n. 965, de 10 de setembro de 1927.

Art. 72. Os mensalistas com 10 annos com-
pletos de bons serviços ficam titulados, nos termos
do art. 4. 1 da lei n. 965, de 10 de setembro de
1927, desde que o requeiram ao Secretario das Fi-
nanças, com informação do Director da Imprensa
Official, juntando certidão de Seu tempo de traba
lho passada pela secção de Expediente, com o vis
to do chefe (Ias officinas.

Art. 73. Os vencimentos da tabella annexa
sómente seríio alterados quando o 1)o(l1'1' compe-
tente julgar conveniente modificar OS do funccio-
nalismo publico do Estado.

CAPITULO VI

Do tempo e da ordem dos trabalhos

Art. 74. As horas de trabalho na Imprensa
Official serão as seguintes: para o pessoal das oí-

ficinas, das 10 ás 17 horas; para o da revisão de
obras e o do Archivo, das 11 12 ás 7; para o d
Sub-Contadoria, secção de Expediente e Thesou-
raria, das 11 ás 16; para os porteiros e serventes
do dia, das 9 ás 16; para o serviço da noite, as que
o Director determinar.

§ 1.° Com permissão do chefe das officinas,
ou de seu auxiliar, em casos de molestia ou outros
de urgencia, o empregado poderá sahir durante o
dia, justificado o motivo, perdendo um quarto de
dia, até uma hora, e meio dia, até duas floras, de
ausencia.

§ 2. 0 O pedido de sahida, a que se refere o pa-
ragrapho acima, (leve ser encaminhado pelo chefe
da secção, e a permissão será dada 1)01' escripto.

Art. 75. Só excepcionalmente serão exigidos
serviços extraordjnarios nas officinas da Impren-
sa Official, sendo taes serviços remunerados nos
termos da lei 844, de 10 (te setembro de 1923, art
13, 1)aragrapllo unico.

§ 1.0 O trabalho exlraordinario, a que se refe
re este artigo, será sempre auctorizado pelo Dire-
ctor, mediante pedido do chefe das officinas. O
serviço executado sem observancia do que aqui s-
dispõe, não será computado em folha para effcito
de pagamento.

§ 2. O inicio do trabalho extraordj .nario será
ás 19 horas, prolongando-se até a hora imposta
pela necessidade do serviço, sendo os empregauos
mensalista.s pagos por hora, com 50 % de augmen-
[o nos vencimentos, até meia noite, e, dessa hora
em deante, até as 8 horas, com 100 %. Si o Dire-
ctor da Imprensa julgar conveniente, dara o sei--
viço extraordinario pela manhã, 011 á tarcie, e u
trabalho será pago nas mesmas Condições.

Art. 76. Todo trabalho executado lias offici-
nas da Imprensa pelo l)eSSOal inensalista sert mi-
nutado, •de accordo com as tarifas v1gtites, con-

D 88	 1927
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forme as instrucções do Director do estabeleci-
neuto.

1 . 0 Excluem-se deste artigo os ernpregado
ip ensaUstas de funcção administrativa.

2. 1 O. serviço extraordinario deve ser minu-
tado á parte.

3• 11 As secções de Mechanica, Carpintaria e
Electricidade e outras que o Director determinar,
não estão sujeitas a minutas; são, porém, obriga-
(Ias a apresentar, até o dia 5 de cada mez, relato-
rio completo dos serviços executados durante o
mez findo.

§ 4 0 Não serão pagos os vencimentos do mez
á secção cujos serviços não forem minutados, ou
relatados, nos termos do art. 12 e paragraphos 2.0

e 3. 0 do decreto 7.128, de 19 de fevereiro de 1926.

CAPITULO VII

Dos vencimentos do pessoal
Art. 77. A tabelia de vencimentos e o quadro

do pessoal titulado da Imprensa, que só poderão
ser alterados p' lei ou auctorização do Congresso,
são os que vão cm annexo, no fim deste regula-
mento.

Art. 78. A tabelia de vencimento do pessoal
contractado será organizada pelo Director.

Paragrapho unico. O empregado mensalista
só terá augmento de vencimentos durante o anno,
por meio de promoção, caso se verifique alguma
vaga, ou com economia resultante da suppressão
de lagares que se tornem dcsncccssarioS.

Art. 79. O empregado que se retirar da casa
espontaneawente, só receberá o saldo a que tiver
direito, no dia do pagamento geral; quando despe-
dido, será pago immediatamcnte.

Art. 80. O pagamento de salarios aos empre-
gados da Imprensa Official será quinzenal, feitos
pela metade os descontos legaes.
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1 . 0 O pagamento correspondente á primeira
quinzena do mez será feito sob fôrma de adeanta-
mnento, e, quanto ao pessoal obreiro, com a respon-
sabilidade do chefe da secção do Expediente que
compete fornecer, por escri pio, ao Tliesoureiro,
relação do trabalho execiitado até o dia 15, mclii-
sivé, do mez a que se refere o l)Incnto.

§ 2. 0 Nenhum outro adeantamento poderá ser
feito, quer pelo Director da Imprensa, quer pelo
Thesoureiro, ao pessoal da repartição.

§ 3.° Os adeantamentos a que se refere o § 1 0

serão escripturados em livro propriõ pela Thcsou-
raria, que dará á Secção de Expediente, no fim de
cada mez, uma demonstração das importancias
adeantadas, as quaes serão rehavidas do pessoal,
no acto de pagamento da respectiva folha.

CAPITULO VIII
Das penas e znLzitas

Art. 81. Os empregados titulados da Imprensa
Official ficarão sujeitos ás mesmas penas e multas
que forem estipuladas pelo regulamento da Secre-
taria das Finanças, as quaes serão impostas gra-
dativamente pelo Chefe das Officinas, Director e
Secretario das Finanças, havendo, sempre, entre-
tanto, das impostas pelos dois primeiros, recurso
voluntario para este ultimo.

Art. 82. Será despedido o empregado contra-
ciado que se mostrar pouco assíduo ao serviço,
bem como 0 que se recusar a comparecer ao traba-
lho extraordinario, sem ser por motivo de molestia,
que deve ser justificado com attestado medico.

CAPITULO IX

Da renda da Imprensa, preço e venda de productos
.Art. 83. A receita da Imprensa Ofiiç.i prç-virá:
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1. - Da venda das coilecções de leis, decretos
do poder executivo e decisões que forem publica-
das annualmente;

2 . 0 Da venda de obras impressas por ordem
do governo;

3•0 Da venda de quaesquer productos das offi-
cinas;

4. 0 Das publicações na folha official, pagas
pelas repartições federaes e por particulares, ou
corporações, de decretos e actos officiaes que ai-
tenderem a interesses indi.viduaes, assim como de
publicações solicitadas, e•ditacs, declarações e an-
nuncios, os quaes deverão ser cobrados por linha,
de accordo com os preços da tarifa que vigorar na
occasião, de ordem do Director;

5.' 1)a venda avulsa da folha official;
6.0 Da venda de rnacliinas, utensilios e outros

objectos, que se tornem dispensaveis e imiteis ao
estabelecimento;

7. 1' Da impressão de obras ou trabalhos por
conta de particulares;

8 . 0 Das assignaturas da folha official, sendo
as dos funccioiia rios publicos pagas pela Secreta
ria das Finanças, que na fórma da lei, rehaverá
dos mesmos, por dediicçôes mensaes, ou dc uma
só vez, como elies preferirem, a respectiva impor-
tancia;

9.° Do expediente das secretarias e repartições
annexas, publicado no Orgão Official;

10. Da receita de qualquer outra origem, que
será escripturada como renda Qxtraordinaria do
estabelecimento;

11. Dos debitos das contas correntes das Secre-
tarias e repartições, em virtude das requisições de
obras para serviço ou para outrem, e, por isto, to-
das as despesas em que forem computadas publi-
cações e impressos officiaes recorninendados por
lei, ou que o governo determine, bem como as re-
sultantes da remessa gratuita do Orgão Official,
conforme as disposições legaes, aos funccionarios
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publicos não remunerados, e que serão escriptura-
dos em conta corrente de cada Secretaria, para o
effeito de se cotejarem com as respectivas dotações
das verbas a este fim destinadas.

Art. 84. Para as encommendas particulares e
officiaes, tomar-se-ão , por bascos seguintes preços:

a) Para as particulares, o importe da mão de
obra e do material, com o accrescimo de 20 a 30 %,
conforme a natureza do serviço;

b) Para as officiaes, além do importe da mão
(le obra e material, accrescer-se-ao a porcentagem
de 15 % e mais 5 % para depreciação do material.

Art. 85. As publicações e impressões a que se
refere o n. 11 do art. 83, a remessa da folha e a
abertura das assignattiras gratuitas do jornal deve-
rão ser por escripto expressamente requisitadas
pelos directores das Secretarias de Estado ou pelos
presidentes das Cainaras do Congresso, ou quem
os represente legalmente.

Art. 86. Não se fará publicação particular al-
guma, na folha official, item será delia aberta qual-
quer excepto as que forem official-
mente determinadas ou requisitadas, sem prévio
pagamento da respectiva importancia

Art . 87. O preço (Ia assignatura da folha offi-
cial é fixado

L , Em 30()00 1)01' anuo paraos fiinccionarios
publicos estaduaes, activos e inactivos, sendo obri-
gatoria para os que percebam vencimentos an-
nuaes de 1:000$000 para cima, e paga de uma só
vez, ou pela duodecima parte, mensalmente dedu-
zida dos vencimentos dos mesmos fiinccionarios,
na repartição fiscal onde ciles os receberem;

2. Em 36000 annuaes e 2000() Por semestre
para os particulares, em qualquer localidade do
Estado, ou da União;

3. Em 60$000 annuaes e 30$00() por semestre,
para o exterior.

Paragrapho unico. Os empregados publicos,
que vencerem menos de 1 :00000Q e que auctori-
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zarem a col1ectria competente a descontar men-
salmente de seus vencimentos a quantia de 2500,
terão direito ao recebimento da folha durante o
tempo que durar o desconto.

Art. 88. Será feita a remessa do "Minas Ge-
raes" a todas as repartições publicas da Capital,
aos membros do Congresso Mineiro, aos represen-
tantes deste Estado no Congresso Federal, ao Pre-
sidente da Republica, aos seus Ministros, Presiden-
tes ou Governadores dos demais Estados e ás i'eda-
cções dos jornaes, cuja permuta for a'cceita pela
direcção do Orgão Ofíicial.

Art. 89. Os coliectores e mais agentes fiscaes
poderão receber edilaes, publicações das cainaras
municipaes e quaesquer actos das auctoridades ju-
diciarias das comarcas, que tenriana ae ser publi-
cados na secção paga do Orgão Officiai, e remet-
tel-os directamente ao Director, para esse fim, sob
sua responsabilidade.

Paragrapho unico. Logo que a Imprensa 01-
ficial receber OS originaes, fará extrahir a conta
da despesa e a remetterá á Secretaria das Finan-
ças, para os devidos effeitos.

Art. 90. As encommendas officiaes de impres-
sões ou de quaesquer outros trabalhos, que possaiï'
ser executados na Imprensa Official, devem ser
requisitadas officialmente ao Director, pelos Se-
cretarios de Estado, ou funccionarios a isso aucto-
rizados, com os precisos esclarecimentos. e;plici-
tamente declarados no officio da requisição.

Art. 91. Verificada a possibilidade da cxc-
cuçãó do pedido e depois de orçado o preço da en-
commenda e de auctorizada, com o necessa rio em-
penho, a despesa, pela repartição reqmsitane sN'á
a mesma escripturada em livro proprio, com o nu-
mero de ordem e menção da data de sua entrada.

Paragrapho unico. Logo em seguida, a eu-
comrnenda, acompanhada de guia explicativa, as-
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sigiiada pelo chefe das officinas, será enviada á
sala onde tenha de ser executada.

Art. 92. O preço das coliecções de leis e obras
de grande tiragem, que contenham mais de 250
paginas em brochura, será calculado á razão de
100 réis por folha de oito paginas, cobrando-se
pelos trabalhos de menor numero de paginas pre-
ço remunerador de occasião que for estipulado
I)C10 Director.

Art. 93. Na venda de obras avulsas, sempre
que a importancia exceder de 100000, haverá aba-
timento de 20 %, para os revendedores.

Art. 94. O pagamento de obras particulares
editadas pela Imprensa Official, em importancia
superior a 200$000, far-se-á em duas prestações: a
primeira, adeantadarnente, e a segunda, no acto
da entrega da obra.

Art. 95. Em caso algum serão entregues tra-
balhos particulares, executados nas otticmnas da
Imprensa Official, antes do respectivo pagamen-
to total.

Art. 96. Nenhum trabalho particular se fará
na Imprensa Official, sem que a guia respectiva
tenha o "visto" do Director.

Art. 97. A Imprensa só acceitará trabalh
particular, quando na secção em que o mesmo te-
nha de ser executado não houver, a juizo do Di-
rector, serviço official sufficiente para os opera-
rios do estabelecimento.

Art. 98. A Imprensa Official não poderá pu-
blicar obra alguma por conta propria, nem rece-
ber, em pagamento de despesas, que tiver feito
com obras particulares, exemplares das mesmas
obras.

Art. 99. A despesa com o pessoal e material
será feita dentro das forças das consignações le-
gaes. e com os supprimentos, quando necessarios
ao custeio da imprensa Officiai.
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CAPITULO X

Da acquisição de material

Art. 100. As compras de machinas, material
papel para a Imprensa Official serão feitas poi

meio de concorrencia publica, aminunciada por
edital no orgão official, com  prazo maxuno (!C
60 (lias.

t° Ficam excluidos da concorrencia:
a) as compras de pequeno vulto, ou de urgen-

cia absoluta, determinadas pelo serviço publico;
1)) 05 artigos extrangeiros, cujos fornecedores

tenham um representante unico no jaiz.
2.° Em egualdade de condições, terão pre-

ferencia, nos fornecimentos á Imprensa, as casas
comnnlerciaes (te Beijo Horizonte.

CAPITULO XI

Disposições gerw's

Art. 101. E absolutamente prohibido ao che-
fe das officinas e seus auxiliares e aos chefes de
serviço possuirem, por si ou em sociedade, estabe-
lecimentos de artes eguaes ás que professam e di-
rigem na Imprensa OÍficiai.

Art. 102. Silo expressamente prohibidos na
Imprensa Official:

1 . 0 Transacções de qualquer especie com os
empregados, tacs como: emprestimos, rifas, sub-
scripções, passagem de bilhetes para beneficios,
etc.;

2. 0 Descontos para pagamento a particulares,
de dinheiro emprestado a empregados.

Paragra)ho unico. Será dispensado o empre-
gado que infringir o disposto neste artigo.

Art. 103. De fórma alguma serão permittida3
consignações em folha, ainda sol) a fórma de pro-
duração irrevogavel ou em causa propria, excepto

as consignações cm favor de ascendentes, descen-
dentes ou conjilge.

Art. 104. Quaesquer vehiculos de proprieda-
de da Imprensa Official apenas serão utilizados
com ordem prévia do Director, mesmo em serviço
da repartição. Para qualquer outro serviço, deve-
rá ser cobrada quantia correspondente ás despe
sas effectuadas, obtida previamente a a ucloriza-
Ça() do Director.

Paragrapho unico. Para o pessoal da Impren-
sa, cobrar-se-ão mais 10 % sobre as despesas rea-
lizadas, e para particulares, 20 %.

Art. 105. Será de 8 dias, no maximo, o praz.
concedi(to para a entrega de provas revistas, em
()l)raS contractadas com a Imprensa ()fficial . F,11-
doesse prazo, sem restituição (Ias provas, o Dire-
ctor poderá mandar fazer a revisão pelo pessoal
(Ia casa, proseglun(lo-se no trabalho, á revelia -dos
interessados, que não terão direito a reclamaçõ's.

Art. 106. E prohihido o ingresso de pessoas
cx tranhas no estabelecimento, cru (las
salas de serviço, principalmente nas secções de fl.-
thographia e valores, e, á noite, nas salas de com-
posição, revisão e impressão do jornal.

1. o Só mediante auctoi-izaçiio do Director, ou
cio chefe das officimias, poderão ter ingresso nas of-
ficinas as pessoas que desejarem visital-as.

§ 2.0 As pessoas que tiverem trabalhos em
execução na Imprensa Official, órientc poderão
examinal-os ou revel-os em sala esJ)ecialmenk
destinada a esse fim.

Art . 107. A' proporção que forem publica-
dos no "Minas Geroes" 011 no "I)iario do Congres-
so" os trabalhos e debates (Ias Carnaras do Con-
gresso Mineiro, lar-se-á a impressão cleiles em Au-
naes, tirando-se (lestes 450 exemplares, dos quaes
serão entregues 350 ás respectivas Camaras, desti-
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nafl(lO-Se 
os 100 restantes ao Arcluivo da 11111)refl-

sa Official.Paragra)hO unico. Os discursos que forem en-
tregues até 30 dias depois de encerrado o Con-
gresso, quando já finda a publicação das respecti-
vas actas na folha official, ou no "Diario do Con-
gresso", entrarão, em appendice, nos AnnaeS. Os
que forem entregues com maior demora sómente
serão publicados no "Minas Gcraes", a juizo do
Director.Art. 10. A secção cm que não houver chefe
será dirigida por um 1 . 0 official, cujo trabalho
constará de minuta ou relatorio ao Director, a
juizo deste.Paragrapl10 uniCo Será encarregado do Ar-
chivo da Imprensa ó 1) rotocolhstaarc1v sta da
secção de Expediente, que não lerá por esse servi-
ço outra remuneração, além da que decorra de sua
classificação no quadro do pessoal.

Art. 10). Os chefes de secção (Ia imprensa
Offieial e seus ajudantes nas secções em que os
houver, serão solidariamente responsáveis pelo
material e ulensilios sob sua guarda

Paragra[)ho unico. Cada secção dará um ba-
lanço anula!, para vurificação (10 material e uten-
silios existentes , Sell(IO levada a debito dos respon-
saveis, para descontos mensaes em seus vencimen-
tos, a juizo do Director, qualquer (liffercnça havi-
da contra o Estado-

Art. 110. E' expressamente prohibida a ven-
(Ia, a particulares, do material de consumo diario,
salvo por ordem do Director.

Art. 111. Todos os funccionarios da Imprensa
Official, ao tornarem 1)OSSC, Se cOmprOrnetterao
sob juramento ou affirrnaçãO, a desempenhar leal
e honradamente os deveres de seu cargo.

Art. 112. O Director dat'á às instrucções pre-
cisas para a boa execução deste regulamentOs
quanto á ordem e policia das officinas, horas de
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trabalho) Ordinário, tarifa para os trabalhos 1)01'
obras e quanto mais julgar flecessario á marcha
regular dos serviços.

Art. 113. Com excepção de convites para en-
terro ou outra materia de caracter urgente, só se-
rão recebidas publicações particulares pagas, Para
o "Minas Geraes", até as 20 horas.

Art. 114. Sempre que houver mudança de
Director da Imprensa Official, á sua posse Prece-
derá invenfarjo de todos os bens pertencentes á
repartição.

Art. 115. Para a boa e perfeita ordem dos ser-
viços, o Director fará organizar um regimento iii-
terno, que será approvado pelo Secretario das Fi-
nanças.

Art. 116. Além dos domingos e dos dias de-
clarados nas Constituições da Rcpublica e do Es-
tado, serão feriados nas officinas da Imprensa Of-
ficial, áqueiles que o Presidente do Estado deter-
minar.

Paragrapho unico. Si o serviço l)UbliCO o exi-gir, o Director da Imprensa poderá chamar a' tra-
haliio as secções necessarias, em qualquer dos (lias
de que trata este artigo.

Art. 117. Sobre a renda que for arrecadada
Pelo thesouireiro da Imprensa Official, será,nien-
salmente, abonada ao chefe das officinas, thesou-
reiro, chefe da secção de Expediente, almoxarife e
fiel do thesoureiro a I)0I'Cdntagem de fl2 % (meiopor cento), a cada um

Art. 118. Deixará de ser effcctuado o paga-
mento da porcentagem constante do artigo ante-
rior, desde a data da falta commettjda até o fim
do anuo, ao funccionario que a dia tiver direito,
so ao mesmo for comminada pena, por desidia nos
serviços a seu cargo, ou outra falta grave.

1;



Tubelia e quadro a que se refere o ar!. 19 deste
Regulamento

Director ..............
Chefe (Ias officinas .........
Ajudante do chefe das officinas
Chefe da secção de Expediente
'fhesoureiro .............
Fiel	................
2 redactores, a 10 :80U0O0 ......
Almoxarife ................
2 contra-mestres,. a 8:400$000 .
Chefe de composição e paginação (10

orgão official ..........
Chefe de revisão do orgão olticial
Chefe (te expedição (li) orgão othcial
Revisor do orgão official ......
Chefe de Cofl1)OSiçãO e paginação (le

obras .............
Revisor de obras ..........
Official ...............
Porteiro ..............
2 serventes, a 2:40000() .......

26 :400$000
14:400$000

9 :960$000
9: 600$000

10:200$000
7: 200$000

21:600$000
7:800$000

16 :800$000

9: 000$000
9 :000 '1000
9: 000 -^'000
6: 810$000

6:000$000
5:400.$000
5 :1 6(»00()
4: 200$000
4: 800$0M

Tabelia de vencimentos do p('ssoal obreiro com
10 (Lfl nos Colfl/)l('toS de bons Serviços

LINOTYPISTAS:
1 a classe ..............650O0O
2.1	"	............... 55O?$000
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Art. 119. Não poderão servir na mesma sala,
como chefe e subordinado, parentes até o quarto
grau civil.

1521 —

Art. 125. Ficam revogadas as disposições em
contrario.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas
Geracs, aos 13 de dezembro de 1927. - Gudesteu

/ j' Çj Pirpf.

CAPITULO XII	 ANNEXOS

j)jsposiÇÕes jr(ulsitOrias

Art . 120. Levantado o qua(lro geral do'
pregados da lml)reflSLt Official, serão considera-
dos extra flUmet'Rrios aqilelieS cUjO serviço for (lis-
pdnsavel.

ParagraphO unico. Os logares que vagarem
serão supprimi(los como medida de economia,
caso sejam julgados desneceSSarios, ou preenchi-
dos por empregados extranllmerarios. embora de
secção diversa, desde que os mesmos tenham com-
j)eteflcia J)nra o VeS1)CCliVo serviço.

Art . 121. Fica mantida a creaçaa. mi linprcfl-
-

Art.
 Official, do Fundo de BeneficenCia, destinado a

aiixilios aos empregados, em CflS() de enfermidade
e de morte, e para cuja organização e funccioua
mento se expedirá o necessario regulamento

Art. 122. Fica mudada a deuom;naçno) (li)

car loo de contador pia a (le chefe da secção de
Expe(liente.

Art. 123. Nenhuma encommenda de obras
para as repartições (lo Estado será executada pela
Imprensa, sem a approvaçãO I)Fé\'nl do respectivo
orçamento; j)oolerão), entretanto, ser executadas as
de caracter urgente, uma vez queo orçamento,
com a a1)j)rovaçao, seja devolvido á Imprensa au
tes da entrega das mesmas.

Art. 124. Este regulamento entrará cm vigor 1
desde a (lata de sua publicação no Orgão Oi fieial.
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TYPOGRAPHOS:
i.° classe ..............450$000

59	
.35000()

ENCADERNADORES:
1 . a classe ..............450.'00O
2. ,1	"	.............. 350O0()

BROCHURA:
1 . a classe ..............350009
2 . 1	"	.............. 250.$000

PAUTAÇÃO F RISCAÇÃO:
1 . a classe ..............450$000
2 1	"	.............. 350@9O

ËNCADERNAÇÃO DE LIVROS
EM BRANCO:

l .a classe ..............45O00O
2 .11t	 19

DOURAÇÃO A FOGO:
1	classe ..............450$00()
2.a 35

ACCESSORIOS:
lasse unica .............150$00()

Secretaria das Finanças, em Belio Horizonte,
aos 13 de dezembro de 1927. - Gudesteiz de S
Pires.

DECRETO N. 8.072 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1927

Approva os estudos, plantas e projectos de obras d'arte, para con-
strucç.o da via-ferrea que parte de Caracól e ve ás dvisas do
Estado de S. Paulo

O Presidente do Estado de Min Geraes,
isando de attribuições que lhe são conferidas, re-
solve approvar os estudos, plantas e projectos de

obras d'arte para construcção da via-ferrea que
parte de Caracól e vae ás divisas do Estado de S.
Paulo, com a extensão de onze kilometros e qua-
trocentos metros (11 k. e 400 m.), da qual é con-
cessionaria a Companhia Estrada de Ferro Cara-
cól.

Nos termos da lei n. 15, de 17 de novémbro
de 1891, declara de utilidade publica estadual a
desapropriação dos terrenos que forem necessa-
rios á passagem da referida estrada, de accordo
com os estudos por este approvados.

PalRcio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 16 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 8.073 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927

Crêa Ires escolas ruraes, mistas, no municipio de Caxambu'

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres escolas ruraes, mistas, no municí-
pio de Caxambú, localizadas nos povoados de Mat-
to Dentro, districto de Soledade, e Campo do Meio
e Pinheiro Grande, districto da cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 17 de dezembro d
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.074 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927

Crêa uma escola rural, mista, no povoado de Vargem, inunicipio de
Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Gcraes re-
solve crear urna escola rural, mista, no povoado
de Vargem, municipio de Ponte Nova.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 17 de dezembro do
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.075 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927
Crêa seis escolas ruraes, mistas, 110 inuniciplo de Cambuhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear sei,,; (6) escolas ruraes, mistas, no mu-
fliCi1)iO de Cambuhy, districto da cidade, localiza-
das nos bairros de Vazes, Campos, Portão, Agua
Comprida, Rio de Peixe e Vargem do Paiol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 17 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)l ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.076 - co 17 DE DEZEMBRO DE 1927

CrIa urna escola nrista no districto de Latão, rnun!&'ipio de Itanhoni

O Presidente do Estado de Minas Gemes resol-
ve crear uma escola mista no districto de Lajão,
municipio de Itanhoini.

Palacio (Ia Presidencia do Estado de Minas
Gemes, em BelIo Horizonte, 17 (le dezembro de
1927.

ANTONrO CARLOS RIBEIRO DE AN-IRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos,

DECRETO N. 8.Y77	DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927
CrIa uni ioga r dc adjuneto 1 escola nocturna, niasdu liii a, a nnex a á

Penitenciaria da cidade de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear um 1ogwr dè adjuncto á escola noctur-
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na, masculina, anuexa á Penitenciaria da cidade
de Ouro Preto.

Palacjo da Prcsjdencja do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.078 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927

CrIa uma 2. escola mista, rural, em Côcos, municipio (te Itabirito

O Presidente do Estado de Minas Geraes resol-
ve crear uma 2. a escola mista, rural, em Côcos, dis-
tricto de Moeda, municipio de Itabirito.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.079	DE 17 DE l)EZE?dBflO DE 1927
CrIa trina escola rural, mista, em B'lrrinhas, niunicipio de Espinosa

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, re-
solve crear uma escola rural, mista, em Barrinhas,
municipio de Espinosa.

Pala cio da Presiden eia do Estado de Minas Ge-
racs, em Belo Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.080 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927
CrIa quatro escolas ruraes, mistas, no munjej1,io de Brasilia, send3

uma em cada um (los seguintes povoados: Vertente, Brejo Gran
de, Jacú e Paracatú de Seis Dedos

O Presidente do Estado Minas Gerae.s resol-
ve crear quatro escolas ruraes, mistas, no municj-
pio de Brasilia, sendo uma em cada iiiii dos seguiu-
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les povoados: Vertente, districlo de Tbiracatú; Bre-
jo Grande, districto de S. João da Ponte; Jacú, dis-
tricto da cidade; e Paracatú de Seis Dedos, distri-
cio de Ubahy.

Palacio da Presidencia 10 Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 17 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANURADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1)ECRETO N. 8MS1 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927

Crêa ires escolas ruraeS, mistas, no municipiO de AyinoMs, sendo
uma em Mundo Novo, unia em Bom Jesus e uma em Trvcas')

O Presidente do Estado de Minas Gerues resol-
ve crear tres escolas ruraes, mistas, no muniCipi()
de AyrnoréS, sendo uma em Mundo Novo, (liStflCI()
(li' Venha do Capim; uma em Bom Jesus, (listrictt)
de Resplendor, e uma em Travessuo, (lisi rido da
cidade

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

1)ECRET0 N. 8.082 - DE 17 DE IWZErtIHR () l)E 1927

(onverLC om n Oclililia a escola mista de vilia de Itanhorni e craa
iiw a para o Sexo fenii 11h00, ii a inSSula localidade

O Presidente do Estado de Minas (icracs re-
solve converter em masculina a escola mista da
vilia de Itanhomi e erear uma, pura o sexo fem i

-nino na mesma localidade.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas

Geraes, em Belio Horizonte, 17 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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J)ECHETO N. 8.083	DE 17 DE I)EZEMBRO DE 1927
Crêa duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Abarté

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear duas escolas rurues, mistas, no munici-
pio de Abaeté, ( jiStricto da cidade, localizadas nos
povoados de Palmj[a1 e Bai'ra do Pará.

Palacjo da Presideneja do Estado de Minas Cc-
raes, em Beilo Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva campos.

DECRETO N. 8.084 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927
Crêa urna escola rural, mista, no municipio de Iltanihinho

O Presidente do Estado (te Minas Geracs, re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado ili
Campestre, municipio de Muza:InbinlIo.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Ge-
rues, em Belio Horizonte, 17 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRDA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.085 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927
Crêa ei lico escolas ril raes, o iistas, ] o ni uni dpi o de Serro

O Presidente do Estado de Minas Gerues r-
solve crear cinco (5) escolas ruraes, mistas, no mii-
nicipio de Serro, localizadas nos povoados de Co-
rorós, districto da cidade; .Jagura, (lisII' j ck) de
Santo Antonio do Rio de Peixe; e Barra de Suo Pe-
dro, Cocaes e Beira do Rio, districto (te N. S. (la
Penha do Rio Vermelho.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas
.Geraes, em Beijo Horizonte, 17 de d pzeinijro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.086 - Dr, 17 DE DEZEMBRO DE 1927
urna escola rural, mista, no povoado de Ribeirão do

Aberto, inunicipio de Virginopolis

O Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear uma escola rural, mista, no povoado de
Ribeirão do Céo Aberto, municipio de Virgino-
1)0liS.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello, Horizonte, 17 de dezembro de
1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.087 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1927

Marca o dia 1. 0 de janeiro proxirno futuro para ter lagar a instalia-
cãO do termo de Inronfidencia

O Presidente do Estado de 'Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 13, da lei
n. 879, de 24 (te janeiro de 1925, resolve marcar o
(lia 1. 0 de janeiro proximo futuro, para ter logar
a instaliação do termo de Inconfidencia.

Palacio da Presidencia tio Estado de Minas
Geracs, em Beibo Horizonte, 17 fie dezembro (te
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.088 --- DE 17 DE DEZEMBRO DL 1927

AI) re  o cr,,d i to su ppl enientar de 2 12$ 000 , á verba 16---A----1, ad . 1.
1°, da lei ii. 1)31, de 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do da attribuição que lhe confere o art. 57, da
Constituição, e de accordo com o d i sposto no art.
4. 0 , da lei ii. 962 de 24 de outubro findo, resolve
abrir o credito supplementar de duzentos e qlIa-

renta e dois mil réis (242$000), para pagamento dc
differenças de vencimentos a que têm direito de
24 de outubro a 7 de novembro do corrente anno,
OS professores de desenho, de educação 1)1Ysica do
Internato e Externato do Gymnasio Mineiro.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do i,,-
terior e das Finanças, assim o tenham entendido ,e
façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 17 de dezembro de
1927.

A N11i CARLOS RIBEIRO l)E ANI)RAI)A..
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesleu de Só Pires.

DECRETO N. 8.089 -- m 17 [)E DEZEMBRO DE 1927

Abre o (redito supplenieutar de 561$750, á verba 15-----A-----1, ar(. 1.
da lei n. 931, (lo 27 de setembro de 1926

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando (la attrihuição que lhe confere o art . 57 da
Constituição e de aCCord3) CGfll o disposto III) art
4. da lei li. 962, de 21 de outubro findo, resolve
abrir O) Crl(litO StI l)I) lementar (Id (flliflIIefltOS e ses-
5(111 a d 11111 mil setecentos e CillCOeIlta réis .....
(561$750), á verba 1,5- . 1., 1.'. (Ia lei
a. 931, de 27 de setembro de 1926, i)aii pagarnen-
lo (le tiifferença de vencimentos (lOS professores
de musica, de cosi tiros e de ((II Icação )hvsica da
Escola Normal Modelo da Capital, no per- iodo (i
24 de outubro a 7 de novembro do corrente anno

Os Secretai'ins (li' Estado dos Negocios do Tn-
Io'rior e (Ias Fina ltÇii5 issiin o ten1)ln1 ( , ]]tendido e
façam executar.

Pai lCi() da Presidciicia do Esta (1)) de 1\Iiita
Geraes, cm 13db) Horizonte, 17 de dezembro (1
1927.

.\N'l'ONIO CARLOS ItII(LIR) nEANl)1tAI).
I"I'(lllCis(() I.d1iZ d1 Silva (:(tfl?/)Os.
Gudesteu (lo' Só JJj1.(5
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DECRETO N. S. 090 -- DE 19 DE DEZEMBRO ui, 1927
Appco ca o ItcuIL:	t d:i Thesouraria da Secretaria da Segurança

e A ssi stenci a Publica do Estado
O Presidente do Estado de Minas Geraes, no

exercicio da attribuição. (JI1C lhe confere o, artigo
57 da Constituição e usando da auctorização Con-
tida no artigo 37 da lei 11.  977, de 17 de setembro
deste anuo, reol\'e approvar o Regulamento (IU
Thesouraria da Secretaria da. Segurança e Assis-
tencia Publica, que a este acompanha, assignado
J)el() Secretario da Segurança e Assistencia Publi-
ca, que o fará executar.

Palacio (Ia Presideneja do Estado de Minas
Gemes, em Belio Horizonte, 19 de dezembro de
1927.

A.NTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

REGULAMENTO DA THESOIJBARIA DA SE-
CRETARIA DA SEGURANÇA E ASSTSTEN
CIA PUBLICA, A QUE SE REFERE O DE-
CRETO N. 8.090, DESTA DATA

Art. 1. 0 A Thesouimarja da Secretaria da Se-
gurança e Assistencia Publica, organizada de ac-
cordo com o artigo 37 da lei ii. 977, de 17 de se
lembro deste anno, constituirá uma secção espe-
cial da Secretaria e funcc jonará com um thesou-
reiro, nomeado pelo Presidente do Estado, e um
um escripturario do Caixa, designado pelo Secre-
tario dentre os fun ceio narios da Secretaria.

Art. 2. 0 Os fuuccionarios da Tlicsoura .ria, além
dos deveres communs aos empregados da Seereta
ria, terão as seguintes obrigações:

A)	Ao thesoureiro, que prestará a fiança de
5 :000$000, incumbe:

1.0	receber da Secretaria das Finanços, (
tjiialqtier outra repartieão mi mesmo de pirticii1
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sua guarda e responsabilidade, os valores que ti-
verem de ser recolhidos ao cofre da Secretaria;

2. 0 - receber, nos termos do numero prece-
dente, quaesquer objectos que tiverem (te ficar em
deposito;

3 0 effectuar pagamentos e fazer entrega a
quem de direito, mediante ordem do Secretario
de quaesquer objectos e valores que estivereni em
deposito.

4:' apresentar ao director, na primeira hora
do expediente, para conhecimento do Secretario, o
boletim. do movimento (Ia receita e (JCSeMa (Ia
Thesouraria, no, (lia anterior (modelo n. 14)

- organizar, at o (lia 5 (te cada 1flCZ ai
ser examinado pela 5. Secção e subrncttido á ai)-
provação do Secretario, o balancete (locumenlad()
dc receita e despesa do mez anterior, compreheii-
(Ien(k) todo o movimento da Thesouraria

6.0 prestar, verbalmente ou por escripto, ao
director e ao Secretario, todas as informações qnc
forem julgadas necessarias, com relação aos en-
cargos da Thesouraria.

B)r- Ao escripturario do Caixa compete:
1. - escripturar os livros (ia Thesouraria,

tendo sempre em dia e conferida a Sua escriptti-
ração;

2.' - expedir as guias de receita e ordens de
pagamento de Sua attril)uição;

e suibmelter á assignatura do
Ilesourciro o boletim (liario da The.sourai'ja, de-

iiionstrando o saldo em caixa e o de cada conta,
para ser presente ao Secretario, depois de visado
pelo director;

4."	organizar, junto com o thesoureiro, o ha-
lincete mensal de receita e despesa.

Art. 3•0 O thesoureiro, nas suas faltas e
(!ilii('iitflS. ser 'l Slil)S!ifU10 por prssu:I	Iii:id
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Paragrapho unico. O thesoureiro substituta
ieceberá, mediante balanço, os valores e objectus
existentes na Thesouraria, e, finda a sua commis-
são, da mesma fôrma os entregará ao effcctivo.

Art. 4.° Nas faltas e impedimentos occasionaes
o thesoureiro, quando não lhe seja possivel trans-

mittir pessoalmente os valores ao se!I substituto, o
Secretario designará uma commissão de dois fun-
ccionari•os que procederão Li abertura do cofre e
conferencia do nurnerario e valores, registrando,
em termo lavrado em livro proprio, tudo o que en-
contrarem e que será entregue ao tliesoureiro sub-
stituto que tambem assignará o termo.

§ 1.° Ao reassumir o exercicio o thesnrciro
effectivõ, deverá constar tembem de termo o es-
tado dos valores que lhe forem entregues.

§ 2.° Não se lavrando o termo a que se refere
o paragrapho anterior, deduz-se que houve, da par-
te do thesoureiro eífectivo, plena e geral quitação
ao seu substituto.

Art. 5. 0 A escripturação da Tliesouraria será
feita em livros: "Caixa" (modelo n. 1)

"Registro da Receita e (Ia Despesa" (modelo
ii. 2).

"Registro de armas app1ehendidas" (modelo
ii. 3).

"Registro de valores depositados e de objectos
achados" (modelo n. 4).

Haverá tambeir.,aa Theouraria um livro de
termos de verificação de numerario.

§ 1 Serão pelo director abertos, rubricados
em todas suas folhas, e encerrados, os livros a car-
go da Thesouraria.

§ 2. 1 Os lançamentos no livro Caixa serão fei-
tos com a devida classificação e todas as operações
serão transcriptas no livro "Registro da Receita e
da Despesa", nos respectivos titulos.
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§ 3.° A escripturaçüo deste livro estará sem-
pre em dia e a cada operação registrada deverá
ser indicado o saldo da conta, na columna propria.

§ 4. 0 A Somma (105 saldos das diversas contas
do "Registro da Receita e da Despesa" deverá serrigorosamente egual ao saldo accusado Pelo livroCaixa.

Art. 6.0 Nenhum pagamento será feito sem ali-
etorização escripta do Secretario.

§ 1 .0 Os processos de pagamentos, depois dedespachados pelo Secretario, serão relnettjdos aoescripturarjo do Caixa que extrahirá a ordem do
Pagamento (modelo ii. 5), para a assignatllra (10Secretario.

§ 2. 0 Recebida a assignatura, notados no pro-
cesso o numero e data da ordem de pagamento,
será esta remettjda àThesourarja e o processo, ásecção de sua procedcncja.

§ 3•0 Apresentando-se o beneficiado para o re-
cebimento, a ordem será entregue ao escripturarj()
do Caixa que fará neste livro o devido lançamento,
carimbará a ordem, registrando no carimbo o seu
numero de registro no "Caixa", a (lata (lo paga-
mento e a sua importaneja

§ 4.° O beneficiado datará e assig

cumprimento	
nará o recibo

no verso da ordem e a passará ao thesoiirejro para

Art. 7.° Os pagamentos por adeantaniitos de
diarias para agentes investigador, despachados
em diligencia, serão feitos eni vista de pedidos do
chefe do Serviço de Investigações (modelo n. 6), e
COM o pague-se do Secretario.

Art. 8.° Os pagamentos (te adeantam(nfos . J)0i'
conta dos vencimentos de guardas civis e inspecto-
res de vehiculos serão realizados em vista de va-
les, assignados pelos beneficiados (modelo ii. 7), e
visados pelos respectivos directores, com o pague-
se do Secretario

Paragrap1 0 Unico. Esses adeantamentos não
serão escripturados no livro "Caixa", mas resgata-

1
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dos mensalmente, mediante o recolhimento das
respectivas importancias, descontadas nas folhas
por occasião dos pagamentos.

Art. 9•o As quantias destinadas a pagamento
dos investigadores, da Guarda Civil e Inspectoria
de Vehiculos, serão entregues, cm virtude dordem
assignada pelo Secretario, respectivamente, ao che-
fe do Serviço de Investigações e ao 2.° delegado
auxiliar, corno superintendente da Guarda Civil e
(ta Inspectoria de Vehiculos, os quacs, depois de
realizado o pagamento ao pessoal, devolverão as
folhas á secção que as tiver processado.

Art. 10. Os vencimentos não procurados,. as-
sim como quaesqUer descontos das folhas, serão
quinze (lias depois do pagamento do pessoal reco-
lhidos ao cofre, mediante guia acompanhada de
minutas em que constem OS nomes dos funcciuua-
rios não pagos, a origem dos descontos e a razão
do recolhimento.

Art. 11. Os agentes investigadores a que se
refereo numero 24 do artigo 94 do decreto n. 7.437,
de 21 de dezembro de 1926, serão pagos Por intei
medio do chefe do Seriço de Fnvestigações (411C

por el1s dará quitação
Art. 12. O thesoureiro recolherá ao Banco de

Credito Real parte do saldo accusado pelo "Caixa",
sempre que estesaldo exceder de 10:000.000.

Art. 13. Nenhuma quantia ou objecto será re-
colhido ao cofre, sem guia devidamente «lassifi-
cada e com despacho do director (modelos 8 9
elo).

Art. 14. Os objectos depositados, quando tive-
rem valor consjdevavel, antes, de serem debitados
ao thesoureiro, serão avaliados por (bis peritos ole-
signads pelo Secretnrio que arbitrará a remune-
ração de seu serviços pela verba "Diligencias Pu-
liciaes".
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Paragraplio uiiico. A despesa de avaliação
será indemnizada ao Estado pelo proprietario do
objecto, no acto da restituição (leste.

Art. 15. As guias de recolhimento das impor-
tancias requisitadas da Secretaria das Finanças
serão expedidas pelo escripturario do Caixa, visa_
das pelo director.

1.° O escripturario do caixa applicará na
guia o carimbo que conterá o numero, a datu (lo
lançamento e a sua importancia.

2. 0 As guias de recolhimento de arms ap-
J)reliendi(las e de objectos (JCpOSiIU(los terãonmne-
ração consecutiva nos respectivos livros de re-
gistro.

Art. 16. O recolhimento (Ias importancias re-
lativas a emolumentos de carteiras de idciitidade
se fará mediante guia expedida pelo Serviço de
Investigações, com o visto do respectivo chefe, a
qual, depois de registrada pelo escriptnario no
Caixa, será entregue, com a quantia corresponden.
te, ao thesoureiro, que dará ao portador um conhe-
cimento, para ser junto ao processo de expedição
da carteira.

Art. 17. Os recolhimentos das quantias pro-
venientes de taxas de attestados e outras rendas
eventuaes, bem como das receitas arrecadadas Pela
Inspectoria de Vehiculos, far-se-ão conforme OSmodelos ns. 11,12e13.

Art. 18. O Secretario, sempre que julgar con-
veniente, designará uma commissão para verificar
si existe no cofre a quantia correspondente ao sal-
do accusado pelo "Caixa".

Art. 19. A Thesouraria e seus luliccionarios
ficam sujeitos ao Regulamento baixado com o de-
creto n. 7.436, de 21 de dezembro de 1926 em tudo
o que não fôr contrario ás disposições do presente
regulamento.

Art. 20. Para a escripturação orçamentaria na
Contabilidade Geral do Estado, a 5•i secção orga-



- 1537 -

Lu

1

- 1536 -

nizará at O .(IL'Ciflll) (lia util de cada mez, O balan-
cete de receita e despesa da 'l'hesourar ia no mez
anterior.

Art. 21. Os CUSOS omissos serão resolvidos pelo
Secretario.

Art. 22. Este rcgnlameilto entrara cm vigor
desde a data (le SUU 1)uhliCaçao

Art. 23. Revogam-Se as (1is1)0SiÇ0 S em COO-

trario.
Bcll() 1 lorizon te. 19 dc (lcZ('1111)1'() dc 1927. -

Jose FFUfl(IS(O Bios For/es.
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MODELO N. 2

Livro Registro da Receita e da Despesa
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MODELO N. 5

Secretaria da Segurança e Assistencia Publica

Ordem de pagamento	 N.....

Verba .....................................oQ

O sr. Th esotjreiro da Secretaria da Segurança e

Assistencia Publica queira pagar a....................

..•.

................. a quantia de

1
Secretario

'le 1)2..

Djctor
D. gj

e

	

1
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MOI)EflO N. 6

Inspectoria da Guarda Civil

Recebi a iinportancia desta ordetiz.

Belio Horizonte, ..... de ................ .dc 192....

Beflo Horiz4te.....de..............de 192....

Sr. Secretario da Segurança e Assistencia Publica.

Peço a V. Excia. mandar fornecer ao investiga-

dor.............

	

............. ......	a quantia de

•	 =--------- ----- LT_rjr_
	:-__ - -- -

-- -----------

corno auxilio para uma diligencia em...............

o	 afim de•
.0

.	.	.
C.)	.E:c	.....................................................

Director do Gabine

1.0 Delegado Auxiliar

Pague-se.

Secretario



Recebi.

. de 19...

—1545—

MODELO N. 7

Inspectoria da Guarda Civil

O guarda ii..... pede o empmodaquantia
o

para ser descontada nos seus vencimentos do mez de

de192.... e mais a taxa de ISOOÍ).

:	Beilo Horizonte.....de...............de 192....

O fiscal

.0.

Tem liquido vencido -

O Inspector
o



Recebi.

Visto

de .............. de192...

Chefe de secção

Recolhi.

.de.............de 192....

Thesourelro
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MODELO N. 8

Secretaria da Segurança e Assisteilcia Publica

Guia de recolhimento	 N........

Titulo de receita..........................

O Sr. Thesoureiro da Secretaria da

Segurança e Assistencia Publica reco-
Recolha se.

lha ao cofre a quantia de-:

DuectcL

proveniente de.......................
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MODELO N. 9

geor6taria da Segurança e Âssistencla Publica

Guia de recolhimento n.......

A.mas apprehendidas.

Recolha se.

Director

O Sr. Thesoureiro da Secretaria da Segurança e

Assistencia Publica recolha........................

...........................
CL

{.
...............................................

o.
.0 •
1..	-

E....................................................o.

(1)	...................................................v

..scripturariodoCaixa

Recolhi.

de.................de	192....

Thesoureiro
p1?oZfld uiN : 1 rplj3 SClCl Uj r d OIoqiv lUC'.) (O! ;p z;l1j..)
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MODELO N. 11

tretiria t Segurança e Assis-
tencia Publica

Inspectoria do Vehiouios

Guia de recolhimento da receitado dia... de... de 192...
N..........

O Sr. Chefe da Secção Central da Inspectoria de
Vehiculos vae recolher aos cofres da Secietaria da Se.
gurança e Assistencia Publica a importancia de-

Recolha-se

Dircctor
liquido da arreca 4 açãO do dia. ... de......de 192..

CC	assim classificada

o
-C,4.

	 o
.2	 Titulos	 u

E•o:
Termo de responsabilidade
Taxa de averbação........
Registro de vehiculos......
Multas.. ..................
Licenças— arts. 34, 101 e 149

--art. 223........
Taxa de matricula.. .....
Taxi de exame medico....
Taxa de exame de habili

tação .... ...............
Taxa de vistoria...........

O Chefe de Secção
1	1	II

Recolhi.
..de ...........de 192...

Visto

O Thesoureiro
2.1 Delegado Auxiliar
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MODELO N. 12

Smip de lu@stigapes
N.......

OSr......................vae á Thesouraria da
Secretaria da Segurança e Assistencia Publica pagar
a taxa de ............. proveniente de................

de...............de 192..

Escripturario

Visto

Chefe do Serviço de Investigações

Recolha-se

de..............de 192..

Director

Recolhi

de.............de 192...

Thesourejro
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MODELO N. 3

(Tat5eS de 100—com carbonopara lapis tinta 1. 1 via picotada)

Secretaria da Segurança e Assistencia Publica
N........

OSr ..................................................
pag)u a qualti t de ....... . de ernolunieli-

tos devidos por sua carteira de identidaue expedida pelo
Serviço (te Investigações, coniorire	gula n ...... de ..........
de .............. de

Belio Horizonte, .. .... ..........	d. ...... de. ..... . 192..

Thesourero

MODELO N. 14

Balancete de conicrencia em.... de...- ........ . de 192...

Tiiulos	 Debito Creito Saldos

1553

Senhor Piesidetite,
A verba 8-13, n. 6, da lei li. 931, de 27 de se-

lembro do anno proximo findo, não foi sufficien-
temente dotada, e nem poderia tel-o sido, por-
quanto, no decurso deste anno, além do encareci-
mento dos artigos empregados no tratamento dos
cavailos da Força Publica, foi accrescido o nume-
ro destes com a acquisição de 140 exemplares de
bom porte, afim de completar-se o effectivo dD
Corpo de Cavaliaria.

Como se verifica <Ia (lelnollstração junta, para
pagamento de despesas feitas e das por fazer até
o fim (li) actual exercicio, ho mister d-e uni credito
supplementar de 110 :(0O00t). pelo que, de confor-
inidade com a atictorizaçiio contida no art. 3:,
§ 2.°, . 3, da referida lei a . 931, siihnietto i assi-
gnatura de v. exc. o seguinte decreto. ---- José
Fn-,nris(u Bws Fortes.

DECRETO N. 8.091 - DEI 19 DEI nziiiito DE 1927
Abre um credito supplenuntai- de 1 10 :000$000, á verha 8 Força

Publica - - B - Material --0, da lei n. 031, de 27 de setembro
de 1926

O PreSi(lellle do Estado (lC Minas Geraes,
usando du attrihuição que lhe confere o ai,[. 57
da Constituição e de conformidade com a auctori
zação contida no art . 3.°, li.  1. 2., da lei li.  931,
de setembro de 1926, resolve abrir um credito sup-
pIenitiiti r de cento e dez contos de l(' iS ......
k110 :0(l0.'00t)) , a \'elha Força Publica B -Ma-
terial----6, conforme a deinoiislração .1 tinta, para
OCCO1rCI' R despesas coni forra çem, ferragem e Ira -
tamento (10)5 aniinaes (lil Força Publica, até o fim
do exercicio, visto let ii credito orçam cii lo rio sid
insiiflicientemente (lotado.

O Secretario de Estado dos Negocios da Segui-
rança e Assislencia Publica e o das Finanças assim
o tenham entendido e façam executar.
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
(ir raes, em 13d1 Jioriiointe, 19 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.
Gudesteu de Só Pires.

Demonstração do estado da ve'rb . Força Pu-
blica B Material - 6 - da lei n. 931, de
27 de setembro de 1926

Credito orçamentario . 140:000$
Credito supplementar

	

(dec. n. 7.959) . .	49:106$

	

Saldo existente . . . .	---	206l,671

	

Despesa feita . . . .	---	-	 44:772$260
Despesa pioasel até o

	

fim do exercicio . .	 -	 (35:434$t11

	

Credito necessario •.	- -	-	-	 110:000f000

	

188:106$ 20667	110:206$671 110:000$00ú

4a Secção, Secretaria da Segurança e Assis-
cia Publica, em Beilo 1-lorizonte, 17 de dezembro
de 1927. - Adamastot' Osorio rçmburih/t

Visto. - Octaviano Simoucili de Assis. - O
director, Antonio Alïonso de Moraes.

DECRETO N. 8.092 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre o credito especial de 123:029$000 para pagamento 4° pessoal
do Serviço de Investigações

,0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do cia attribuição que lhe confere o art. 57, n. 1, da
Constituição e de conformidade com o disposto
na lei n. 969, de 11 de setembro do corrent' .inno,
•e no art. 7. 1 da lei II. 999, de 20 do mesn mez e
anuo, resolve abrir o credito especial de.....
123:029000 para custear despesas do pessoal do
Serviço de Investigações.
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O Secretario de Estado dos Negocios da Se-
gurança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beibo Horizonte, 19 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Rias Fortes.
Gudesteu de Sá Pires.

DECRETO N. S. 093 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre um credito especial de 23:500$000 para pagamento ao substitiit
do director do Archivo Publico Mineiro

O Presidente do Eslado de Minas (jeraes,
usando de suas attribuições consti.tucionaes e ten-
do em vista o disposto no p:aragrapho unico do arL
1. 0 da lei n. 916, de 3 de setembro de 1926, resolve
abrir o credito especial de vinte e tres contos e
quinhentos mil réis (23:500$000) para pagamento
ao substituto do director do Archiv.o Publico Mi-
neiro, no periodo de 1. 0 de setembro do corren4e
anuo, .a 31 de dezembro de 1928.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do In-
terior e das Finanças assim ,o tenham entendido e
façam executar.

Pajacio da Presideucia do Estado de Minas
Geraes, em Belo Horizonte, 20 de dezembro de
1927.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA,

Francisco Luiz da Situa Campos.
Gudesleu de Sá Pires.

ri
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DECRETO N. 8.094 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1927
Approva os programmas do ensino primaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da
Constituição Mineira e de conformidade com a
alinca f do art. 46 do decreto n. 7.970-A, de 15 de
outubro do corrente anno, resolve approvar, para
vigorar a partir de 1.0 de janeiro de 1928, os pro-
grammas do ensino primario que com este bai-
xam, assi9nados pelo Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Interior, que assim o tenha entendido e
faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 22 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

INSTRUCÇÕES PARA SEREM OBSERVADAS
NOS PROGRAMMAS DO ENSINO

A escola
A escola é uma communidade, que tem seu

logar entre a sociedade e a familia. Como auxi-
liar desta, cumpre-lhe preparar os alumnos para
cidadãos. E' dia coilaboradora da familia e da so-
ciedade na obra da civilização.

Ao professor cabe a responsabilidade de con-
duzir os alumnos para a coliaboração social. E'
um verdadeiro guia, encarregado de lhes explicar
e fazei-os comprehender os tres meios sociaes, em
que elies vivem.

Quanto aos alumnos, é de ver a sua activida-
de, - como correm, gritam, saltam, hrincm, como
transbordam de alegria, de vida e de curiosidade!
Querem ver, pegar, fazer, produzir alguma cousa
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Não deverá a escola aproveitar toda essa activida-
de infantil, satisfazendo-a convenientemente, sem
jamais amortecel-a?

Ha dois livros importantes para esse fim: o
livro da sociedade e o livro da natureza. "Estuda
a cidade onde vives, estuda-a nas suas ruas e ni
sua gente", recommenda Amicis em seu formos)
Coração. O conhecimento começa em torno do ho-
mem e dali se extende concentricamente, diz Pes-
talozzi. "A instrucção deve principiar por uma
observação real das cousas, e não p ' uma descri-
pção verbal", affirma Comenius.

Nesses conceitos se acha expresso o estudo da
natureza e da sociedade, mediante o methodo in-
tuitivo. São licções da vida pratica que a escola
primaria lia de proporcionar aos alumnos. Por
meio da observação e da experiencia é que ela
terá de ministrar o ensino. Fazer, antes de tudo,
que os alumnos comprehcndarn a vida da familia,
da sociedade e da propria escola.

Desse modo, a escola tornir-se-á officina de
apprendizagem social. Com a coliaboração do
professor, os alumnos irão fazer de si mesmos ci-
dadãos prestantes, cumprindo desde logo seus de-
veres na escola, cm casa e na cidade, vivendo cor-
rectamente dentro das expansões naturaes da me-
ninice, applicando sua actividade na acquisiçãu
de conhecimentos, fortalecendo gradualmente o
poder de attenção, formando uni ideal, que procu-
rarão realizar com toda a perseverança.

"A escola verdadeira, diz François Guex, é
aquella onde lodos trabalham: tanto os alumnos
como o professor. A acção, font

'
de felicidade na

vida, é tanibem a condição de progresso na esco-
la". Faça-se, pois, (ia escola unia ofjjcjna bem or-
ganizada.

Sejam as horas escolares flYjmentos il1Olvida-
veis na vida das creanças. Qu f: estas encontrem

1.	91
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lias aulas o trabalho intenso, alegre (. animado,
capaz de despertar enthusiasrno e satisfazer os so-
iihos da iniagi'naçao infantil. Collot1UçSe (Di 1)rI-

lllCiLO logar a acção dos aluimios, e não
do pt'Oï(SSOI'. O trabalho deste consistirá apeilaS
cm fazer aquellcs trabalharem. E' o apprendei,

fazendo, da escola activa.
E a disciplina? dir-se-á talvez. O melhor dis-

ciplinador, responde-DOS a vida, é o trabalho bem
organizado, bem dirigido. Quem começa a faz"i-o
sente-se desde logo orientado por elie. Naqiteiles
seus brinquedos, que equivalem a trabalho, o me-

iiu mostra-se perfeitamente disciplinado, k,11,

centrando toda a sua atteilÇãO, COO operari() di-
ligente, ás vezes como inventor admiravel.

Transforme-Se o ensino cm trabalho 1 Ac J À-
gente do alumno sob a direcção methodica do ro-
fessor, e ver-Se-á que a escola funcciOrlara ei )cr-
feita ordem. A disciplina (leve partir do professor,
e este não pode considerar-se disciplinado, s' pr..-
enche com a sua palavra a maior parte do tempo,
que pertence ao trabalho dos alumnos. A insigne
educadora \T irginiLl Almeida disse bem, quando
assim se exprimiu: "No ensino intuitivo, as pala-
vras que nós dizemos são apenas mãos que aon-
Iam; nada mais".

Sem duvida que o professor Prceis,1 de pos-
suir o poder de expressão verbal, luas cxacanefl-
te para o fim de ser conciso, singelo e c!rc em
seu ensino. E não sónnte possuir aquellc poder,
como tambem a habilidade manual. "Todo o ho-
mem dveria apprende' a servir-se de suas
diz Herbart, porque a mão tem SCU logar de benra
ao lado da lingua para elevar o homem acina dos
animaes". A habilidade manual, represenlada
principalmente ia arte do desenho, consistirá leira
o professor ô meio mais promplo de tornar intui-
tivo o ensino, e a apprendizagem pelas mãos, ira-
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bulhando, agindo, fazendo, será para as creancas
o processo mais efficaz de cultivar o espirito

Organizada a escola pinara como centro de
actividade educativa, aproveitado para o CSILI(lo o
:Inhl)iente local, applicado inleiligentemente O fie-
Iliodo iqtuitivo, preferido o valor quali1atvo do
ensino a seu valor quantitativo, vivificado o tra-
balho escolar pelo devotarnento do professor, ek
que eslurá resolvido o problema da educaáo na-
cional.

Identificando-se com essas aspirações, a esco-
la realizará trabalho cíficiente e garantirá o valor
social de seus alumnos. Nem de outra fórrua p0-
(ler-se-ia compreliender o prestigio conferido á es-
cola como factor preponderante do progresso so-
cial...

O a!umno
O menino, quando entra para a escola, é Como

se fôra a flor do jardim: tem beileza, encanto e
perfume, mas emmurchccc sem dar fructos. Trans-
formado em alumno, o menino j á se assemelha á
flor do pomar, (IUC produz fructo saudavcl, sabo-
roso e apreciado.

Nesse pomar, que é a escola, tambem o meni-
no pode ser comparado ao passarinho, que sabe
ver, cantar e alimentar-se. O menino é activo
como o passarinho é agil; si este sabe voar pelos
ares, aquelie sabe correr pelos campos. Quem nos
dirá que O menino persegue o passarinho, por que-
rer e não poder voar como elie?

Não seria de inveja que o menino, feito ho-
mem, inventou o aeroplano ?

A escola ensinará o menino a observar, fazen-
do que seus olhos vejam como os olhos do passari
nho; do mesmo niodo que este sabe cantar, dia
ensinará aquelie a conversar; com as azas o pos-
saro vae traçando linhas quando vôa, tamboi na
aula vae o menino fazendo letras com a mão, ao



- 1560 -

escrever; aquclie se alimenta com OS frucb: do
P,-)mar, este se desenvolve com os fructos da es-
cola.

No poniar e ciii toda pane, a arvore é O ninho
do passaro, onde clie descança e dorme; a escola
de hoje é para o menino Iluiu. ninho de amor como
nosso lar". De gaiola, que se podia considerar em
otil ros tempos, dia assim se transformou em ninhc
de amor.

Os similes apresentados são bastantes paro
dar idéa das directrizes gemes da escola, podendo;
se até synthetizar para cada nuno cio curso, em
um SÓ ponto, O oh .j CCIiV() principal, relativamente
ao alumno, que Constitue de facto o programma
escolar.

No primeiro anno, o CI1SiU() irá conccntrar-s
na localidade, fazendo do alum no um observador;
no segundo, a parte central será a linguaguem fa-
lada, com o Hmn de tomai-o um conversador; n
terceiro, o priflcij)al estará na linguagem
escripta, para que elie, sem o sentido pejorativo
(lo termo, fique sendo um escrevedor; no quarto,
comprehendefl(10 a idéa social e o valor do traba-
lho, já habituado á leitura metliodica, o alumno
sahirá da escola 'com o  um autodidacta.

Conforme a idéa precedente, o exame final
do ensino prinrio. (lepois de satisfeitos os dispo-
sitivos regulamentares, será cffectuado de accor
do com os seguintes lmutps

1. Que é o que o, aluimnno observou hoje mi
vinda para a escola e depois de haver chegado?
(Resposta oral)

2. Seu amigo, ; . (kSCj R vel-0. Vá conversa,
com elie . (O amigo servirá neste caso de exami
nadoi)

3. Escreva uma carta. Alii está o p1j)e1. (Pro'
va escripta)
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4. Vá visitar a liibliotheca. Depois contar-m&-
á o que apprendeu, mostrando-me onde obteve o
novo conhecimento.

Com isso não se quer cercear a espontaneidade
e o bom humor do alumno. Elie dará as observa-
ções J)roprias da creança; como menino, sem ne-
nhuma affeclação, é que elie conversará; escreve-
rá a carta com toda a naturalidade; consultará na
bibliotheca o livro que quizer, e si nada appren-
deu de novo, terá exercitado pelo menos a sua ini-
ciativa.

Mas, não se compare o menino com a flor do
l)0 1 1 1 OU Cí)lfl O l)assEiI'O (IIIC PFCOITC OS ares: a
esperança da Patria, eis o que elie é realmente.
A escola é sementeira de esperanças da Patria
cumpre ao professor fazei-as desdobrar-se em fe-
cundas realizações.

O /)1Of(S.SOJ'

O professor fôra visitar o seu coliega e lhe
pergiultara : "Que hei de fazer para ensinar
bei ?" Respondeu-lhe o coliega : "Fazer fazer, isto
é, fazer que os altimnos façam". A resposta, ante

jocosa. é 1)edaoica
O problema da escola não está em ensinar, e

sim em apprender. O caso a resolver é o aluinuo,
e não O J)rOfeSSOI'. Para u(iuielle e 1H10 paia este, é
que se fez -i . O trabalho escolar com maior
razao deveria chamar-se trabalho) infantil.

Quer o professor ensinar leitura? Faça os me-
ninos lerem. Escriplo? E' fazei-os escrever. Lin-
guia patria? Levai-os a falar e redigir. Aritliiiietí-
c ,1? Dar-lhes prol)1('nlas para resolver. E assini
11015 demais (lisCipliflaS

O maior erro do professor é lazer Pelos aiim-
mnos, é substituir-se a elles. Não esperar que fa-
çam. Querei' adeanlar serviço, quando adeanta
serviço 1)untence aos alitiunos. Muitas vezes im-
porta ao professor uno lazer nada, 1)ilIai deixar que
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os alumnos façam. Mas, afinal a que fica reduzi-
do o trabalho da oIesor? Já se disse, consistirá
em fazer que os altiimios trabalhem.

Haverá, nesse caso, depreciação no papel, qit
cabe ao professor desempenhar? De modo algum.
Como que existem na escola dois professores, ao
primeiro dos quacs está entregue a organização, e
ao segundo, a parte technica. Aqiicllc acciona o
inachinisino, e este nada mais será que o proprio
trabalho do alunino. E' o professor a força moto-
ra; o trabalho, o machinismo, segundo professor,
poder-se-á dizer; o aluinno, a materia prima. O
professor organiza o trabalho, o qual, por sua vez,
transforma o aluinno, materia prima, em produ-
cto de mais ou menos valor. A differença está ape-
nas em que as tres partes são intehligentes: profes-
sor, trabalho e alumiio.

O professor, como se vê, dá movimento ao tra-
balho escolar. Ao contrario do que se siippunha,
seu papel é o mais importante, porque deile de-
pendem os outros. Com razão disse Buisson: "No
machinismo escolar, o motor por exceilencia será
sempre a alma do professor".

Força motora é energia; energia bem orienta-
da pode chamar-se methodo. O professor é ener-
gia e methodo. Professor = energia + methodo.

A verdadeira energia, diz Edmond Blanguer-
non, é feita de inteiligencia e de amor, tanto quan-
to de vontade. Elia suppõe uma percepção clara
das necessidades do menino, o cuidado de seu bem
estar, o desejo de fazer que cite o alcance e con-
seguir que chie coliabore, o mais possivel, em sua
propria educação. O trabalho educativo, quem o
faz na escola é a coilaboração do professor e dos
alumnos.

Quanto ao methodo, explica Paul Bernard:
"E' o inethodo (cbamae-lhe á vossa vontade: acti-
vo, inventivo, suggestivo, experimental, interroga-
tivo, intuitivo, etc.) que substitue na medida do
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possivel a passividade pela actividade; que obriga
o ahiinno não sómente a olhar e eciitar, mas a ex-
primir-se, a traduzir-se pela palavra, pelo desenho,
pela composição, pela manipulação, por meio da
acção; que não o priva jamais do prazer, quando
não seja de achai' cite l)roprio o que se quer ensi-
iiar-lhe, pelo menos de vencer as difficuldades
pie cite mesmo pode resolver; que, soliciLando a
alteação perceptiva, ligando systenaticamente o
novo ao antigo, o distante ao I)roximo, o desconhe-
cido ao conhecido, alargando gradualmente o cir-
culo das idéas bem cornprehendidas, mantendo
com cuidado a ordem, a coordenação das noções
ensinadas, forma espiritos coherentes e activos".

Ornethodo deve inspirar-se em tres ordens de
necessidades: o fim da escola, a psvchologia cia
crcança, o conhecimento das disciplinas. () fim
central, a que cumpre servir todo o trabalho da
escola, está na cultura do caracter e do patriotis-
mo. E' intuitiva a necessidade de conhecer a psy-
chologia infantil. Com relação ao conhecimento
(Ias disciplinas, dia encerra naturalmente o dos
processos especiaes de cada unia idellas.

Reconhecendo quanto é decisivo para a pros-
peridade nacional o trabalho nohi1isimo (lo pro
fessor, o governo do Estado 

'
de Minas empenha-se

nesta hora, sem outro intuito que não seja a causa
publica, em prestigiar o professorado, (laudo-lhe,
tanto quanto possivel, os meios miecessarios ao des-
empenho de sua alta missão. "Elevar o professor
é elevar todo o povo".

it caixa escolar
Nenhuma associação beneficente mais neces-

sarja, mais util, mais humanitaria do que a caixa
escolar. Elta é o anjo tutelar da educação dos me-
nulos pobres, cuja miseria poderá suavizar juos-
trando-lhes a bondade dos que contribuem para
fazei-os homens independentes,e uteis A sociedade.

t':.
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e trabalhar, ahi não se implanta o despotismo, ah
ha de vicejar a verdadeira democracia. Si alguem
quizer outro remedio contra o villipendio do direi-
to e da liberdade, ha de procurai-o em vão.

Só a educação é a nossa salvaguarda politica,
só a escola bem organizada poderá ser a arca da
nossa salvação.

E' a escola do povo a primeira instituição (Ia
cidade, e a caixa escolar a desvelada protectora da
sua freqimencia.

Auxiliando aos aluirmos pobres, nada mais
lhes fará a caixa escolar do que verdadeiros em-
prestimos a serem amortizados com esta moeda de
grande valor, - a educação. Ora, quem melhor do
que as creanças, partes de nós mesmos, merecerá
tão affectuosa prova de confiança, quem mais do
que elas offerecerá garantias de transformar cru
fructos de civilização o adeantamento hoje rece-
bido? E', sem duvida, muito louvavel soccorrer os
que cahiram na miseria, porém é mais acertado
fazer estancar as fontes da miseria, das quaes se
pode considerar como principal a ignorancia dopovo.

E' muito de acreditar que o Povo lia de inte-
ressar-se cada vez mais pela educação da infancia,
"a primeira de todas as utilidades", no dizer díRousseau.

Orqanização da classe
A ordem nos trabalhos escolares depende daorganização da classe. E' esta Corno que a monta-

gem da niacliina, imprescindjvel a seu bom fun-
ccionaniento E porque os alumnos suo peças do
mechanismo escolar, peças inteliigentes que terão
de ajustar-se p01' si mesmas, segue-se a necessida-
de de haver para elies aulas de organização. Essasaulas oceuparão OS primeiros (lias escolares, for-
mando a "semana de organização da classe", pela
qual se inaugurará o anno lectivo.
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Elia é uni penhor de melhor futuro para a cidade,
dotando-a de elementos sociaes, que irá valorizar
com o seu auxilio ás creanças desvalidas, as quaes,
de outra fôrma, naturalmente perder-se-iam na
ignorancia e na ociosidade. Ella representa uma
medida de alto valor moral e economico, porque e
um meio de attrahir para a atmosphera salutar da
escola os filhos da pobreza, que hão de habituar-
se alli ao trabalho methodico e intelligente.

Beni se vê que a caixa escolar, sociedade tão
modesta na apparencia, é uma peça importante no
apparelho de nossa civilização. Elia não espera
que a ignorancia e o vicio comecem a inutilizar os
homens desde a infancia para entregai-os mais
tarde á mendicancia das ruas, ao leito do hospital
ou ás grades da prisão. Não, a caixa escolar va
tratar da flor ainda eni botão, que é o menino, para
fazel-a desabrochar no ambiente puro (Ia escola,
para fazei-a fructificar no meio operoso da offici-
na. Que instituição mais delicada e de maior pu-
reza haverá no mundo?

Iloracio Mann, o mais insigne dos pedagogis-
las norte-americanos, disse que "a escola é a maior
descoberta feita pela humanidade'', e que "a edu-
cação é a nossa unicu salvaguarda politica, e fóra
desta arca não existe sinão o diluvio". Onde quer
que se encontrem a justiça e a liberdade, o pro-
gresso e a riqueza, thi se encontrará a escola bem
organizada, a instrucção educativa pratica como
fundamento principal da sociedade. Sejam com-
paradas entre si as nações do mundo e ver-se-á que
as mais prosperas, as mais felizes, são aqueilas
onde é nulia ou diminuta a porcentagem do anal-
pId)etisnio, muito embora entre dias se nos de-
parem differenças de raças, de religiões ou de fór-
mas de governo, pouco importando a maior ou me-
nor extensão territorial, a quantidade de popula-
ção, a antiguidade de sua existeiicia . Onde a es-
cola popular floresce, onde o povo sabe ler, pensar
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Serão estes os pontos a tratar na referida se-
mana:

1. Colloca.çãO dos alumnos na sala de aula.
2. Modo de respouder á chamada.
3. Signal para fazer algum pedido ou recla-

inação.
4. Modo de entrar na aula e de , sahir.

5. Maneira de cumprimentar e tratar o dire-
dor do grupo, o professor, etc.

6. Formaturas na área de recreio.
7. Procedimento dos alumnos, quando veem

para a escola e quando voltam para casa.
S. Explicação do' horario escolar.
9. Primeiro dever do alumno: frequentar a

escola.
10. Habituar-se o alumio á pontualidade.
11. A sala de aula.
12. O grupo escolar, dando a sua denomina-

çãO especial, O flOiflC de seu director, etc.
13. Arca de recrei(i e:comportamento (lu1an-

te o mesmo.
14. Não cuspir no soalho.
15. Prohibição de atirar papel, cascas de fru-

etas e outros objectos no chio, na aula, no recreio,
nos lavatorioS, nas privadas, etc.

16. Não escrever nem riscar nas paredes,
nos moveis, etc.

17. Conservação do material didactico.
18. Cuidado para não derramar tinta.
19. Como os tinteiros hão de ser conserva-

dos.
20. Asseio do corpo e do vestuario, revista de

asseio.
21 . Obração de usar lenço
22. Uso indi\vidual de caneca ou co Po P- 11-a

• 23. Não comer na sala de aula.
24. Prohihição absoluta (1C fumar.
25. Principal meio de apprender: prestam' ai-tenção ás aulas.
26. Pi'oliibiçiio de conversar durante as li-ções.
27. Signal de que sabe (lar resposta às per-

guntas feitas na aula pelo professar.
28. (:011%enieI1cja de apprender a aparar olapis.
29. Como deve a classe recebei' os visitantes.
30. Não poderem os alumiios ti'azer creançasá escola.
31. Explicação (Ias semanas com suas iddas

directrizes: semanti da pontualidade, da a Itenção,
(Ia hygiene, da polidez.

32. Dever de virem os alumnos despedir-se
do professor, quando tenham de deixar a 'escola.

33. A Caixa Escolar, sua denominação, ser-
viços que presta.

31. Organização de lista dos alumnos pobrespara effcitos da assistencia escolar.
35. A partir do segundo anno, fazer cada

altimno um exercido de liuguaoem e outro de a ri-
Iii inetica, de accordo com o 1u1anuen lo (te eu-Sflu

LEITURA

1
' 1. Assim como a aula de escripta limita-se.
Calligraphia seni se extender á redacção, assimlambem, nos dois primeiros annos, a aula de lei-
tira deve cingir-se á parte material da mesIm enão á sua parte interpretativa, que pertence pro-
priamente á aula de lingua patria.

2. Nos dois ultimos annos do curso, já ve-
(Ias as difficuldades mechaimicas da leitura, esta

1
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tornar-se-á interpretati'a, SCIfl COfllttl(lO prejudi-
car-se- em explicações oraes, que flue tornem grau-
de parte do tempo.

3. A leitura é urna apprendizagefl nova para
a creanÇa, que inteiramente a desconhece. Por isso
lflCSfllO convém sirnl)lifica l-a tanto (11IafltO 1)OSSiVCI

e concentrar esforços em um só ponto inicial.

4. Por OUti'() lado, Só Se ap1)rend2 a ler com
os exercidos de leitiii'a, e a interpretaçau (lesta
toma tempo de tacs e\ercicicS, que devem ser fei-
tos (liaI'u1 mie por 	OS aliiinflos. sem ncnhu-
ma excepçuO.

3. À ppreudei' a lei' é mais dilficil do que ap-
1)ren(ter a Falar. "A li nguiagelfl escripla, diz Age-
nor Correia, não esló, conio) a liiigu agem falada,
directamente ligada {I5 C(;tiSOS t aos acontecimen-
tos: é como) que urna traducçuo da outra". A lin-
guagem falada precedeu a linguagem eSCriI) ta e é
bem que, 110 ensino da leitura, tambeni preceda
aos primeiros CXLI'C j c1OS (lesta, tal qual um conhe-
cido que vem 01)resental' 11,11 desconhecido.

6. Os excrctcioS de liiiguu mm Falada, que
tenham 1)0 1' assumpto 01J ectos 1)resenftsaclasse'
anbc"Wrão as aulas iUiCiOCS de icitura, eneami-
ilhiIi(l() OS alunuiios ola(iuelle j)Oilto) para este ulti-
mo. Desde que se relacioflefli os reler ides exerci-
cios com as aulas e leitura, ler-se-á (les1)2rtado
entre os alumnos ViVO interesse em conhecei' a tia-
(1UCÇÕ() e.soii pia ola linguagem fala(Ia. Tal iimteres-
SC, servido 1)la actividade infantil, fará convergir

a leitura a attençao (laS creanças. tomandopara
efficiente o ensino.

7. 1)almi mesitita egualinenle (jUC 05 livras Ole
leitura terão de conter apenas (iS 1F11US da voca-
bulari() de lISO) geral na linguagem [alada. Os ter-
mos nOVOS surgirao COITI O) conhecimentO das cau-
sas e do , lados, miada VOI1C'i1dO a s 1)alavras (leStitili-
das (lesse conhecimento.

S. Adquirida nos dois anHos iniciaes do curso
e organizada no decorrer do mesmo, a leitura tor-
na-se alimento inteliectual. Por meio deila a intel-
ligencia assimila conhecimentos e se desenvolve
para melhor compreliender a vida. Como qualquer
outro alimento, a leitura póde ser bôa ou má. A
orientação educativa, essencial á escola, lia de fa-
zer que os alumnos saibam utilizar-se da boa lei-
tura, considerando a outra como veneno intelie-
ctul. A boa leitura instrue, moraliza e diverte.

9. Um ponto importantissimo neste ensino re-
fere-se ao grau de leitura, que os alumnos terão de
attingir no fim de cada um dos aiunos . E' (lo intei-
ra conveniencia (lti' esse grau rej)i'eSellte o) Inilumo)
razoavel, para ser alcançado por toda a classe, vis-
to que a escola, julgando intmuctifero o trabalho
do alumno frequente, estai'a assim condomnado o
seu propl'io trabalho

10. Serão os seguintes os graus (iC leitura:
1 •0 anuo: - -ler urna pagina do livro adopta-

(li); lei' as sentenças (lii mesma
construildas em ordem dilferente
reconhecer as pala't's, que fo-
rem (lestacadas da pagina.

2 . 0 aiuno : - fazem' OS exercicios anteriores; de-
conipor as p11o11'1s em syllahas
cornl)inar as svllabas J)1i'OI formai'
J)atilVl'iLS novas; conhecer as le-
tras pelos seus nomes

3. : lei' urna pagina em liv ia de leitu-
ra, que 11111) soja conhecido da
classe, 1 1'epa ra ii (l)-se mia hora
pela Ieit ti i'a silenciosa da referida
pagina

4. 1 flIIfl() :	lei' timiia	lusloi'ia (lesco-
iihccida da classe, depois (Ia res-
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l)(ctiVa leitura silenciosa com ai]-
xilio  de Ufl1 dicciouai'io piUSU-

dico.

PRIMEIRO ANNO

1 Antes de iniciar o ensino de leitura, con-
versará o professor com os ahimuos em 1iguagem
simples, animada e attrahente sobre o OSSUrnl)tO
da licção, servindo-se de objectos existentes na
aula, gravuras ou ilustrações fl() quadro negro,
para despertar-lhes a aitenço e o interesse.

ii. As primeiras sentenças do livro adoptado
serão nitidamente escriptas pelo professor no qua-
dro negro.

III. Quando a maioria dos alurnno's as tiver
apprendido, destacar-se-ão dellas, para estudo es-
pecial, algumas palavras, que representem COUSU

concretas e interessantes.
1V. E' conveniente nuidar, no quadro negro,

a construcção das sentenças e palavras, afim de
evitar-se a decoração.

V. Para conseguir boa leitura, serão curtas as
primeiras licçõeS, IlUO SC l)aSS1flt10 á licçiio segilin-
te, sem que a anterior

'
á tenha sido apprendida

pela maioria dos alumnos.
VI. Ao repetir as licções, deve o professor va-

ria o modo de apresentai-as, afim de obter o in-
teresse e a atteflÇã() da classe.

vii: E' aconselhavel, I)al'a as primeiras lj-
cçõs, o emprego de grande copia de material ii-
IUStrativ() : desenho no quadro negro, ivuras,
cartões com l)aia I a S, ele.

VIII. Poderão ser organizados ex& i'ciciOS in-
teressantes, taes como procurar no livro sentenças,
que sirvam de rcspota a perguntas escriptas no
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( I t1ii(1I) ,	J)I (t11'a1 palavras, que coiislitiiaiii seu-
tenças.

IX S6i n e ai e pode cá ser usado o livro, quando
OS alunmos já houverem appreidido, no quadro
negro, certo numero de liçs,e revelnrejii firme-
za no conhecimento dos exercicios relativos (is
mesmas, sem o processei de decoração,

X. Logo que as creanças consigam ler SCII1
esforço no livro, as licções serão de dois typos:
leitura oral e silenciosa.

XI. Desde as primeiras licções, devem os
mios proferir as sentenças como um todo, pronun-
ciando distinctamente as syilabas finaes, em voz
alta, firme e bem timbrada. Exercitem-se tombem
no modo de respirar durante a leitura.

XII. Os exercicios de leilüra oral serão iliais
frequentes no primeiro auno; tõmilia, porém, o pro-
Jessor em vista que a leitura silenciosa é a mais
importante por ser essencial na pratica da vida.

XIII. Para exercitai o alunmo ciii leitura si-
lenciosa, organizem-se cèrcidos independentes de
livro adoptado. Por exemplo: escrevam-se no qua-
dro as sentenças, que exprimam ordem para efle
executar uma acção. Assim:	"Abra seu livro e
leia a primeira sentença tia pagina direita". O
alunmno, que tiver comprehendido o sentido da
primeira sentença, levantará a nlão

XIV. Cumpre ao professor ensinar a creança
a pegar no livro, passai-o a outrem, segtiral-o no
acto da leitura, encontrar as paginas, acertar com
o logar da licção.

XV. Incumbe-lhe ainda evitar que o aluinno
adquira os seguintes habitos:

a) approximar demasiadamente o livro dos
olhos;
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b) mover a cabeça, em vez dos olhos, para se-
guir a leitura;

e) apontar no livro com o dedo ou com o Ia-
pis;

d) manter posição incorrecta do corpo;
e) marcar o rythmo da leitura com a cabeça

ou o tronco;
f) repetir a palavra que precede a pontuação,

para dar a entonação indicada l)o1 aqueila;
g) ler á meia voz ou mover os labios, quando

lê silenciosamente;
li) repetir syflahas ou gaguejar;
i) humedecer o dedo com a saliva, para voltar

a folha.

Segundo anno

1. São applicaveis ao segundo anuo as instru-
cções do primeiro, a partir do numero X.

II. Decomponham-se as palavras cm syliabas
e estas em letras.

III. Para firrar o conhecimento das syllabas,
façam-se variados exereicios de decomposição das
palavras estudadas e de composição de novas, com
os elementos já conhecidos.

IV. Os vocabulos menos communs serão des-
tacados para exercicios oraes ou escriptos no qua-
dro negro, incorporando-se assim ao vocabulario
do alumno.

V. Será dramatizada toda a licção que a isso
se prestar, porquanto esse exercicio auxilia pode-
rosamente o desenvolvnnento da linguagem oral.

VI. No fim do segundo anno, já tendo o alu-
mno vencido as (hffiduldades mechanicas da leitu-
ra, deve ler correctamente a maior parte das pala-
vras do livro adoptado.

Terceiro anno

1. Neste anno a leitura terá por objectivo a
interpretação exacta e a expressão correcta, quan-
do for oral, e a capacidade de comprehensao.
quando for silenciosa.

II. Deve ser desenvolvida a habilidade de ler
com desembaraço e expressão.

III. Para julgar a compreliensão e o desem-
baraço na leitura silenciosa, que é a essencial nes-
te anno, organizar-se-ão tests. Ha varias fórmas de
tests de leitura, obedecendo todos ao mesmo pla-
no: verificar si o alumno comprehcndeu o trecho
lido.

IV. Para organizar os tesis, escolherá o pro-
fessor um trecho desconhecido da classe. Si não
dispuzer de numero sufficiente de livros ou de im-
pressos rara esse fim, copiará o trecho em folhas
de papel, podendo tambem utilizar-se dos exerci-
cios de copia, feitos pelos alumnos de outra classe
Em folhas differcntes escreverá uma serie de per-
guntas sobre o trecho escolhido. Distribuirá essas
folhas aos seus alumnos, que as conservarão sobre
as carteiras, Com a parte escripta voltada para
baixo, até (file lhes seja dada ordem para inicia-
rem o trabalho. A um signal determinado pelo
professor, todos começarão a feitura, fazendo-a o
mais breve possivel. Decorrido o tempo fixado por
elle, a novo signal, interromperão a leitura, mar-
cando a ultima palavra lida. Os que não houve-
rem terminado, continuarão a ler, voltando a folha
de papel logo que terminem.

V. Finda a leitura o trecho, a uni signal da-
do, iniciarão a leitura das perguntas e escreverão
as respostas, em sentenças completas. O alumno
que concluir, levantará a mão direita, para que
seja tomada nota da sua classificação, conforme

. 92	
192T
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o numero de ordem relativo ao tempo determina-
do para o exercido. Findo este, calculará o pro-
fessor a média dos alumnoS, considerando o nu-
mero de palavras lidas no tempo determinado, o
numero de respostas acertadas e a ordem. de clas-
sificação na ultima parte do exerciciO.

VI. No fim do terceiro anuo, terão os alumnoS
adquirido o habito de ler, i'cvelan(l() gosto 1)ela boa
leitura. Terão desenvolvido o ocabulario e a ha-
bilidade de ler rapidamente, retendo os pensa-
mentos essenciaes da leitura.

Quarto aflUo

1. Neste anuo, o alUrnn() deverá ler com ex-
pressão e naturalidade, tendo adquirido a entona-
ção clara e agra(laVel. Sabendo apreciar a leitura
de bons livros ejOi»flaCS, poderá dispor do melhor
e mais facil meio'dè conservar o cabedal de instru-
cção conseguido na escola. Todo o esforço e habi-
lidade, que o professor empregar para esse fim,
representarao um grande trabalho (te educação
nacional.

11. Para attiiigir tal obj ectivo,apresentam-s!',
asseguintes obras, que oderão fazer parte da hi-
l)hotheca infantil:

1. Bilac e Bomfim, AttravéS do Brasil.
2. Julia Lopes, Correio da Roça.
3. Olavo Bilac, Poesias infantis.
4. Affonso Celso, Porque me ufano do meu

paiz.
5. Rodrigo Octavio, Festas nacionaeS.
G. Francisca Julia, Alma infantil.
7. José (le Alencar, O Guarany.
8. Visconde de Taunay, Innocencia.
9. Gonçalves Dias, Poesias.
10. Coelho Netto, Alma.
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M. Edmundo de Amicis, Coração.
12. Alberto de Oliveira, Céo, Terra e Mar.
13. Trindade Coelho, Os meus amores.
14. Castro Alves, Obras completas.
15. Arnaldo Barreto, Varios Estylos.
16. Julio Verne, Cinco semanas em balão.
17. Motta Prego, A Horta (to Thomé.
18. Guerra Junqueiro, A musa em férias.
19. C. Wagner, A Vida Simples.
20. Virginia de Almeida, Pela terra e pelo ar.

ESCRIPTA

O ensino de escripta presta-se admiravelmente
ao systema simultaneo. Bem organizada que seja,
a aula de escripta offerece o aspecto de uma offi-
ema, onde todos trabalham.

No referido ensino convém adoptar uma deter-
minada coilecção de cadernos com modelos para OS
alumnos copiarem. Essa coliecção, sendo bem es-
colhida, constituirá exceliente programma

Não se adoptando taes cadernos, será Conve-
niente que o professor escreva, antes da aula, as
sentenças destinadas á copia, afim de os alumnos
começarem logo os exercicios.

Não haja pressa nem pessimismo no ensino.
Desde que os exercicios sejam feitosfeitos com sereni-
dade e encontrem a palavra animadora (10 profes-
sor, irão melhorando gradativamente»

Na organização da aula de escripta observem
os professores as seguintes instrucções, cuja pra -
tica é mais facil do que pôde parecer:

1. E' facultada, no ensino, a escripta vertical
ou a escripta obliqua, sendo qualquer delias ado-
ptada definitivamente na classe.

2. Devem-se ter em vista a legibilidade, a
regularidade e a rapidez com que é traçada a es-
cripta.
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3. Durante o primeiro anno, os alumnos de-
verão escrever a lapis, passando a fazei-o com a
pemia no segundo anuo.

4. Não se permitta que as creanças fiquem
entregues a si mesmas, ao traçarem as primeiras
letras, e nem que algum alumno deixe de escrever.

. Merecem especial cuidado a limpeza das
mãos e a boa posição do alumno, quando escreve.

6. E um erro combater o uso da mão es-
querda, convindo até tentar a formação de ambi-
(lextros.

7. Os exercicioS de ca1ligra)hia hão (Te tra-
zer data e ser uniformes para a classe.

8. Importa que o alumno saiba ler o que es-
creveu e não procure ler o que OS outros estão es-
crevendo.

9. O alUmfl() devera dispor de 10(10 o mate-
rial necessariO á escripta, convindo que seja a tin-
ta fornecida pela Caixa Escolar.

10. Ensine-se () menino pegar 110 lapis ou na
caneta, sem insistir muito neste ponto, visto haver
alguns ([1K' se ageitemn melhor com o seu modo pe-
culiar.

li. O alumno, quando escreve, (leve guardar
sempre uma distancia (Te trinta a trinta e cinco
centimetrOS entre O 1)al)e1 e a linha dos olhos, con-
vindo ter na carteira uma reguma (lesse compri-
mento afim de poder elie proprio verificar a dis-
tancia.

12. Por serem de uso individual, marquem-
se OS lapis e US canetas com o mimero, que o
alumno tem na classe

13. Acabada a escril)ta, o alumno limpará a
penna num Panno proprio, fl() (leVCfl(l0 agitar a
caneta contra o soalho.
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14. O caderno terá as folhas numeradas e na
sua capa os nomes do professor e do alumno, o
numero deste na classe, o da serie de cadernos de
cada um e o anno do curso.

15. Desde que começa a escrever com tinta,
deve o alumno usar mata-borrão.

16. Ha conveniencia em guardar na escola o'
utensilios de escripta dos alumnos, inclusive os ca-
(lemos usados durante o anuo.

17. Haverá tinia caixinha apropriada para Os
lapis ou canetas, de modo a facilitar sua distribui-
ção em atila. Na hora propria, uni dos alumnos
repartirá OS lapis oti canetas, emquanto o profes-
sor distribuirá os cadernos.

18. 'l'ermina(la a escripta, 11111 alunino reco-
lherá os lapis ou canetas na caixinha propria, I)ofl-
(lo em cada uni dos quatro  compartimentos deila
os que receber em caJa fila de carteiras.

19. O recolhimento dos cadernos, no huui (111
aula, se fará deste 1110(10: OS fllttIiiiH)S da frente,
apenas suspendendo as iillIoS, darão OS cadeuws
aos coilegas posteriores, que irao fazendo o mes-
mo até chegarem todos OS cadernos, na devida or-
deni. ás ultimas carteiras, onde tini alumiio os reti-
nirá para entregar ao professor.

20. Em se tratan(l() (te escolas nocturnas (. fle-
c('SsaI'i() observar-se 11 (iiS)0SiÇã() da luz, que de-
verá estar sempre em condições de não prejudi-
car a visito do alumno, nem forçal-o a uma atti-
IU(le viciosa. Assim, essa luz virá de cima para
baixo, (Ia esquerda para direita, de maneira que a
sombra do corpo, da mão, (ia caneta ou lapis, etc.
flO Si' projecte 110 papel. 'Fome-se taml)enl em Con-
sideração a intensidade da mesma luz, que não
convem seja escassa ou excessivamente intensa.

21. Antes de attingir um desenvolvimento sa-
tisfactorio, deverão os exercicios ser feitos em ty-
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nação do alumno ajudando-o a modificar a fôrma
do original, introduzindo dialogos, ou desenvolven-
do alguma scena.

IV. Sempre que for possivel, relacione-se O

ensino de lingua patria com o de outras materias.
V. Para variar os exercicios escriptos, o ala.-

nino escreverá pequenas notas, convites para al-
guma festa, fazendo oralmente o exercicio, depois
por escripto, no quadro, até que se escolha o me-
lhor, para ser copiado na aula de escripta por to.
da a classe.

TERCEIRO ANNO

1. No terceiro anuo, os exercicios escriptos
serão mais frequentes e, sempre que for possivel,
relacionados com os exercicios das outras materias
do prograrnrna

II. Embora se façam ainda os exercidos em
('nujuacto, realizar-se-ão frequentemente os mdi-
\'iduaes.

III. Os exercicios escriptos deverão ser lidos
em classe, para que se façam as correcções.

IV. Estimule-se o alumno a falar deante dos
outros, com espontaneidade e naturalidade. O alu-
mno poderá narrar experiencias proprias ou ad-
quiridas em leitura; descrever sitios visitados ou
conhecidos; dar direcções pira executar um traba-
lho ou uni exercicio phvsico; resumir leitura, li-
ções de historia e de geographia; reproduzir his-
torias lidas ou imaqinadas.

V. Quasi todos os exercicios que se fizerem
oralmente, poderão ser aproveitados para exerci-
elOS eScrjptos.

VI. Iniciam-se no terceiro anno os exercicios
de redacção de cartas, sendo necessaria a pratica
repetida e seguida, neste anno e no quarto, para
que o aliimno comprehenda como se fazem taes
excrcicios.
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VII. Para motivar os exercicios anterior-
res, o professor aproveitará as opportunidades que
se offereçam, taes como: mudança de um alumno,
ausencia de outro, por molestia, anniversario e
qualquer outra occorrencia

QUARTO ANNO

1. Havendo neste armo mais opportunidade e
necessidade de communicações, a redacção de car-
tas, notas, telegrammas, bilhetes postaes, etc. con-
stituirá o assurnpto predominante dos exercicios
escriptos.

II. Algumas lições de historia patria poderão
ser dramatizadas pelos alunrnos, com o fim de (les--
envolver a linguagem oral, exercitar a inemoria e
cultivar o gosto pelo estudo.

III. Estimule-se o altimno a ler bons livros,
jornaes e revistas, a ouvir discursos, a conversar
com pessoas cultas e a consultar o diccionario.

IV. E a grammatica? dir-se-á. A grammatica
não tem logar no ensino primario; seu lotar está
em ponto mais elevado do que esse. Não poderia
dia descer até ao alu — no primario, Uma vez que
este não pode subir até lá? Não é nossivel. A theo-
ria da linguagem, por mais simplificada que seja,
paira em rima região suDerior ao desenvolvimen-
to do curso elementar. Si fosse mera questão de
technoloaia, não se tornaria inipossivel simplifi-
cal-a satisf acto riam ente. Mas, a questão reside nos
proprios factos da linuacem, cuja penetracão
analvica requer maior desenvolvimento inteile-
ctual.

V. Outra questão. Poder-se-á aprender a lin-
gua sem a gramniatica? Perfeitamente, pode-se
aprender a pratica da lingua sem estudosestudos gramma-
ticaes. A maioria do povo fala a lingua sem saber
gramrratica. Algumas classes, como a dos com-
merciantes e dos industriaes, falam e escrevem cor-

ai MIM L.	_
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rectamente, sem em geral poderem analysar qual-
quer trecho.

Vi. Mas, pelo que se deduz, a grammatica é
cousa inutil. Não ha tal. A grammatica completa
O CStU(k) da linguagem, e pode fazer o artista da
palavra. Si não soubessem grammatica perfeita-
mente, nem Ruy Barbosa e nem Machado de Assis
teriam sido os escriptores que foram. Si não sou-
bessem grainmatica, aqueile não poderia referir-se
a este em linguagem tão aprimorada, e tampouco
mereceria o elogiado os louvores justissimoS de
seu egual na literatura brasileira: - "... classico
(Ia lingua, mestre da frase, arbitro das letras, pbi-
losopho do romance, magico do conto, joalheiro
do verso, exemplar sem rival entre os contempo-
raneos, da eleganciac da graça, do atticismo e da
singeleza no conceber e no dizer, prosando como
Luiz de Souza e cantando como Luiz de Ca-
inões. .

VII. E' de notar que o pensamento nasce ves-
tido, com palavras, bem se vê. O maior dos peda-
gogistas, Pestalozzi, foi profundo pensador sem ter
sido grande escriptor. Outros ha que são grandes
escriptores sem se revelarem profundos pensado-
res. Tamnbem o operario mal vestido pode pensar
melhor do que o fidalgo ricamente trajado En-
tanto, o pensamento daquelie não será bem enun-
ciado, ernquanto o deste poderá extenar-se em fra-
ses sonoras, correctas e elegantes. Basta que o di-
plomado da escola seja como aquelie operario.

VIII. Concluindo o curso primario, ficará nes-
te caso o alumno impossibilitado de vencer o exa-
me de admissão ao curso gymnasial, em que se
exigem noções de grammatica. Em primeiro lo-
gar, o curso primnario teni finalidade propria, não
é simples passagem para o secundario. Em segun
do logar, no exame referido deve-se apurar acima
de tudo a capacidade de aprender do candidato.
Ora. sahido do curso primario sem grammatica,
o alumio pode ter aqueila capacidade que con-

por meio do ensino intuitivo, falando e
ido, observando e trabalhando, durante
nnos.
Dentro do curso primario, o ensino da

atria ha de ter um objectivo supremo, que
além da escola: o de encaminhar o atu-
ra a hihliotheca, ainda sendo pequenino,
luentada por cite, corno ''i'empio da Paz",
111 chamava (iladstone á sua l)ibiiOtheca.
riai'á o alumno a sua vida inteilectual, fa-
itura diaria corno verdadeira refeição pa-
sJ)irito, augmentanclo dia a dia, por mflCi()
)S, O valor de sua intelligenc ja, podendo
zinho, si não tiver apoio, os degraus da
cial, e sem se tornar homem notavel, J)O-
entanto, dizer como Pasteur, quando se
nar o grande fim:	'Eu fi o que me foi

EXEHCICIO DE REI)ACÇÃ()
Os exercicios (te redacção constituem a parte

mais difficil do ensino da lingua patria. Desde o
inicio do curso primario os alumnos se exercita-
ruo nas composições oraes atéque no segundo an-
no possam começar os trabalhos de redacção.
Como ensinar ás creanças. a exprimir pela escri-
pia os seus Pensamentos?

Pimejramente é preciso dar-lhes o assumpto,
que deve versar sobre cousas conhecidas de toda
a classe e (tire a principio estejam á vista. A saia
de aula l)Oderím ser o assumpto da primeira com-
1)OSiÇãO escripta.

O professor dará urna aula a respeito da sala,
fazendo as creanças observarem esta. Pelo metho-
do interrogativo cite conseguirá que os aiumnos
respondam como é a sala: assoalhada, forrada,
pintada de azul claro, com três janelias envidra-
adas, mima porta que dá pa'ra Õ alpendre, um

quadro negro, tantas carteiras, mesa do professor,
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arniario, etc. Isto feito, um ou mais alumnos des-
creverão oralmente a sala ,e em seguida o profes-
sor fará o mesmo, de modo singelo e claro, com
palavras usunes e sem minudenciaS.

Em outra lição, á medida que o alUfliLi() fôr
descrevendo oralmente a sala, o professor irá re-
produzindo a descri})ção no quadro negro, afim
de apresenta o' á classe um cxerCicit) (le ridacçao

Em outras lições OS atutunus (ICSCI'CVera0 01

sala 110) (EIU (1 i'() (1e041'U, fazendo a classe as corre-
cções necessa rias Depois l realizados todos estes
eXel'CICU)S. (lar-Se-a pa ra o exanie mensal o mesmo
asStLIflI)tO. (ItIe ( , iltiu) será tratado 110) FCSI)CCtiVO
Ca(lerIio)

Assim. °o'ulua l iiieiite. seu) l)l't'SSa, l)Cfll expli-
ca<la e 011 te lI (lida a mate I•ifl. l rillcipiaflolo p.r ob-
ectos cotiliecidos (Ia classe (, 1)1 .esentcs á mesma,

osaluninos ira() coni pr(Ameudeiulo a pouco e j){)UC()
a ela t)Ol'aÇUo) I' t,111  t i'aI)alliO eS2I'1 I to, procurarão
Observar OS assiuimptuS propostas e tomarão gosto)

t'e de ri , dacçí_íO. De outra maneira,
e ml 1)rOVisa 1' O ensino. (seNl1Çii1' O) tempo. cançar
O altiiiiilo. tornando) arido e a riificitil o eStil(lO (la
Ii i.pla. sei)) ensinai' a ver, a l)ensa l', a redigir.

Pouco ilI)1)O1'ta O !2e1Ie1'0 de ColilpOsiÇaO e SO-

niente servem de enihal'aÇ() aos atumnos OS nO-
oes de enUmel'aÇaO. (lescripçuo. narração, en tc.
Quem escreve (lesprelcilciosameul e faz unia nar-
rativa ou uma (ICSCI1 çao sem cogitar (leste OU

daqiielle gene r() lii lera rio, só Se preOccupando de
tratar bem do) assumplo . O essencial é que o alti-
111110 se torne seflhor do) assuinpto : para tal cft'eito)
é indispensa v o l ensinar-lhe a fazer cada uma das
Composições. As oh! Íilltidt V010-S( vencendo
aos 1)011cOS, e OS exilos alcança (los fortalecerão o
espirito para ulajores conquistas

(Touvirá qu o professor reserve tantas aulas
1)hlI' i i OS trabalhos ole reolacÇa() e escoilito assum-
P105 P °P° ir(iomi (los lesim iol v iineiito da clas-
se. Potra o segu U(Io) a ii1l() l restam-se os seguintes

thcmas: a sala de aula, as mãos, os olhos, um
coilega, a Bandeira Nacional, uma gravura expres-
siva, a área de recreio, um brinquedo, uma rua,
um animal domestico, reproducção de uma histo-
ria contada pelo professor, uma excursão escolar.
No segundo semestre, sejam dados lambem exer-
cicios iniciaes de redacção de cartas.

O professor ha de corrigir em casa as compo-
sições de annos superiores. Deverá lei-as todas, no-
tando os erros e escrevendo as correcções com tin-
ta de outra cor, vermelha, por exemplo, para tor-
nal-as mais visiveis. Feito esse trabalho, o pro-
fessor registrará em caderno de seu uso as emen-
das, e depois, na aula, entregará aos alumnos as
composições, afim de que cites acompanhem as
explicações que irá dar. Erros de orthographia,
estes e aquefles. palavras que se escrevem confor-
me passaa fazei-o no quaolr() negro. onde as con-
servará á vista olos aluiunos P°" mais ole iun olia
erros de construcção, erros de observação, taes e
taes, indicando oralmente como) corrigil-os

E necessam'io que os alumnos, ao) cancluirem
o curso pri 1110 ri o, sai boi in ese rever uma corta de
modo correcto) e clar o , e isto s omen te 1)oolet'() con-
seguir por nicio dos cxc rcicios de redacção. Si o
professor puzer inteira solicitu ole cm ensinai-os,
terá effectuado 11111 1 L'oil)fllho) consciencioSo e de
real utilidade.

AR 1 'I'FIM E'l'i (A
1 . O estudo (lC ai'itlllfletiCoi é geralmente apre-

ciado e com j)rehefldi (lo) pelos alumno)s, desde que
O professor saiba ImLifliStl'al-o) de modo) concreto, in-
tuitivo e gt'a(luado

2 Taml)em OS 1)0)(5 (li)s alumunos (100) iIi)I'CÇO
a esse estudo, CUjO 11 tilidade ifllmeOliai 01 () l'ecofl)-
inenola especialmente ás classes I)1)t11tu1'e5

3. A a rithmetica prima ria está ligada á viola
economica ((0) p°"°, ás SILOS ti'aflsaCÇOlCS coinmei'-

r
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caies, ao seu trabalho (liario, e 1)o' isso requer
(10 professor a maxiina solicitude, precisão e cl-
fici(2ncia

4. Deve sei I)reoceiipaç ,.~to constante de ([iIClfl
lecciona arithmetica a creanças tornar agradavel
e attraheriie o. eusino. Nesse ponto de vista, é iii-
(lispensavel que sejam organizados os exercícios,
quer oraes, (jtier escriplos, com elementos interes-
santes e simples, ubrapgendo cousas que cerquem
o menino, mio só no lar, mas tambein ria escola
e no meio social que ,frequenta.

5. E' muito util acostumar o aluinno a fazer
calculos inentues, pelo menos quanto ás operações
elementares, visto como nem sempre temos á mão,
num momento dado, OS meios de escrever os cal-
culos.

6. "Ensinar pouco; para ensinar bem", eis o
que convemá aula primaria de arithinetica . No-
tou alguem "0 pequeno estava adeaiitado, já es-
crevia até OS bilhões, e entanto não lhe foi possi-
vel escrever 1.003, 20.004, 60.001, por causa da
intercalação dos zeros. Eis o ensino superficial.

7. O CstU(l() de arithmetica começará pela de-
zena, que os aluamos. tecm nos seus dedos. Ser-
vindo-se dos numero ,, um a dez, sempre que possi-
vel representados por objectos, o professor ensi-
nará, no primeiro annd, o seguinte: contar, colie-
ccionar, ler e escrever algarismos, numerar, som-
mar, diminuir, multiplicar, dividir, medir, pesar,
pagar e receber pr conta.

S. Nos demais ainos seguir-se-á gradativa-
mente o ensino, de conformidade com o program-
ma, até que, no final do curso, esteja o alumno
habilitado a resolver os problemas elementares
(Ia vida pratica, calculando o producto de s'u tra-
balho, as despesas realizadas, as
o valor de seu credito, etc.

9. Os éxercicios com pesos, medidis e moe-
das deverão ser realizados, figurando os alumnos,
entre si, transacções commerciaes de compra e
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venda, para o conhecimento dos valores das moe-
dns nacionaes.

10. Quanto á conta de juros, muito emprega-
da por todos, não se limite o professor a ensinai-a
por meios abstractos . Escreva, no quadro negro,
lima promissoria e passe recibos, figurando casos,
paa ciue o alumio aprenda a fazer a contagem do
tempo e a dispor o calculo.

11. Si o ensino de arithmetica for realizado
com muitos e variados exercícios praticos, peque-
nos e bem methodizados, apresentará, sem duvida,
fructos apreciaveis. A sua efficiencia depende da
orientação inteiligente, que lhe imprimir o pro-
fessor, e da concretização constante das noções a
transmittir.

GEOMETRIA
1 . A geometria será ensinada, no terceiro e

no quarto nuno, de modo intuitivo, quasi exclusi-
varnente, utilizando-se os obj etos da classe, do
predio e da área de recreio, para estudo das li-
nhas, dos angulos, das extensões lineares, quadra-
(]'as, cubicas, etc.

2. A geometria usual constitue uma das appii-
cações mais uteis do ensino de aritlimetica, deven-
do guardar COtil cliii perfeita harmonia. Sempre
9UC l)oSSivel, deverá o professor levar os alumnos
a uni jardim, a uni campo e a outros logares para
fazei-os operar sobre o terreno e medir superfi-
cies regulares e irregulares.

3. E' preferivel dar, as definições na medida
(I tL ( forem sendo necessarias, a accumulal-as no
inicio, antes de ter o alumnno adquirido noção da
materia. Além disso, devem as questões ser aliu-
sivas a cousas de interesse na vida real, e de for-
ma a relacionar os conhecimentos alcançados nes•
ta materia com os obtidos em outras.

4. As linhas e figuras geometricas podem ser
representadas tambem em arame,, fibras e papel,
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bem como os solidos por trabalhos de cartonaaem,
que os alumnos poderão fazer na aula de trabalhos
manuacs.

5. O desenho geometrico será baseado em
cousas concretas, por meio de medições e constru-
cções, habilitando os alumnos a descobrir ncs ob-
jectos da classe as formas estudadas.

6. Posto que muito reduzido, por )ião poder
ser dado de outra forma llj curso primario, ainda
assim o ensino (te geometria será de grande uti-
lidade aos alumnos, a maioria dos quaes pertence
ás classes populares, cujo trabalho, em geral, exi-
ge as noções geometricas elementares, que o pro-
fessor deverá transmittir de modo pratico, claro e
1)VeCjSO.

DESENHO
1. O desenho, além de ser meio de expressão,

é tainbem cicmcito de cultura e um dos grandes
factores educa tivs.

2. Para1lelancnte á linguagem e á escripta, o
desenvolvirLento do desenho deverá fazer-se de
maneira que possa o alutuno recorrer a clie sem
constrangimento e dispondo da relativa segurança,
com que se vale da linguagem ou da escripta para
transmiltir idéas ou sentimentos

3. Sendo uru dos grandes auxiliares no estu-
do de varias disciplinas, o desenho não é apenas
um motivo para a educação visual, mas lambem
um factor de desenvolvimento das faculdades in-
tellectuaes.

4. Deixando á creança a liberdade de expres-
sar o que sente e I)eflS1, o professor vae contribuir
para o desenvolvimento das faculdades infantis,
incentivar no alurnno a independencia do senti-
mento e da interpretação, encorajando-o, dando-
lhe capacidade de iniciativa, habituando-o a de-
senhar em todas as disciplinas, sempre que hou-
ver opportunidade. Ensinar a ver a natureza,
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comprehender, sentir, e transm jttjr o que vê, com-
prehende e sente, na copia do natural, na repro-
ducção dos factos e idéas, conduz o alumno a com-
prehensão do valor do desenho como elemento
util na vida.

S. A creança deve desenhar em casa e na es-
cola, nos cadernos e no quadro negro, porque a
habilidade da mão para firmeza do traço se con-
segue menos com exercicios especiaes de adextra-1
mento do que com a pratica insistente de rabiscí

6. E' preciso preferir a multiplicidade dos ex-
emplos aos acabamentos minuciosos, mesmo no
desenho decorativo, por isso que a finalidade está
na concepção, no aproveitamento e applicação do
motivo, não importando como trabalho pedagogico
a sua repetição em longas series. O desenho é omelhor vehiculo do bom gosto, e deve ser aprovei-
tado como elemento principal de educação esthc-
fica.

7. A copia de estampas ou gravuras não de-
verájamais ser uada. Em qualquer hypothese,
não havendo modelo da natureza ou fabricado, se-
rã preferivel supprimir o exercicio. A copia de
estampas é conde innavel, já porque afasta o alu-
inno da observação natural, já porque annulia a
interpretação individual.

PRIMEIRO ANNO
1. A iniciação no desenho consistirá em apro-

veitar a aptidão natural das creanças para repre-
sentação graphica das cousas, que mais impressio-
nam seus sentidos. Convirá deixaras creanças de-
senharem livremente, sem preocdupaçiio de regras,
para demonstrarem expontanearnent suas quali-
dades de observação, força creadora e Poder ima-
ginativo.

Pouco importa que estas rniifestações sejam
grotescas ou quasi convencions e 'de cores bem-
m'antes, porque em taes graphicos dt-am as cre-. 93	

t2T
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atiças, unia iuerpretaçíO pesS(al e unia iden es-
taWl)ada.

II. O qUe Se pretende é vQifiCUf nas garatu-
jas a capacidade de observ1Ç4i() para guiai-a iP

telligeflteifleflt( avaliar o grau de desenvolvimel)-
tu da intelligencia para racionalmente conduzil-a
aproveitar essa capacidade espontaflea e gosto pele
desenho, para despertar um interesse maior poï
esta disciplina.

111. O principal tral)alho do prQfessor será
de despertar desde os primeiros dias o interesse
pca comparação das grandezas das cousas dese:
mibadas, corno unia iniciação dos estudos (Ia c(1I1-

ãcaço visual. 1,, 11 c insinua F com habilidade e pa-
ciencia a necessidade de avaliação das grandezas,
tendo sempre CO() escola de proporção a figura
humana

iv. A critica (105 trabalhos, a parte mais deli-
cada, que deve merecer especial carinho, consisti-

cm destacar, numa exposição clara e concisa.,
o maior e mais flagrante dos erros de observaçãO
visual. Sempre que for possivel, tomar-se-á o aio-
nUlO C01110 unidade (Te comparação, para que ciTe
fllCSfli() se habitue a comparar grandezas.

V. Será uecessmlI'iO que o professor anime [o-
(ias as iniciativas, respeitando e cultivamulo as ma-
nifestações de personalidade. Suggerir, propor,
incentivar e guiar, sempre mais do que criticar,
será o melhor nmcthodo a seguir.

VI. Para a.interpretaçãO de assuiiiptoS deter-
minados, o professor escolherá motivos nas aulas
de linguagem, sciellciaSC hygieiie, por exemplo, a
casa, a rua, a farnilia, o quarto, o banho, o vestua-
rio, etc. Pira a repro(IUCÇa() de formas, convirá
seguir parailelamente OS programmas de geome-
tria, trabalhos manuaes e modelagem, apresentan-
do, por exemplo, uma laranja ou bola durantel
dois a Ires minutos aos alumnos, em seguida oc-
cultar o modelo para que o reproduzam. Estes de-
e.nhos podem ser quaSi de silhuetas, porque o qu
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sepretende é ajudare exercitar o alumno na ob-
servação visual.

VII. Para as creanças, nos.dois primeiros an-
HOS, é inutil a eX1)OSiÇO do modelo durante o tra-
balho, visto que sua atteução é quasi in.stantanea
110 momento. em que se apresenta o objecto. Em
seguida sua atteição é solicitada por cousas diver-
sas, não olhando mais para o modelo.

VIII— Os objectos para estes exercicios (levem
ter as seguintes formas: espherjca, semi-espheri-
ca, conica, tronco-conica, cvlindrica e finalmente
algumas variações (lestas formas, como garrafas,
carreteis, giz, canetas, bengalas, etc. Cumpre des-
envolver o piogiammna, dando em cada tempo um
eercjcio dc cU(la mima (ias Su1)diViSõCS (Te a) e b).

SEGUNDO ANNO
1. As niesmnas indicações do primeiro anuo pa-

ra as (luas partes e a p1meira parte de 1))
11. Para a ultima parte de 1)) convem

der (lo mesmo modo que ficou dito nas instrucções
(10 primeiro anuo; lindo, porimi, o trabalho, trazer
J modelo, para que os altininos.corrijani os erros.

111. O professor guiará os alumnuos na verifi-
cação, não corrigindo OS trabalhos, mas fazendo as
observações iiidispcnsaveis para que elles mesmos
rectifiquem os enganos.

IV. Os objectos para estes exercicios devem
ter as seguintes fornias: espherica, semi-espherica,
conica, tronco-conica e cylindrica ou formas deri-
vadas, taes como fructas, tij elas, baldes, copos, etc.

TERCEIRO ANNO
1. O professor ensinará a classe a medir e

comparar, usando o lapis com escala de propor-
ção. Fará uma serie de exercicios preliminares
para mostrar aos alumnos o processo usado, me-
(lindo, l)01 exemplo, as duas arestas do quadro ne-
gro 011 os dois lados (Te um niapps. Mostrará como

.e aproveitam essas medidas, qual.a sua utilidade,
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para cru seguida fazer o exercicio com os alumnos.
11 Convirá escolher para modelos situações

laes. que facilitam as primeiras observações, de,
modo que os alumnos possam ter boa impressão
de seus primeiros esforços.

111. Quando os modelos forem menores de
()111.15 e não servirem para toda classe, devem-se
organizar grupos de oito a 12 aluirmos para cada
modelo. Si os modelos apresentarem curvas cir-
culares, corno cones e cvlindros, convirá resaltar
a deformação, que apresentam essas curvas, con-
forme a posição que occupam com referencia ao
ponto de vista do espectador. Para isso deve-se
mostrar aos alumnos a curva da frente e ir lenta-
mente mudando a posição, até que toda ella se
confunda numa linha recta.

IV. Para o desenho decorativo o professor
mostrará no quadro negro as disposições decora-
tivas em series simples, alternadas e oppostas, for-
mando faixas ou frisos para ornamentação de
tas e cadernos. Exemplificará o emprego de uma
folha simples qualquer, repetida nestas disposi-
ções. Fará o colorido a giz, variando para dar urna
idéa geral dos (Ilfferentes effeitos produzidos pe-
las cores num mesmo leseflh() Isto feito, apagari
os desenhos. para que OS alumnos não os copiem.

QUARTO ANNO
1. O desenho natural deve merecer maior cui-

dado, especialmente na parte relativa a propor-
ções. Os detalhes (l um objecto, bem como as
sombras, já devem ser observados attentamente.

lI. O uso do lapis ou duplo centimetro com
escalas de proporção lia de ser constante, para
(i1C os alumnos exercitem a observação visual. In-
sistirá O professor com aquelles ciie se enganam
ou ainda nao conseguem determinar facilmente
as proporções na comparação das medidas de va-
rios objectos. Habitue-se o aliimno á marcação

do contorno apparente dos corpos, á maneira de
croquis, antes de procurar os detalhes secundarios
dos mesmos corpos. Não deverá o professor corri-
gir os trabalhos dos alumnos sinão com indicações,
para que elies as completem.

III. Para o desenho decorativo mostrará no
quadro negro o que se entende por disposições
radiadas, seu aproveitamento geometrico nas com-
posições decorativas. Traçará alguns estreilados,
servindo-se dessas disposições, em seguida appli-
cará sobre estas folhas OU flores imia mostrar os
effeitos decorativos.

IV. Dada que sejaa iléa, o professor apaga-
rá desenhos do quadro, para que os alumnos
não copiem. A'quelles que mostrarem difficulda-
des na composição deverá o professor suggerir
idéas, fazendo em ponto menor e a um canto do
papel escliernas para guiai-os. O professor deverá
conduzir os alumnos á composição decorativa,
sempre com base geometrica, para educar-lhes o
gosto e o espirito de equilibrio e harmonia. Terá
sempre, como bom aviso, que as composições asy-
metricas muito de agrado dos principiantes 5t
trabalhos que requerem muito talento e só aos
bons artistas é dado fazei-as.

V Estudará as composições com uma finali-
dade (1IaiqIIP1'. COfl)O a))liCaçao para Um Centro
de toalha, paru almofada, pasta ou caminho de,

 de maneira que possam os alumnos reco-
nhecer immcdiatamente a utilidade dessas appli-
cações. Despertará nos aluirmos o interesse pela
UOSSO flora e fauna, applicadas cm motivos nos
objectos (te uso comnuim e nos arranjos decorati-
vos (i( ( SI

NOÇÕES DE COUSAS
O rcgulanldnt() do ( . iisiiio incluiu entre as dis-

ciplinas primarias as noções de cousas em torno
dos centros de interesse infantil, de accordo com o
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melhodo Decroly. A nova disciplina, que assim
se pôde , chamar, ii1troduz na escola a observa-
cão (1irtcta do nieio. Ella faz derivar do exerci-
cio de, observação todas as actividades escolares.
E' um programrna de idéas associadas, em sua
educação. A leitura dos qlla(lrOS (Ia nova discipli-
na mostrará por si só as evidentes vantagens do
methodo empregado, conforme em seguida se pó-
de verificar.

SUGGESTÕES' PARA O PREPARO DAS LIÇÕES
(Adaptação do metitodo Decrolij)

O prograiniva Decroly tem sua caracteristica
essencial no facto de transformar o professor em
excitador ou despertador das faculdades psychi-
cas (la criança.

Nos methodos de ensino vigentes, lia ainda al-
guns annos, o livro ensinava noções que a crian-
ça devia aprender.

O professor era como o que se chama cm chi
mica uma substancia catalytica. Sua presença era
necessaria para fazer a creaiiça al)plicar-se a com-
prehender o que o livro ensinava.

Assim, em resumo, o livro ensinava, a creança
aprendia, ao professor cabia assistir ou fiscal'zor
a aprendizagem da creança.

O methodo Decroly eleva de muito o papel do
professor embora seja a creança o ponto de comi-
vergdncia (te toda a acção da chamada Escola
Activa. A creança indaga, a creança associa as
idéas que adquiriu, a creança, exprime, exteriori-
za a comj)rehensão 011 o juizo que faz das cousas
(J11C apreiuleu. Ao professor fica no crntanto fla()
a mera fiscalização ou assistencia ruas o papel de
guia, de orientador da Creança. O professor sUJ)-
pre o livro; mas vae muito além porque orienta
a inteiligencia da creança impedindo que dIa se
(1ipe1se cm objectos seu proveito, que dia COIl•

sidere ou observe falsamente, sem no enitanto for-
çal-a de qualquer modo. Por assim dizer: a crean-
ça aprende activamente, porque quer aprender, e

ia propria coi-não porque lhe ensinam, sem que d
labore na lição.

A creanÇa aprende porque tem necessidade
psyehologica de aprender, corno tem necessidade
hvsio1ogica de nutrir-se e p01' isso come.

Não se pode propriamente fazer um program-
nia I)ecroly. Adapta-se tão somente a cada meio
um suim;na"io capaz de orientar o professor inex-
periente ou de facilitar a tarefa ao que já conhece,
o methodo. A adaptação presente tem no cmtanto
elasticidade para que cada professor por sua vez
a applidiUe ao material de que dispõe e ao meio
onde vive, como ás creanÇaS com que lida.

A aprendizagem da creança faz-se neste me-
1110(10, mediante 3 operações inteilectivas:

1) Observação - pela qual se apresenta á
curiosidade da creança o facto ou objecto, para
(1UC ('lia o estude e com1)rehenda;

2) Associação de idéas--- pela qual a creança
generaliza a noção que recebeu, para todos os fa-
ctos congeneres ou objectos analogos, extendendo
assim o valor da lição ao que a cerca, no meio em
que vive;

3) Expressão - pela qual a creança fixa no
papel a idéa que se formou cm seu cerebro. Para
isso usa-se o desenho expoultafleo. Um lapis e uni
pedaço de papel a cada creança, que depois dará
a interpretação do que desenhou. Não se trata de
educação para o desenho at'tistico, mas simples-
mente de desenho expressivo que fixe melhor a
imagem na cabecinha da creança e denuncie, aos
olhos do professor, os pontos, que ficaram obscu-
ros da idéa que faz o objecto da lição.

Vejamos agora o sufllfliario eschematico das
lições da Escola Activa pelo methodo Decroly:

:,



f	 a classe
A escola antes da classe

depois da classe

ocfé
as refeições . o a moço

o jantar

legumes
de origem vegeal{(verdurero)

fructas

os alimentos
de origem animal lacticinjos

A alimen-
iaço...

lufjuenci i do calor sobre
a peHe

1 fluencia do frio sobre a
eUe

lntluencia do ar em moI-
.iicnto

Influ ricia da alimentação
sobre a teiiipiattira do
CO p0

Desenvolver as noçtes so
1),c  clgest o respira-
ção, citcuaço.

lIueflca do iii oiro rito
s bre a tenipei atura do
corpo.

1. Crernça. ... ....

J
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1 .° anuo

O da da creança
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anuo

A lucta ccntra as intemperies

Reacção
às

iliteniperies

de origem mineral aguat sal

• uniforme da creança
• terno do papae

O vestua o vestido d n,ame
rio .......os chapeis

o calçado (engraxate)
a roupa br. oca (a lavandc ira)

a iliiminaço
A rua..... ) os vehiculos

A casa.	a cozinha
o quarto

Ex. :-. nimaes provid-s de
Ier.nas, de rel!o, de
uma cabina de Qor

2. Animaes	 dura; animae n que se
esco deni dentro da

a) erupar os vni	terra, nas arvore	arii.
maei de rccordo	rnaes que  n3troun
com a oganizi	ab igos.
ço de que ifi,
pern paare gir
o tr o, ao calor

á hitn,idade, e au
vento.

Grupar os ani- ariimaes cuja pele spro.
niaes Ex.	de	veitaiiios
accordo com o animaes cujo pelio apro-.
auxilio que for-	veitamos
necem at, h o - animas cuja plumagem
mem '-ara que s	aproveitamos
pre erve da ;n. anmae'r cuja seda apre-
temperies.	veitamos

L,a seda

b)
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3. Plantas	Ex. plantas das regiões
calido-seccas

a) Orupar de accor 1 plantas das regiões calido
do com a organi	humidas
iaçã para reagir plantas das regiões frias
ás inteniperies.

1- para o vestuario— ai-
bsusidicque osve	godão, linho

getaes fornecem 2 para a h bitação—nia-
Reacçao	 ao homeaii para	deira, folhas

regir ás intem 3—para o aquecimento—
penes	 lenha

iutmtrits

4. inanimados

a) Mineraes	(l--.vestUariO (botÕes), etc.
Utilidade que12_.habitaçAO-pedra5,me

para o homem na )	taes
luta contra as in. 

1..
3_aquCCimeflt0 — petro-

temperies.	leo, carvão de pedra.

sol—fonte de calor
as estações
acção do calor do sol
sobre as pintas
acção do calor do sol
sobre os animnes
acção do calor do sol
sobre os mineraes.
acção do calor do sol
sobre o

ocçcupaçãO do
povos de pai-
zes muito frios

homem e muito quen-
tes.

lnsolaço.

i	 1j	(L11	U.	 .j .: 14*l

Iom''if'	1

1
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3° %vano
Defesa contra os inimigos e perigos

Grito, unhas, dente, imniobilidade, fuga,
- econde. se - Organização de defesa

dos orgãos: (Olhos, (,reilias, nariz, etc...)
Ex: grrdes, poita, co-

fres, prisõs, fortale
Meios de que o lio- zas, gazes asphyxian1 ( rí	meril isolado ou	les, liquidos corrosi-

em, so c ie d a cl e,	vos,	simulação (e(Ilança mo pata	,nozsflagc).
defesa ............lnstitutções: Pol i c i a-

me n to.
Guarda Civil.
Bombeiros, etc.

a perigo que os aniniaes constituem para
o homem:

2 Animaes	parasito -- protozoario —vermes, etc.
envenenamentos alimentaies.—nioluscu-

Grupal-os de	los, etc...
accordo c/	envenen mentos por ruordidela, etc..
os meios ce	cobra, aranha, vespa, escorpião.
defesa e em á) perigo que os animaes constituem paraparavista de 1	os animaes:

classificação	Ex.: Papa-mosca, leão das formi(ras,
zoologica	mussurana.
elementar. e) perigo que os animaes constituem para
Ex. :Minho-	as plantas:
ca e congs.;	Ex.: Gafanhoto

mariscos,	 Cafeeiro
camarão e	Outras pragas Algodão
mosca,	 Roseiras
borboleta, d) meios de defesa contra os animaes:
besduto,	Caça, pesca, armadilha, luta contra moa-
abelha,	cas e inosqtiitos
formiga,	e) auxilio dos animaes ao homem para de.
peixe, sapo,	fesa:
lagarto,	Ex.: apo come as larvas de insectos,etc.
cõbra, tico-	cão
tico,	f auxilio dos animaes aos animaes e ás
gallinha,	plantas para a defesa:
coelho,	 pulgões ou vacas das formigas
vacc:i,	Ex	anti - cata os carrapatos do boi
cavailo,	 inibaúba - (symbiose com as for-
gato,	 migas)
cão,	g) auxilio do homem aosanimaes:
macaco,	protecção

1	.

;:

Os astros

9	• .
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3. 11 .ituno

'a) perigo que as plantas constituem
para o homem

1. 0 venenosas—cogumeilos
2. 0 perigosas—espinhos peilos urti-

cantes
3. 0 productores de molestas

cogunielios (tinhas, etc
O) perigo que as plantas constituem para

os anitnaes
herva do gado)

li) pcigo que as plantas constituem
ara as plantas

l'arasita. cipó-chumbo
herva de p ssarinho

c) meios de defesa contra as plantas:
capinaço, qu?imada.

d) auxilio das plantas ao homem
e auxilio das plantas ás plantas e aos

animaeS
trepadeiras

laves
1) auxilio do homem ás plantas

1) arrancar hervas danininhas
2) tirar as parasitas

rega
3) eu tur i em geral

t stutas.

perigo que os mineraeS constituem
Para o hoiiietn

1) gua— inundações marés, geadas.
avalanche

'2) fogo	cmbutões, i n cendios.
explosões, vulcões.

b) defesa - diques - pontes.

C)

	

	construcçi3es, inombustiveis
(amiantho—bombeiros)

d) auxilio dos mineraes ao borne iii -
aTolaS, etc.

auxi,io do sol - luz —curas e sol
() Sol .............auxilio da luz ás plantas.

ftincçlo chlorophylliafla.
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LJ'	I)fl9

O trabalho solidar.o

Necessidade de agir.
Necessidade de aprender a trabalhar so-

zinho ou com os outros, afim de se
nutrir, de se manter, de se defender,- Creariça. . .	de se aperfeiçoar.

Os movimentos da creança e do homem.
Diversas esp cies de movimento.
Qualidades dos movimentos.

2—Anijnaes...( a) Como os animaes auxiliam o homem
Como se mo	no trabalho.
vem e como b)Corno ajudamos os anirnaes uteis a
trabalham	trabalharem.

3	Vegefacs
(b)
°) Como nos auxiliam as plantas no tra-

balho.Movimentos 	Como trabalhamos pelas plantas iiteis.

4 . í,zani,,rndo. [a) Como os inaniin:idos nos auxiliam noAgua	 trabalho.Sol

(nosDe que modo a Famila	ensinam a
j trabalhar ea Escola a n os tornaa Sociedade mos uteis.

5) 0 que devemos faze- Familia
para auxiliar o traba Fscola
lho da	 sociedade

os officios, as
profissões li-
Leraes, as
P rofis ões
administrati -
vas, 

nistrati-
vas, as occu-
pa ç õ es ai.

philan-
truis tropis-
ticas ^ mo

carida-
de

E-.
=

3—i'Iontas

Grupal as decc-
cordo com cs
meios de defe
sa. espinhos,
casca. seiva,
o(or, etc.

4 í.ammado.

Terra.
Pedras
Aguas
Gazes.

A Sociedade
e 

Trabalho

c) O homem e o trandh
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I)epois da .Clii»-a'

Observação - Como para o precedente

a) cuidado em casa com os livros e cader-
Associação	nos que levou da Escola

b) auxilio aos paes no serviço domestico

Expres»õo - Desenho ou modelagem expontanea sobre o
assumpto.

11—ALIMENTAÇÃO

AS REE1ÇÕES

Café

a) Mostrar um pé de café
b) Fazer café em classe
c) Observação dos objectos: grãos de ca-

Observação	fé, moinho
d) Cafeteira
e) Observação dos factos: moer o café, o

vapor d'agua
1) Exercício sensorial: provar o café e as-

sucar
Associação - Oufrabebida qie se prepare com agua fer-

vendo (chá-uiatte)
a) Desenhar as acções executadas

Expressão (gra-	 do natural osobjectos empre-
phica)	 gados, grão de café, moinho, cha-

leira, etc.
b) Expressão oral: contar Como. se faz o

café.

ll(Sl('ji	!)iI liI

jT)j

As partes do pão. Preparar ciii clasre a
massa do pão. Observar a farinha, o
fermento, a massa levedada. (Ootta de
iodo). Reacção azul caracteristica do io-
do sobre os amylacros. Visitar tinia pa
daria (sendo possivel) afim de observar
a arca do pão - o forno—e como o pa-
deiro põe ospães a assar.

Os biscoitos e blos tambeni se assam no
forno.

1 Desenfio o padeiro. a carroça do padeiro
cartonagem—a-arca do pão

1 modelagem -. um pio

()hservaçdo.

Associação

Expressão

Realização

- 1602 -

0p] ' ( , paro das 1itii(:, (h' C0111),48

do \1('tho,l(, J)(.i.()!\')

A ESCOLA

Percorrer a escolaObservação.	
Utilidade dos diversos commodos

a) comparar com a casa ciii que mora
Associação	b) comparar com um edfíeIo publico que já

lenha visto
C) o asseio da Escola, respeital-o, como ?

/)eSen fio
a) representar a creança indo para a Escola

Expressão........h) a Escola
c) a casa em que mora
d) o edificio com o qual comparou a escola

X (jtn---,'

Obervação	(1) tamanho, numero de janellas e portas
b) iiiohdiario

a	Utilidade das janellas -- ArejamentoAssociação..... . b) 
Breve noção da funcço respiratoria

J)csenho
Expressão........a) tinia peça "do mobiliario da classe

b) um menino estudando na classe.

.Xiite da Closse

Fazer contar oral e graphicaiiiente o que fazObservaçao	
uma creança antes de vir para a Escola.

a) A oração da manhã
Associação......' b) Os cuidados do asseio e do vsttiarJo

ant s de vir para a lscola
Desenfio do iiaural - unia bacia c iii um jarro

a creana escovando os dentesEXprCS$ao	
cortando as uiias
penteando-se

1
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O ALMOÇO

Observar, em casa, a mesa posta para o ai-
moçoObservação.

	

	Objectos necesaiios p-ra o almoço: prato,
copo, taher e l,uardanapos.

Com" rervir- e—corvo toniar a refek, ã —Ne-
A3Jcclação. . .	c . sida' e d- h m n'at par para bem d gerir

Rapra expiic.çào da funcção cigesti%a.
Rec rte de tini prato, um copo, um talher, ou

Exjresao....	mod. lagem
Desenho e'pontaneo sobie o as'u pio.

LMrT S

FO ijao

Obevaço :	Como, unde se prepara o feiAn
em casa,	A planta do te jo, a vagefis e çs g.As,
na tsco.a:	c'üs e cosos

Ec ciii;. e n Ia Piar'tar r: cs c'e ft'jão em algodão humido
ião . ..... . . Obsr'rv.r a g rm n. çâo

Ascciação.

	

	5 A inirnios em grãos como o fijo. (Ervi-
lhas, lentilhas, aricz, fava, etc...)

a pane ia do f ijão ao fogo
e f hão.Expressão.

	

	
{ 

o grão 
de niode agem expontanea sobre o

assunipro

Ac:ividde..... 1 procurar para o iruseir da classe os grãos
alimenticios que conhece.

Fubá

Lima espiga ee milho—obrervar conto se dia
Obervção.... 	põem (5 grãos

um pouco de fubá--côr, cheiro, s bor
como se faz o fubá

Associação. .. . o que se pôde preparar com o fubá---angú,
pão, b scoito e bolos.

(o tremo que prra o feijão) fazendo com
que os alumn( s verfiquem diariamente

Exj-erim e n (a	o dsnvnlvinrento do embryão e façam
ção ......... . croq»is do natural ; cada alumrro dese-

nhará numa só folha as observaçÕes que
fizer.
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O JANTAI

Observação - (em casa) a mesa posta para o jantar. Por-
que taes e taes objectos?

Associação- Recapitular as noções sobre a funcção diges-
tiva.

Realização—Modelagem da louça para o jantar.

Recortar— Objectos necessarios para o jantar.

Generalização—Objectos da mesma fôrma que o prato.

A sopa

a) utensilios necessarios para fa-
Observação em casa :	zel-a

b) ingredientes

Associação—Comparar como o modo de preparar o café.

Expressão oral—Contar como viu fazer a sopa.

graphica - Desenhar uma caçarola.

Modelagem - Uma cebola.

..\. batata.

Mostrar uma batata inteira, depois cortal.a.
Observar o aspecto.

Observação	Aspecto do exterior e interior. Estimular o
mais possivel o sentidos.

Cozinhala em classe— a agua fervendo - o
vapor.

Associação - Outras batatas comestiveis que conhece - ba-
tata doce - batata cenoura,

Desenho - croquis em quanto observa.Expressão..... Modelagem --a batata.
a. 94	 1927
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A. cenoura

Mostrar uma cenoura, côr, fôrma, cheiro,
sabôr.

Observação ........ . . Cortai-a tran versa lmt- nte—longitudinat.
mente—comparar com figuras geo-
tu etric-as.

a) em que posiç?to' se encontra na terra
Associação ........ .b) comparar com a batata

»	o nabo
,.desenhar e colorir a cenoura e sua rama

Expressão.........
modelagem

Os aniuhiles que nos foriieeetn aliiueiito

Caine de vu('('a

à) sim peda1ço de carne crúa (chamar
attenço sobre a côr do musculo, da

Observação.	gordura, do os»>.
b) um pedaço de carne cozida—comn-

parar—
Associação - à) que carnes já provou? que co1óraço

tinham?

(Expressão—desenho expontanCot; Actividade em classe:
ollar as firt recõr.

Recorte de figuras de anlmaes tadas sobre cartolina
que dêem carne alimenticia.	para o museu da classe

Mostrar animaes ou empalhados ou em brinquedos
ou ciiiadiós intui

,
tivos para descrever: vacCa, porco,

carneiro, coelho, gailinha, cabra, Cavallo, peixe.
Fazer achar os característicos dé cada um desses
animaês.

DeeIf1ïÔ—CrÕjÉiFs durante a iiço.

vacca e o poreõ

Observação—Semelhanças e differenças entre esses dois
animaes.

Associação —Exeml9s de ánimaes que ten'harn 56 r&nfe
como esses dois indicados.

Mode'age,n—um porquinho.
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O carneiro e a ca ,ra

IComo parao assurnpto precedente—
Observação........ .....	6t q'ôatro aniniaes- mostrar 1,1. d creird, dar para que peguem

(éxOtiCi& enÕiaI do tacto).
Ássodaçãô---iie que	 iarii itiatro patas èÓ 03 já

est:íuáãõs.
óú ii ê1igé'iíi eqaontanea.

O coelho o a a! l inlia
Observação—(como para o assiMfo précedene).
Associação........	c'óélho r6e o mi'i

a gallinhá engole o milho inteiro.
Expressão--desenhos desses animaes.

Actividade ....... .
jtrazer uma penna de gallinha ou de qual-

quer outra ave, para desenhar do na-
tural em classe.

() peixe

Observação.	jDescrever o exemplar que se mostre (pre-
ferivel vivo em aquario),

Associação—comparar com os animaes precedentes
Expressão—Recorte ou desenlio
Actividade—Arranjar unia escama de peixe para o museu da

Casse.

() ('aVdiO
Mostrar gravura ou mandar que observe

Observação........	õ animal npástô, ria rua, èmfini e'm
qualqtier logar eiki q'Lfé se encontre.

Associação—Semelhanças e differenças entre este animal e o
burro.

Expressão- Desenho expontaneo.

O pato
Mstrar gravura—mandar que observem

o pato, no terreno como anda, e na
Observação.	água cotiio nada.

Fazer notar o pés (Destruir as crendices
sobre o pé do pato)

Associação-- çoriiparar com a gailinha é com, o peixe.
Expressão—ècorfe, dêsenho e modelagem de um pato.
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As fructas

Mostrar unia fructa: a laranja e si for pos-
sivel a laranjeira

a) observar o exterior: vista, olfacto, ta-
Observação ........... cto. (Exercitar sempre que for pos-

sivel todos os sentidos)
b) descascar e descrever o inferior—co-

rts differentes

a) fructas de fórma approximada da Ia-
Associação ........ ... ranja

b) fructas de fôrma muito diflerente da
laranja

Expressão—Desenhar uma laranja, colorir.

Actividade se as o (vedando os olhos da creança fazer com
ria! ...... ...........que distinga apenas pelo tacto e ol-

facto fructas diversas)
Modelagem : uma laranja.

1	1HtLt

(a) o n'esmo que para o precedente
Observação........) b) observar como as fructas se prendem

na penca
e) observar um cacho

Associação—Outras fructas que dão agrupadas.
Expressão—Desenhar um cacho de bananas.

1 i IiliU)

Observação.	como os precedentes—provar
comparar com a laranja e a banana

Associação. - ..... 'Jobiectos da mesma côr
reacção com o papel de tornesol

Expressão.........
fDesenho, recorte ou modelagem expon-
1	tanea sobre o assumpto.

O vel-(luroiro

fInduzir as creanças a que observem os
verdureiros; onde acondicionam a

	

Observação........(	mercadoria; que cuidado tomam para
que não se estraguem as verduras.

iOccupaçôes caseiras em que as creanças

	

1	podem ajudar os paes, (regar a hor-

	

Associação........ 1	ta, arrancar o matto, descascar, catar

	

1.	verduras etc...)
Desenho expontaneo sobre occupaçes com os legumes.

111-0 VESTUARIO

da creança
do papae

o vesfitario... da mamãe
chapeo
calçado
o uniforme das creanças da escola.

as peças do uniforme—côr (estimular no
Observaçao......... maximo os sentidos) feitio—botões-

	

1	colchetes (utilidade).
Associação —Relembrar a lã - desenvolver o assumpto—pre-

paro —tecelagem.
Recortar, em casa, de catalogos ou jornaes

Expressão	 peças de vestuario! de creança para
coliar em classe (trabalho coliectivo).

( ) toriio (lo pap.i'
Observação (o mesmo que o precedente).
Associação Comparar com o precedente

espessura
côr

quanto a.... opacidade
comprimento
feitio, etc...

vu-tido da i

Observação—[, ldem)
Associação .... ..IMaterial necessario para coser, tecido, li-

nha, agulha, dedal, tesoura, etc...
Expressão—Desenho expontaneo.
Actividade cm casa:—Fazer uni vestido de boneca.--Pregar

ini betão.
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o .- ( luIJ)('tIs

a) mostrar um c}iapeu de creança
b) comparar os capeus de creança

Observações — ......c exteper, a observaçAo ,e a compara-
,ção ao do papae, da mamãe, do sol
dado, do guarda civil, do bombei.
Q, etç.

Asocioção—Porque se usa chapeu, porque guarda sol e
guarda chuva?

Realização - em casa
reco..rtar chapeus de catalogos, jornaes,

para collar, classificando ria escola

Expressão—Desenho expont,aeo sobre o assuxnpto.

O OJ4a,(lO

Observação—Mostra.r um par de sapatos para que oberven.

fa) outros typos de calçado botinas,
As ociação..........	chheilos, tamancos, sapAtos dg bor-

..racha, etc...
in	

.
b)	aterial.

Express4u - Recorte para illustr.ar o caderno de lição de
cousas ou fazer um quadro de classificação
(trabalho collectivo).

A roupa Lptne-u

Ob	ão	fa) observar em casa como se lava a roupaservaç..........lb) material ncess.ario—aua, sbào, etc.

Associação—Porque secca maj depressa a roupa estendida,
(explicar a evaporação).

mamãe lava a roupa na bacia
Expressão—Desaho,	»	põe a »	a corar ao sol

» a »	aseccarnacorda

Modelagem, sendo possivel, das mesmas phrases que de
sen1GU ........................................... A
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lua

(em que está situada a escola ou casa paiterna)

a) si é em declive ou não
b) largura -- extensão
e) casas que bordam a rua
d) si h,a arniazens

Observação ........ .C) si é arborisada, no caso positivo, que
arvores ?

f) si ha muito movimento de vehiculos,
q u ae s?

g) si é illuminada á noite, como?

Associação .-. differe-nça entre rua e estrada
Desenho expontaneo

O Iluminação

a) a lampada electrica sendo possye	z.er
h) o gaz	 observar cada um

Observação.. e) Jampeão de keroze	desses lypos de iliu-
ne	 minação em quarto

d) vela	 escuro

Associação— o sebo co41 que se fÁLbrica a yela (lembrar o
boi, a vacca, o carneiro).

1
Desenho ou Ia) uma vela no castiçalExpressão......... modelagem lb) um lampeão

Actividade em casa—(um abat-jour de brinquedo)

Meios do Locomoção

carro(,a o o u ii.tOi.iovei

Verificar que idéa as creanças já têm
desses veliiculos

Observação ...... ... . Induzir a que observem quando vêm e
vão da Escola

Mostrar gravuras de ambos.
Associação— Vantagens do automovel.

Fazer -urna carrocinha de rodas.
Desenho expontaneo Suggerir aproveitamento para isso de
Actividade em casa	caixinhas usadas e carreteis va-

zios.
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O bonde el(-etrico e o carro de praça

a) onde corre o bonde (trilho)
b) paradasObservação.açao.	c) utilidade
d) o conductor e o motoneirô

Associação —porque escasseiam actualmente os carros de
tracção animal.

Recorte em casa os vehiculos para organizar
Realização.	um quadro de classificação na Escola.

l (Trabalho coliectivo).

A carroeinlia do padeiro (, o C arrinlio do rnui do
1)adeijo Ou (10 jarcliaieiro

Relembrar o padeiro e a carroça 'centro re.
Jeiç ões).

a) quem puxa
b) quem conduz
c) como abre
b) para que serve o carrinho de mão
e) quantas rodas têm?
Dizer outros meios de transporte que co-

nheça - carro de boi, etc., etc.

Desenho: uni menino empurrando um carri-
nho de mão.

Cartonagem -um carrinho de mão.

A bi(-ycleta e (-> rLviio

a) duas roda; - raios finos
b) «guidon» —assento
c) campainha
d) põe-se a rodar com o movimento dos pe-

daes
e) o avião vôa
J) barulho do motor
g) o motor faz girar a helice
h) o aviador conduz o avião
os balões de S. João são mais leves do que

o ar, por isso sobem
os aviões se mantêm no ar pelo movimento

do motor
\ são mais pesidos que o ar

- Dezenho de 1 homem de bicycleta; de um avião
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O trem do pasuoir o o troin de earga
t'xcursãj á esi ção do trem de ferro
(Em classe) Relação oral das (-bservaçes
a força de expansão do vapor dagria

Exper iai e !;	aquecer agua n tua chaleira tampada, fazer
kçúo	notar o movimento da tampa quando a agua

ferve

a) a locomotiva puxa os wagons
b) a fumaça que sae pela chaminé é vapor

dagna
- c) o carvão vae tio tender(Juervaça .	d) o niahinista conduz a 'oconiotiva

e) o trem rola sobre os trilhos
J) o signaeiro
g) os wagons de carga e os de passageiros

Asociação -- lembrar os meios de transporte te tracção ann:al
Desenho expontaneo

A casa
ir ver uma casa era construcção, si possivel
tanibem uma olaria
a) alicerces (pedra

Observação.	b) paredes (tjulos
c) entravamento do telhado— cum ieira - ma -

de ira
d) esquadrias—madeira

Observação individual: Divisão interna da cara em que mora
A sociação - Coniparr com a divisão da Escola
Expressão - Desenho expontaneo sobre o assumpto

A coinha
fchaminé

Observação—em casa a) fogãoforno
chapa-trempe

b) combustivel
Necessidade de agita na cosinh, porque?

Associação.	Como se acende o fogo, por que é preciso
abanar ou soprar?

Expressão - Desenho expontaneo

O quarto de dormir
( O mobiliarlo

Observacão	a) a hora de dormir
b) a benção dos paes
c) a oração de repouso

Associação -- Necessidade de repouso
Expressão - Uma creança dormindo

Observação.

Associação.

Expressão

Observação

Associação.

Expressão.
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2.' .tiino
CREANÇA

Ração ás intemperies
1 nfhoiixaiu de) color ol 'ro a pel lo

ra) suor da peile nos dias de calor
Observação.- b mudança de coloração da pefle, exposta ao

sol quçimaduras
a) as raças pig .metadas resistem jielhor ao calor
b) as pessoas claras de raça branca reagem, co-

biindo-se a ielle de sardas, qpkelides ou
nos

c) os niaritimos, os trabalhadores em pleno sol
ficam morenos ou queimados

d) influencia b.enefica do	moderado
e) tetriparatura do corpo huniano 36°, 37 0 . O

Associação..	figado é uni dos orgãos encarregados de
regulal-a

f) febre (subida da temperatura acima de 370)
g) mostrar um thermoniçtro de Lebre—corno se

usa, para que serve
Is) para que serve o thermometro de alcool, de

parede
i) vest,urio em tempo de calor Lembrar oCen•

trnVestuarlo do 1. 1 Anuo)
Expressão - desenho do nasrai—pra $.lermometro

expontan.eo - urna cr.eança que está sentindo
calor

Iufineii(iU iolJLo s' ,Ioo a
a) aspecto da pelle no tempo de frio

Observação..b) pailideze) crestação da p,eje exposta (rosto, mãos)
d) fissuras dos labos, da peile
a congelação do nariz, dos dedos, etc., nos

gra.ues frios
O) resfriados
C5 ausencia de pigrnentaçãQ lo habitantes dos

Associação.	paizes friosaç	. d) baixa de temperatura aquem do normal põe
a vida em perigo (algdez)

e) ihermometro de maxinia e minirna para obser-
vço da temperatura do ar

f) vestuario em tempo de frio
Expressão	Desenho cxpontsneorrecorte (de figurino)

Uma creança bem agasalhada
Desenho n atar ai— tbcriaOmtrO

1615

Iii	1< i n1 . e, 111iii 0v i Is, crio
ento brisa, fuçacão

Observação ........llidez
LLIsação de frio
resfriado
ventoinhas

( O....AssoC (ii	fazer jogar um jço de peunugem para o
......ar e verificar em que direcção o vento

a impeUe
Papagaio

Expressão —realização _um papavento
um menino empinando papagaio—(de papel)
orrendo com pagagaio (,dke papel)

Infl.uOL,,cia da aliu sei sts,io sol ,re a tei siperat Ia
(i( ) C( >1]

a) verificar, com o .tberm&usetro como nas
horas que precedem a r,efeição a tem-
peratura do corpo attinge seu ponto

Observação.......... .mais baixo.
O) durante a digestão a temperatura sobe

r	

e) o jejum prolongado produz baixa de
temperatura

a) a respiração é mais rapida quando a
temperatura sobe

Associação .........O) a febre e o pulso se correspondem
c) a circulação e usais rapida com a tem-

peratura alta

 E
xpressão—Realização—contar o pulso

i1sinara contar os movimentos respirato-
rios. Fazer correrem com a aocca fechada
para mostrar que se cançani menos.

DeeisIso—Um menino almoçando
In[liiencja d anovinient, sobre,'	to1ssperaf,[I.a

a) yerificar a sensação de calor após a cor-
rida e o exercido

Observação	O) corrige-se o frio tão bem com o mo-
vimento quanto com o agasalho

e) mandar esfregar as mãos, uma contra a
outra, para aquecel.as

a) os sports de movimento são comnium-
mente origiriarios de clima frio -foot-
balI

Associação .........b) a vida sedetarja predispõe aos resfria.
dos

e) os doentes de cansa, e os sãos durante o
somno precisam de agasalho.

Expressão —realização—Jogos de movimento.
Desenho expoøtaneo sobre o assunipto.

1



a)

Associação.... b)

le)
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Animaes

Mostrar animaes vivos, no sendo possivel, empalhados
ou em brinquedos ou quadros intuitivos, para ser observa-
dos o revestimento de cada um.

Desenho—Croquis durante a observação,

A._ gt1liiu1ia

Observação	(a) uma gailinha
b) um pato
a) comparar a disposição porque a gailinha

	

os pés	 anda e o pato nada

1 b) comparar a dISPOS1ÇOfa gailinha esgara-
Associação...	dos bicos	10 

vata
o pato pesca

lc) comparar a disposição  gailinha vôa baixo

	

das asas	 to pato vôa baixo
modelagem eu' miolo de pão, massa; dese-

ExprePãO	\niio exporitanco

(-) P"l ag1 i' ) e () Ciii lFlri()

um papagaio
OhservaçuO. . l
	canariO

a) disposição dos pés. .10 canario andi
lo papagaio trepa

o do canario fragil,
conico

b) disposição dos bicos. o do papagaio forte,
Associação...,	 recurvo, auxilia a

trepar

(o canario canta
c) as vozes. ..........o papagaio falia

d) colorido dessas aves

Expressão... .. J Uni canario na gaiola
tUma creança com papagaio na mo

(	>l . iijt (	C) 11l11})1i-

	^um

uma coruja	cuidado de afastar as crendices
Observar	 salientando o auxilio que pres.

	

 urubú	ta ao agri'ultor.
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ambas se atiram sobre apresa (rapina)

de dia enxerga mal -
pupillas exaggerada-

c o r u j a-habitos mente dilatadas
nocturnos	refugia se no concavo

dos troncos

urubú - habitos accuidade visual exce-
diurnos	pcional

á noite se recolhe ás ar-
vores altas

ninho nas serranias
Expressão — Desenho expontaneo.

Cave110—gato
Observação o mesmo que para os precedentes

cavallo—pelio curto
gato—pello longo, abundante
cavalio—defende se do frio pelo movimento

Associação..., o gato — sedentarfo, procura a defesa da ha-
bitação humana

• cavam—come hervas—poucas calorias
• gato come outros animaes— rico em ca-

lorias
ress	fum gatoExpressão.ao..... .Icavailo

(ni )ivarit. I1)i(. 1 a1eii,
Observação -- o mesmo que salientar a proximidade entre a

para os precedentes	baleia e os outros mammiferos
e sua dilferença dos peixes.

a) todos os tres têm camada espessa de gor-
dura sob a pene

b) todos tres têm peilos curtos, raros ou são
Associação...,	mesmo glabros

c) alimentam-se de outros aniniaes
d) seus filhotes com leite

le) respiração pulmonar - oxvgenio do ar.
Expressão -- desenho - cada um desses animaes em seu ain-

biente; recorte de figuras desses animaes.
€ CIO 1t1(.l() (, O

Observação	o mesmo que para os precedentes.
a) o Dourado vive n'agua—respiração bran-

chial (oxygenio dissolvido n'agua)
Associação	b o Jaboti-•respiração aerea- oxygenio doar.

c) ambos tem a temperatura variavel
não se defendem contra o frio
não soffrem com o frio.

Expressão—Desenho ou recorte.

Àk



-. Í6'18' -

O' Jõio 1' 13urro ' o crtor

d/irvaãó— como para os precedentes

6 Jo	dlè garrd fa Ó rft?ilro de barro, nas
irõhs dispÔdõ o cnificid de entrada sem-

Associa Øo..	pre opposto á direcção do vento

b	i ca&õ # ba'rrh d&viando as aguas.

Expreto — matdaT dbservar um ninho num galho de arvore
paTa desenho expontaneo.

(crnciro—e( d

Observação—como nos prtcedentes—inistif sobre a differença

a) carneiro—eIle serve iara pergaminhos
»	tambor

ções
»	'

Asôciaç5t. ......... bj cobra —peile serve tara taribore t es
(giboia)

»	carteiras,
b-o1s2 êtc.

Expressão — desenho expontaneo

Carneiro—lontra

O'iservação - idem — idm

.
a) peflo de lônffá serve para arreios, pel-

Associação............
lãb) 	(pelló do carnêiro)

Expredo — lkeccirte — dsenho

a iça—Tucano

Observação — Idem — semelhanças, e difÏeiênças.
Oãrça—Otnatiientáção de cbipcns, de dia-

As'Ôiiação........ .Tucánoplumagem do pa'	ornamental
(manto iniierial brasileiro)

Expressão — Desenho, reccifé oit ntcdeleii';
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I3iehõ (la seda

a a laarf a que tece e come
Observação......... b) achrysalida em que elia se transfor-

• c) a borloeta que põe os ovos.

o elêti1en10 que coi1stkit1e á hráflda
e defende o insecto hibernante é o fio
da seda

b) como se desenrola o fio de casulo
» tece

Associação ........ d) comparar com o fio de lã, do car-
neiro

comparar com o fio de a1gdo (de
origêm vegetal)

.

e) comparar a seda animal com o fio de
bananeira (seda vegetal)

(realização--criar casulos de borbo1ét9 em
Expressão........."	pequenas caixas

Idesenho das metamorphoses.

Plantas—Mostrar plantas vivas ou em herbarios ou gravuras
intuit ivas das plantas mais conhecidas do logar.

Plantas das regiões muito seccas -- pelo menos gran-
de parte do anno—a catinga o nordeste brasileiro —e
da bacia do S. Francisco em Minas.

na Cach L(('I

(Flôr de Baile, Mandacar(, Espinho de Judeu, Chique-chique,
Palmatoria)

a) notar o dianietro reduzido dás fõthás,
ás vezes carnosas, reduzindo a super-
ficie dê evÓração da agua.

b) desenvolvimento de espinhos, pello3 e
Observação...........cêra (para defesa) ot ainda camada

cÕrtiôsa.
C) sendo possivel fazer observar as partes

hypogêas que arriiizenain liquidos

	

6 e'tp'd dê	ca.
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a) o .pé de papagaio» encolhe as folhas e
enrola os ramos quando cessam as chu-
va, logrando assim conservar-se longo

Associação....	tempo para depois se expandir de novo.

b) outros exemplos de defesa contra a sec-
ca.

Expressão Desenho - desenhar a planta observada.

Brom oliacoa
O Abacaxi e o Gravatá do Matto ou Caraguatá.

fa) a disposição canulada das folhas para re-
Observação...,	servas de agua

l b) os aculeos no bordo das folhas

Associação -- Lembrar o centro alimentação frutos—ambos
são comestiveis.

Expressão - Desenho do natural de um abacaxi.

Carnaúbeira (Palmeira)

a) altura, direcção do tronco

b) copa

Observação ... c) pôr algumas folhas novas a recear na
sínibra, quando seccas batei-as bem, ob-
servar o pó que se desprende -- (cêra)
este pó é fundido e fazem-se pequenos
pães de cêra para a venda.

a) comparar o porte da carnaúbeira com o
do abacaxi.

b) comparar com o burity, com a maca-
huba

chapeus (1. 0 anno) palha
Asso iação....	-

casa	»	caule,
e) lembrar os	 m a dei-

centros	 r a

alimento » f r ti cto
com est i-
vel

Expressão - Desenho de uma palmeira que já tenha visto.
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Outros exemplos

—Plantas de terrenos humidos, alagadiços, co longo
dos rios e lagoas etc...

Preparo —collocar um grão de feijão para germinar num pou-
co de terra e outro num pouco d'agua.

Após desenvolvida a radícula cbservar a differença -
(a que se desenvolveu nagua tem menos peilos absorven-tes--coifa mais longa).

—A coifa das raizes aqualicas impede que os seres vi-
vos muitíssimo pequenos que vivem na anua destruam ostecidos da raiz.

A coifa impede tambeni que as substancias existentes
na raiz se dissolvam na agua.

—Mostrar uma paisagem Amazonica.
-. As Mattas de terra firme.

»	»	inundadas periodicamente ou mattasde igapó.

--Os prados fluctuantes são formados por vegetação
lacustre tão entrançada que não se desc hre mais a agua
sob elies—desses prados se destacam contanten,ente por-
ções que são arrastadas pelas aguas até grandes distan-
cias.

\Ti(t<rjL lO.iL

Observação--Numa gravura desta planta notar o diametro
das folhas (attinge 1,70 de dia metro)_Notar a colora-
ção e o tamanho da corolia.

Associação - Ontras plantas aquaticas que conheça (Cruz de
Malta, muito con-imum em Lagoa Santa), Cavailinho d'a-
gila, Principe d'agua. Lentilha d'agtia. Cabomba aqua-f:ca.

Expressão—Desenho de uma planta aquatica que conheça.
Desenho exponta,ieo

D	5	
1927

a
-á
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j\. ITahi'a (pailut 1 hrej)

a) onde dá a tabúa (brejos e pantanos)
Observação	b) reparar as folhas (lineares e erectas—

servem para trançar cestinhos e tapetes)
o) que parte da planta d a paina ?

Associa çào .........) 
lembrar a folha da carnaubeira que

tanibeni da libra textil
c) lembrar o liurity.
Sendo possivel fazer uma cestinha com

cuIzwçO............uma dessas folhas.
Não sendo, com raphia.

vegetação dos terrenos lodacentos á beira mar cha-
niase ,ntngal porque a planta que ahi se desen-
volve em grande quantidade se chama ,nÃntIe.

Para resistir ao empuxo das marésa arvore emitte raizes
adventicias.

NOTA Para defesa dos fructos que apodreceriam si cahissenl
no lodo, e portanto para garantir a especie, os fru-
ctos germinam preso aos ramos; só se despren-
dem quando a radicula está em condições de con-
tinuar seu desenvolvimento no lodo.

Plantas de logares frios (em geral as plantas que dão
nas nossas serras (Cipó, Curral, Lapinha, Ouro
Branco) e as do Sul do Brasil (Rio Grande, Paraná,
Santa Catharmna).

Pinlioiro (rauCaria 1 ,rasili('usis)

Observação	 a) disposição dos ramosÇ........ .b) as folhas aciculares, coriaceaS
a madeira serve para construcçào

Associação ..... . o fructo (pinha ou pinhão) é comesfivel, as.
1	sado ou cosido

Expressão —Desenho expontaneo.
011 Iatfu

a) mostrar unia folha de rnatte ou em natu

Observação.	
reza 9u em gravura.

..I c)ti) a consistencla (coriacea)
 cheiro do niatte

a) comparar a folha do matte com a do ca-

A	
ieirossociaçao..... . 1 d) que parte da planta tem utilidade para o
homem em cada uma dessas plantas?

1
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Num croquis do Brasil—colorir a região
produetora do matte (Paraná. SantaExpressão ....... .. Catharina, Rio Grande do Sul, Estado
de Matto Orosso—e cm menor escala
Minas e S. Paulo)

(Calças de velho) Verbasco ou outra planta
qualquer J a nuginusa, como a macdla
do campo ou a Sipolisia laizzíp:iiosa
(parece envolta em algodão e é muito
commum na Serra do Espinhaço, entre
Dianantina e Serro).

Observação......... 
a) uma folha lanuginosa

b) unia folha glabra
Associação—Qual das duas resiste melhor ao frio? porque ?
Expressão—Desenhar do natural a folha que observou.

Veetaat que auilians ao 11011101 na lota nontra as inteperies
1—VESTUARIO (lembrar o centro vesuarjo 1 .0 anno)

a) mostrar o fructo do algodoeiro (ca-
psula)

b) mostrar onde fica o algodão? (peloObservação ........ . . que envolve a semente)
C) que impressão produz ao tacto ? (pe.

ga r)
d comprimento do pehio
a) exemplos de plantas que fornecem

elementos para tecelagem (centro ves-
tuario 10 anuo)Associação ........ .o linho fornece tibra textil do caule. --A
Piteira tambeni

b) conhecer pelo tacto um pedaço de
tecido de seda—algodão—lã

Actividade
Visitar unia fabrica de tecidos de algodão.Expressão ........ .. oral—contar o que observou na fabrica
ou desenho expontaneo sobre o assumpto
2— HABITAÇÃO

a) unta amostra de peroba em natureza
Observação,.. . b)	 lixada e envernizada
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a (comparar com outra amostra de madeira
(de iguaes dimensões) comparar o peso

Associação....	(por ex. da caixeta com a peroba; da
aroeira com a peroba, do angelim com
a peroba; do jacarandá com a peroba)

b) o sapé fornece coberturas para ranchos e
cabanas

!xpressrio ..... Desenho—uma arvore que conheça bem.

3— AQUECIMENTO

Lenha (('.Ill(l('ia l

a) (em casa) reparar como a cozinheira ac-
cende o fogo.

h) porque abana ou sopra?
Observação.. . c) como se apaga o fogi?

1 d) porque é de metal a chapa do fogão?
e) porque conservam as paneilas de pedra

\	mais tempo o calor.

a) Numa lanipada de alcool aquecer um has-
Experimentação i	tonete de vidro e um fio nietalico

b) Qual dos dois esquenta mais depressa?

a) que of!icios exigem o auxilio do fogo?
(padeiro _Oleir0fee 0. etc. .)

b) liquidos combustiVeis (alcool, gazolina,
Ass,ciaÇãO ..	kerozene)

c) alem do preparo dos alimentos para que
mais serve o fogo? (Aquecimento, crema-
ção de lixo, fonte de força, industrias)

d) carvão

Actividade . .. . Visitar uma officina em que se empregue o
fogo (ferreiro, padaria)

Expressão..... Desenho expontaneo após a excursão.

Mineraes

(iNo OSti.tflI'i())

a) reparar o que ha de origem mineral no
vesluario, no calçado, (botões de me-
tal, etc.).

Observação... b) como concorrem os nietaes para a fa-
hricaço do vestuario e calçado?(agu-
lhas, alfinetes, machinas).

a) lembrar o centro anterior (fogo);
b) vestuario incombustível (amiantho);
c) habitações incombustíveis

Associação.... d) mcstrar fibras de amiantho;
e) cm Minas encontra se em Roça Nova,

(perto de Caeté).

Expressão,	Desenho do natural: um botão de metal,
tiiii alfinete

À

(individual, cm casa)
a) observar na casa em que mora tudo o

que é de origem mineral (granito,
pedra, ferro, cal, cimento)

Observação.... b) coa classe mostrar um pouco d cal (re-
sultt da queima de rocha calcarea em
forn.s espectaes) -cal virgem, queima.

c) molhando a cal virgem resulta a cal ex-
tincta que serve para as argamas-
sas.

a) na classe, que se encontra parecido com
a cal ? (giz branco)

Associação. ... . h) comparar a resistencia de um pedaço de
giz com uni pedaço de granito.

!r ver uni fomo de ca'ciiação.
a) indagar como é consruido o forno
h)	como se faz o enfornamento.
C)	 da capacidade do forno;

Actividade.... 1 d)	quanto tempo dura a queima;
C)	 como se conhece que a queima

esta pompta;
1)	como se faz o desenfornamento;
g)	11 como se extingue a cal.

Expressão .. ..- J)esenlio—As phases de tratamento da cal..

•	 •	.4.
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J'('t1' )1 ('o - ] Çaj)l1tt—Ol eO-1r%1iflCral

a) uma vasilha de vidro transparente con-
enco keroeue, observar a fluores-

cencia rôxa;
b) molhar os dedos, observar o cheiro e a

sensação taetfl;
ObervoçíIe.... e) pingar uma gotta no papel, mostrar que

se ala,tra pouco a puco e que este
se ,orna transpaeente.

d) jogar- um poueo em um copo d'agua,
mostrando que não vae para o fundo
nem se mistura.

a) serve para iliurninação, aquecimento, lia-
vendo, quem use para amaciar o ca-
heilo e contra es queimaduras
pelie; usada para evitar a ferrugem
dos rnetaes;

b) lembrar que ha oteos animaes (oleo de
figada de bacalhau, oleo de capiva
ra, etc );

lembrar que lia oleos vegetaes (de caro-
ço de algodão, de ricitio, de côco);

Associarão e) todos os tres são combustiveis, fortemen-
te fuliginosos, (explicar a razão da
fuligem causada pela abuodancia de
principies incombustiveis que contém;

d) cheiro nauseoso pela combustão.
e) manchamno tecido,roups, podendo se re-

mover pelos dissolventes de gordura;
.0' f) uma vez que sobrenadam na agua, os in-.

cendios por elles causados, não po-
dem ser extinguidos corri agua, usan-
do se para esse fim a areia (abafa-
mento).

Expressão - i)esenho - Um lamnpeão de kerozene.

1627 -
a) comparar a luz do Sol com a da Lua (fria

Ássociação.. -.	e sem brilho);
4) explicar que a da Lua é a do Sei reflectida.

ExprcssãQ - Desenho çxpontaneo -Sol e Lua

J\çíio ((> C%I( )i' (lo.) -oul	o l)J'O OS 111 iilO'1'(C4

a) Fazer um pouco de barro e expôr ao sol
Preparo para 1	depois pulverisar com os dedos.

observação.. b) expôr fazenda molhada ao sol (evapora-
ção).

a) parque secca a roupa estendida ? (Centro
lavadeira 1.° armo);

b) aridez dos desertos;
Associção.... e) seccas do sertão;

d) formação dasdas nuvens (evaporaço)
e) aquecimento desigual das camadas atmos-

phericas (miragem—vento).

Expressão - Desenho expontaneo.

AC('i.() d cl r sol )i(' O 1 tom	o

a) Gravura de paisagens de inverno euro-
Observação ...	peu com figuras humanas.
Contraste. .... 1 b) Observar os nossos trabalhadores na hora

do sol quente.

Os Astros
O. Sol

a olhar para o sol através de vidros cota-
maçados;

b) queimar o papel ao sol (fazendo conr-

Observ	 giremos raios por meio de uma len-aç	 te biconvexa);
c) fazer incidir um raio de sol na face de um

prisma observando irização;
d) expôr a mão ao calor do sol.

a) o homem de clima muito frio precisa de
movimento. - obrigado á immobilida-
de deve usar vestuários espessos;

caça de animaes de peiles preciosas (Russia
Associação....	por ex.);

b) o homem de clima quente economisa mo-
vimentos (typo de nossos trabalha-
dares ruraes);

e) Insolação.

Exprci&são - Desenho expontaneo.



Num cartão branco, desenhe unia cruz e
um ponto bem grande, afastados um
do outro, em direcção horizontal a cer-
ca de 0,11 . Segure o cartão, estique
• braço, feche o olho esquerdo e com
• olho direito olhe fixamente para a
cruz. Approxinie vgarosamente o
cartão dos olhos, mantendo o olhar
fixa na cruz. A tinia determinada dis-
tancia o ponto desapparece. Conti-
nue a approximar o crto, O ponto
reapparece A cruz ficou visivel o
tempo todo.

to - olho

Experimentação
Para pesquiza do

ponto cégo

Expressão - l)esenl

-. 1628 -

Anuo

DEFESA
a) Mostrar uma gravura em que unia

creança esteja em perigo (por ex:

Observação	
perseguida por um malfeitor, por
um animal; afogando-se, etc.).

b) Fazer reparar a expressão physiono-
mica, a attitude da creança.

a) Se já se encontrou em alguma cir-
cumstancia analoga—o que fez para
se defender ?

b) Em caso de pegar fogo ás roupas,
porque não se deve correr?—Porque
abafar-se?

c) Que instituição defende a coilectivi-
dade em caso de incendio?

d) Ver os bombeiros fazendo exercicio.
e) Como se defenderia contra um mal-

feitor ?
j) Corno defendemos a nossa proprie-

dade contra os malfeitores? (Portas,

Associação ........ . grades, cofres, etc.).
g) Que ilstituiçôes protegem a coliecti-

vidade contra os malfeitores? (guar-
da civil, policia).

li) Porque fortalezas nas fronteiras e no
litoral ?

i) Porque a carreira militar ?
j) Grandiosidade da pz! E' como o

ceu que não tem fronteiras.
A) Horror da guerra: refina todos os ins-

tinctos de crueldade (gazes usphy
xiantes, liquidos corrosivos!) A simu-
lação , (camouflage) lição de defesa
colhida dos animaes e plantas (mime-
tisnio—bicho de pão, etc...)

oral- narração muito succinta ae uni pe-
rigo em que tenha se visto e como se

Expressão ............. .defendeu.
Desenho expontaneo -referente ao centro

estudado.
IJ( 'f('SL	)S

Olhos
(mostrar um olho (não é dfficil obter no

matadouro um olho de Loi, ou de
Observação........	poico)

I(Na impossibilidade de obter isto mostrar
um bom schema do globo ocular).
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a) breve noção da funcção visual
1) agente externo—luz
2) superficle sensível	ponto cego, unico

retina.............ponto em que a retina
não é sensível

3) nervo transm isso r—optico

palpebras, cilios, superei.
lios

i) defesa natural.. íris (sua contractilidade)
Humedecimento da superfi-

cie - glandula lacrimal

c) defesa rrtiftcial Frados (luz intensa)
oculos .....colores vento, aviadores,

ch au 1 lo u rs).

()io'l Iiuu-

(a) Observar uma orelha (de um com-
-	1	Panhe ro)Juservaçao ....... kb). Mostrar um bom schema do appare-

lho audilivo.
a) breve noção de funeção auditiva

1) agente externo—som
2) uperficie sensível -- superficie

Associação	 labyrintho
3) nervo transmissor auditivo

h) porque é que os animaes movem
orelhas ?

Associação..

do

as
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c) porque é que as pessoas que houvem mal
põem a mo na orelha para ouvir melhor?
a cêra do ouvido não deve ser tirada
pois tem funcço protectra

e) o ar peneira na orelha média pela (rompa

	

Associação. )	de [ustachiO afim de equilibrar a pressão
externa sobre a nienibafla do tympanO

f 
cuidado que toiriani os artilheiros para
defender a membrana d tympailO,
quando fazem disparar um canhão de
grosso calibre (abrem a bocca).

Desenho expontaneO
Actividade sensorial—(Se houver na Escola Ma-

Exp ressão.	
terial	 a ganinla de

	

xPr ssao. •l	sons com as taboinhas apropriada) se no
houver, distinguir os sons graves dos agudos
sinos, campainhas, etc.

Methodologia analoga inspira facilmente lições
sobre os outros apparelhos sensoriaes, ol-
factivo, gustativo, tactil.

Animaes

1-PCÇLgO ue C011titlU'lll para O IIQUIOII1 (nior(Ieditia de .1 ri nilit

[rut, UItH1ltÍt, Cascavel)

a) Visitar uni serpentario.
b) Mostrar uma cobra viva, ou empalhada, ou

em bôa gravura
Observaçc4o.. e) a armadura buccal de uma cobra venenosa

(dente perfumadO_glandula do veneno -
musculatura)

\ d) a lingua bitida—orgão tactil
a) comparar o formato da cabeçal

. e uma cobra
»	a colloração	venenosa com

a disposição dos olhos uma nAo ve-
a extremidade da nenosa

cauda
b) es trabalhadoTeS ruraes têm necessidade de

	

Associação.	
usar botinas, perneiras, para defesa contra

A S	Ç ..	a moredu!a das serpeutes
c) em caso de mordedura, recorrer a uni Insti-

tuto antiophydicO, para pedir sôro anti-
ophidico

d) outrvertebrad0 que secreta liquido vene-
noo (sapobufO _gla TldUia5 sub.cutaneaS
—dorsaes).

E.vpressão . .. Uma serpente mordendo uma creança.
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iscorpjlio

a) uru escorpião conservado eni alcool
b) o iltimo segmento do abdomnen que con-

tém o veneno
c) observaras 8 patas que Caracterizam a sua

qualidade de am'chiiideo; dessas, as duas
primeiras são prehenso,rs

d) a cabeça e o thorax são fundidos (cephalo.
thorax)

C) vive em lugares humidos e sombrios.
a) comparar com a aranha(numero de patas (8)

e cephalo.thorax
b) a vespa ó patas

cabeça, thorax e
iabdomen

Associação.. c) 
as glandulas de veneno da aranha encori-
tranise nas cheliceras (appendices buccaes
dearIteiro)

o d) a teia de algumas aranhas é aproveitada na
fabricação do reticulo das lentes astro.
nomie as.

Desenho expontaneo

Expressão... (actividade em casa) recortq de animaes de 8
patas e de ô patas para coliageni, orga-
nizando dois quadros (trabalho coilectivo).

lOfl1brign

1 a) a Lombriga e Solitaria Conservadas em ai-
cooi—ou boas gravuras de ambas

b) forma
Llitarla—achatada

mbriga—cyiindpjca
Observação.. 

e) comprimento
d) coloração - ambas nacaradas
e) vive no intestino humano,—causando serias

pe rturbações de saude —verminoses.
a) exemplo de animal sem ossos de forma cy-

Associação..	lindrica
b) onde vive?

- Desenho expontaneo

Observaç(io. .1
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animaes constituem para os animais

Louva-I-)oUS
Observar um louva-Deus ou papa-
mosca
notar a attitude de ataque: as patas
deanteiras levantadas, o corpo im-
movei
observar como se atira com agilida-
de para prender entre as patas a pri-
meira mosca que se approxima.
compar: r o papa mosca com o lou-
va-Deus
anhos se parecem com os objectos
entie os qnaes se etcondern
esperam pacientes e inrmOVeiS a victi-
rua que lhes servirá de alimento.

Expressão. ........ . Desenhar um louva-Deus
(ir i t('

a) considerar longamente um gato - aspe-
cto de sua pdle sua cauda, sua cor
—aspecto das pupilias em fenda.

b) observar a extraordinaria agilidade.
c) fdz sahirem as unhas quando dellas

ervaaO.......... precisa.
é.1) 	pn'guiçoo, apanha a presa pela
asluca e ag lidade.
uas victimas predilectas: o rato, o
assar inho.

a) comparar o gato e o cão, inimigos
r r cc ( n C l a v is.

b) lea dade do cão: agride de frente sua
vctima; serpre ailento, vence pela
fr.rça; ataca para defender o dono e
a propriedade deste.

Associação ........ .e) astucia do gato: apparenCia pregui-
çosa, de dorminhoco inolfensivo, ata-
ca a victiwa descuidada de um só
salto, vence pela surpreza; antes de
:lev(rar a presa (rato) distrae - se em
ver lhe as tentativas de fuga; comum-
mente mata o rato mas não o come,
como se só o fizesse para distrahir-se.

Desenho exp(-,ntaneo.
Desenhar unia historieta que se refira ao

Expressão 
gato nu desenhar expontaneamente
sobre a impressão de versos ou de
historietas em que se exalta a dedica-
ção de uni cachorro.
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os animaes constituem para as plantas

O gafanhoto
I a) estudar e examinar um gafanhoto vivo.

^c)

b) notar o numero das patas e a disposi-
ção do 3. 0 par disposto para o salto

 observar as azas e seu colorido.
a) comparar o gafanhoto, destruidor ter.

rivel das plantações, emigrando em
nuvens que chegam a tapar o sol,
com as pragas especificas:

a lagarta rosada dos algodoeiros;
a phylioxera das parreiras;
os pulgões das roseiras;
as moscas das fructas;
o stephanoderes ou broca de café.

b) Como se combatem os gafanhotos?
quando passam nuvens, os agriculto-

- res evitam que pousem em seus ter-
renos, fa7endo grande barulho, ba-
tendo latas de kerozene, tocando
apitos e dando tiros.

NOTA : - A Secretaria da Agricultura do
Estado de S. Paulo fornece impres-
sos de propaganda para destruição de
stephanodtres que contem exceilentes
lições praticas para exploração deste
assumpto.

Expressão— Desenho expontaneo do gafonhoto.

Meios de defesa contra os aninaes

a) estudo de uma gravura de caça
b) observar a attitude dos caçadores nion.

sados em velozes cavallos.
Observação c) observar os auxiliares da caça: o cão

principalmente; antigamente tarr'bem
o f leão (ave de raprna,facil de ames-
trar-se

a) nas fazendas e nas zonas ruraes o ho-
ruem caça antas, tatús,lebres, gambás,
para defender sua criação e suas plan-
tações.

b) em outras cpportunidades o homem
caça vL'ados. pacas. capivaras, perdi.
zes, inhambús para alimentar-se.

Associação c) algumas vezes ainda o homem caça
lontras, raposas, garças, para explo-
rar-lhes as pelies ou pennas.

Perigo que ou

a)

b)
Observação........

c)

a)

Associa ç{io........
c)

Perigos que

Observação

Associação

-	 .	.t.	-	-_3	---	'	•	
i!,'_	 -
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cl) por vefls, meninos mios caçam peque-

nos passaros a pedradas, para vel-os
cahirerii mortoa

o prazer da caça deÃxa de ser licito visan-
do animaes inofensivos e sem utilidade

j	para o caçador.

Expr.c.s.no—Descnho .expositasieo de um episodio de caça

l ('SCO

a) explicar L creanças uma gravura de pes-
ca; a baleia em alto mar; a retirada de um
arrastão na praia; uma pesca á linha na
beira do rio.

b o pescador n?lo tem auxiliares, serve-se de
arpões, de rêdes e anzoes.

e) observar, urna vara de pesca prompta para
uso, com anzol e isça.

d) explicar ccmo morre o peixe pela sua
glutonice.

a) o homem pesca sempre para alimentar-se
e explorar os productos que o peixe póde
fornecer.

b) na pesca á baleia, visam-se o oleo, o es-
permacete, as barbatanas, os ossos.

c) a pesca do bacalháu constitue a riqueza
de muitos povos.

d) os pescadores são sempre homens cora-
josos affeits ao perigo, e extremamente
unidos entre si, auxiliam-se, mutuamente

Expressão—Desenho de uma seena de pesca.

('0111b ate io	iiniaes norlvos

a) Notar o effeito do asseio sobre as moscas
pulgas, percevejos, piolhos, etc..

Observação.... b) Observar o funccionamento e o efíeito
das pequenas bombas insecticidas (flit,
flytox, etc)

1) O desasseio é em geral responsavel pela
presença de bichinhos domesticos: mos-
cas, percevejos, pulgas, piolhos, acaros
da sarna, porque taes arthropod	se das-

Associação. envolvem no monturos, na pera, nas
frinchas dos moveis não e pa ados, nos
cabelios embaraçados.

2) Só por esse facto é facil adinhar que
cites acompanham as molestias e podem
lval-as de uma pessoa doente a outra s.
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3) os mosquitos nascem e criam-se nas aguas
paradas, das tinas de lavar roupa, poças
de agua de chuva, calhas entupidas.

4) todos eeses bichos devem ser combatidos
sem treguas. iles destroem a vida do
homem que não os combate.

Expressão - Desenho expontaneo.

Auxilio dos aniina(,s ao horne,111 para defesa

.A.iiiniaos a xiUares tio lioinoimm

1) de um sapo coruedor de larvas; de um
João de Barro comedor de insectos alados

Observação.... 2) observar um cão policial, ou cão de pas-
tor, ou ainda cão de fila.

3) observar um cavailo de sela.

1) o homem não poderia por si só defender-
se do insectos, pequenos, nunie:osos de-
mais, nem dos grandes aiarnmiferos fero-
zes, excessivamente fortes.

2) animaes de humilde apparencia como os
sapos, alimentam-se de larvas de insectos
damninhos, emquanto frageis passarinhLs,
como o João de Barro so alimentam dos
adultos alados; são os melhores fiscaes
das plantações.

Associação. . 3) o homem defende-se de outros homens
malfeitores e de mammiferos ferozes, co-
mo os lobos, as onças, graças ao cão,
fidelissimo ao dono, que o alimenta e tra-
ta, e em cuja defesa não raro arrisca e
dá a propria vida.

4) para defender-se ainda dos grandes ani-
rnaes, o homem se serve do cavalo, como
montaria, a cuja presteza na corrida mui-
tas vezes deve a vida.

Expressão -- Desenho de um homens a cavallo de uni
co de guarda.

Auxilio tios animaos aos animaas o às piantas

Aiiiinaes artei s entre si - a forsitiga	1 is1gí

1) Observar os pulgões dos formigueiros.
Observaçit'. .. 2) Notar como as formigas s carregam nas

costas quando mudam de casa.

-	•À-'	 -
--i

1
Observoçcto

iis cciação....

r
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Associação

Exprcsão

Observacão

Associação

D. )(3

1) os pulgões são criados carinhosamente
pelas formigas que os alimentam com
cogumeilos apropriados.

2) As formigas lambem-n'os gulosamente
sugando uma secreção doce e latescente
que cites fornecem.

3) -o chamados tambem de vaccas das for-
migas.

4) Os homens se servem das vaccas e das
cabras, com o memo fim, as criam com
egual carinho.

5) as formig a s criam tambtm outros insectos
escravisados em seu formigueiro, taes
como larvas de borboletas, carrapatos,
etc.

Expressão— Desenho exf ontaneo da formiga em trabalho

_í\_ j\.liiit (i(' Oit() (' () .J\.ItIL

1) Unia atina de ga o ou um anã empalhado,
ou, melhor, vivo;

Observação	J 2) Observar-lhes o bico longo e curvo, a
lfngua em forma de seita.

3) Têm, o papo menor que quaesquer outras
aves.

1) Esses passaros são como medicos dos nos
sos grandes animaes do pasto, porque
cites se alimentam com os carrapatos e
os insectos parasilas que tanto moles.
tam o couro dos bois e cavailos.

2) Corri o seta bico longo apanhani rapida-
mente esses parasitas.

3) Como é coniniom entre as aves, têm a
vista apuradissima percebendo os carra-
patos e bichos mesmo em vôc alto.

Desenhar um and apanhando carrapato nas
costas de um boi.

Ili-4,tiit (' .o- 1	)lilil'O$

1) Mostrar rima gravura com unia Preguiça,
si no dispuzer de uni desses animacs
empalhados.

2) Fixar bem os movimentos lentos.Observação 3) Chamam-se desdentados embora tenham
dentes, porque estes suo desprovidos de
raizes, só se encontram na parte posterior
dos maxilares e lhes falta o esmalte.

4) as unhas recurvadas suo enormes e for-tissjmas.
5) mostrar como o animal passa a sua vida

dependurado dos ramos da embaúba
cujos brotos come.

1) a embaúba morreria si a preguiça pu-desse comei-a livremente.
2) nos ôcos das arvores desenvolvem-se fcr-

migas que servem de sentineilas e agqri-
dem desapiedadamente a preguiça obri-
gando-a a mudar de galho e até mesmo
de arvore.

3) é esta a unica vez que a formi ga se mos-
tra unia auxiliar da vegetação, contrahjn-
do uma especie de symbiose com o ve-
getal.

4) muitos affirmam que as formigas cuyaba-
nas podem ser uteis á agricultura des-
truindo outras especies de formigas: as
saúvas. - Grande numero de observado-
res modernos nega a unica experiencia
auihentica desse facto sendo hoje um
motivo de polemica entre os entendidos.

Desenho de uma preguiça dependurada da
enibatíba -

Auxilio dos honiens aos animais
1) Visita a um jardim zoo!ogco.
2) Visita a nua fazenda de criação ou pelo

menos a um terreiro ondese criem os
pintos; a tinia séva de porcos.

3) Observação de um apiario (u de uma cria-
ção de bichos de seda.

1) O homem é o mais parasita dos seres
vivos.

2) O homem precisa das vaccas para tomar
leite, para comer lhesa carne, para fa-
bricar os sa p atos, peças de arreios, bo-
fÕs etc.

3) O homem utilisa o trabalho dos cavailos,
dos cães, das abelhas, dos bichos de seda,
etc.. -

4) Para tirar dos animaes, que parasita, o
melhor proveito cite precica alimenta]-os,
defendei-os, garantir lhes a protecção.

5) As Sociedades Protectoras dos animaes,
suo o modo pratico de quto homem se ser-
ve para significar uni pouco de gratidão
aos seres de que se alirnesata, se utilira..

1n27

Associação

Associação

Expressão
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Pí'rio qim os vogoltos constil uni para o hwLCHI : Ex.: coguUidUOS V5O'flOSO5

OteliuL de 1 our (Chai (eu de sol do ip)

^

a) observar uma orelha de pau:
O4servaçã!d....

b) observar a coloração e fórma.

a) os bolores sio cogumeliO S muito peqiieflb

nhcs;

A.socaçOp	b) ha cogumelos que sópodm ser vistos com
auxalo de microscOPiO

C) os cogumelos de côres vivas são na gran-
de maioria venenosos.

- Desenho ou recorte.
Plantas perigosas por causa dos espinhos.
Lembrar as caçtaCeas: Palmatoria, Espinho de Judeu;

observar por exemplo a Laranjeira-- Palmeira de
leque.

Plantas perigosas por causa da secreção de liquidos

NOTA	
urticantes. Ex.: urtiga.

Plantas que constituem perigo para os animaeS.
Para o gado: Herva de rato (observar a disposição

das folhas) Olho de pomba ou Favinha do campo
(trepadeira pubesceflte 2 sementes meio pretas,
meio vermelhas).

(Proceder como para is lições anteriores).

Perigo IIUt' 05 vccLss enistil fleili para os 15(1105

a) vegeta nos logares himidOs;
b) folhas dispostas em rosetas (são averme-

1h ad as;
c) folhas repletas de pehlos glandulosos que

ão	
secretam forte mucilagem;

'' servaÇ .
	d) tocar nos pelioS para verificar como se iii-

clinaril para o centro
e) coilocar uma mosca sobre as folhas para

observar como se fecham para matar e
digerir o insecto.

a) comparar a folha da drosera com a da

A ssociação-	1	Amoreira;
11oclaçao. "b) c( niraste— a 1•a nociva aos insectos, a 2.

1.é ulil a eles
conlar verbalmente o que observou sobre a

Expressão. 	- iliustrar com desenhos a obser-
vação.

- 1639

liitiii	iiPiVa ii unhas plantas

Oi	cliii iii J)() 4'	Ii( 'rvi	<' J ilS0-i ii iii ii
a) observar uma arvore recoberta por esses pa.

rasitas vegetaes.
b) o cipó chumbo é amarelo não tem chio-

ObseJrQção....	 da planta que ataca, a seiva
Ia elaborada.

e) a herva de passarinho suga a seiva bruta -
tem chlorophy lia, portanto é capaz de ela.
boral a.

s çrchideas não são de regra parasitas, por-Associação,...	que não sugam a seiva do vegetal - são
apenas epiphytas.

Expressão... (Explicar verbalmente a differenca que existe
entre planta parasita e planta epipliyta.

I)efesa, contra, ihi plantas
Caj (ifliiCiiO,	l iteilxiultL. ('te.

a) qual a época da capinaço das roças para
Observação...	semear o milho.

íb) quando se fazem as queimadas,

a) instrumentos que servem para a capinação.Associação.... b) utilidade dos aceiros para isolar o campo
da queimada.

Expressão - Desenhos com lavradores Capinando o campo.

o xilio das plantas ao homem contra os a ni mies

1
	 1 Ieiv. (14' tiL1Iti( JTiLiiiI

a) a plant ou bôa gravura da n1esmmObservação.... b observar as sementes donde se extrae olco
essencial—. anthelmintjca (contra vermes).

a) relembrar o centro (animaes parasitas do
Associação.. b) esta planta 

é tambem empregada para afu-
gentar pulgos e persevejos.

Expressão - Desenho expontaneo.
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Auxilio das plantas ao homem contra as outras plantas

Antidotos veetaes contra plantas capazes de produzir intoxicações

A C>ei (conhecida ato jierto p— rp(  ii adai) e Café

a) o vegetal em natureza ou bôa gravura
b) o porte do vegetal

	

consistencia,	forma,
Observação.... c) as folhas de uma	coloração

e outro ..........bordos, tamanho, su-
perfi cie

d) mostrar cocaína em pó e tambein pó de café

a das folhas da cóca se extrae a cocaína
(anethesiCO)

b) das folhas do café e tambem de seus
grãose extrae a cafeina.

AssociaçãO.... e) os indios do norte do Brasil mascam ha-
bitualmente o ipadú (cóca)

d) attribueni-Se ao ipadú qualidades extra-
ordinarias para diminuir o cansaço e a
sensação de fome e sêde.

Desenho do natural um galho de cafeeiro e
possivelmente um de cóca.

Expressão.- ... . oral ou graphiCa- descripçãO das folhas ob-
servadas, comparando-as..

Auxilio das plantas ao homem contra os inanimados

Fixação das r'unas por meio do plantio de
especies vegetaes b renicolas, de forma a
constituireni uma rêde bastante entrela-
cada que tnlpeça o transporte de areia.
(Rio Grande do Sul)

Auxilio das plantas ás outras plantas

IA('11<,lis

Mostrar um Ichen--obserVar como se agarra

Observação.-
á casca das arvores, ás pedras, aos muros,
semelhantes a crostas de formas e colora-
ções variadas.
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a) O lichen resulta da symbiose de um co-
gumelio com uma alga.

(Lembrar Orelha de pão, Sapinho, etc...)
b) Appareceni nas rochas estereis, ahi se

Assoc iação. accumulam, vivem e morrem e formam a

	

...	1 camada de humus em que virão me-
drar outros vegetaes.

e) Ha lichens comestíveis.
d) O papel de tournesol que tem muita utilida-

de em chimica é preparado com um lichen.

Contar como se encontram os lichens e que
Expressão	inipírtancia têm para formação do solo

vegetal

Àctividade— lrocurar um lichen para o museu escolar.

As olantas trepadeiras procuram o esteio dos
troncos erectos e arbustos. Exemplo de
auxilio das plantas ás plantas.

Observar unia planta trepadeira pira que
lado se torce, se tens gavinhas, etc...

Proceder como para os exemplos anterio-
res.

	

Auxilio das plantas aos riiimaes	abrigo á
aves, alimento, plantas forrageiras.

('ttjiiii .JIiLl1i. ( itl' iIIt	\l'11 2 .	( ' ljillt	jliIIs(,iO,,
1  (" (1	(	til i 11111 (tIl — 111 r(111	111 (11111	1

consistencia herbacea
a) O caule. nodoso

1 forma c),lindrica
Obseivação.. .. b Folhas abraçam o caule, longas.

e) As flores grupdas (geralmente em espi-
ga) se encontram na extremidade supe-
rior do caule.

a) O milho, o trigo, o arroz são plantas da
mesma família que os capins (Oramineas)

Associação....	Lembrar o ceiatio t<pãot.
b) Os banibtis lambem são da mesma família

(Mobiliar io)
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Expressão	1 
Desenhos croquis do natural de um ca-

-	 p.m)

Orr.iar, indagando de pessoas que co-
nheçam, ou procurando nos livros de

Actividade .. . . 1	qa dispOe, uma lita de capins conheti
dos no logar.

Sendo possivel, seccar algum exemplar para
o museu da classe.

Outra planta forrageira

(aIa1ie1I do 1 oico do hrli 011 trovililio do canil"'
—\111(>r il<i (,111110

unia vagem desta planta-notar como é re
Observação	vestida de peilos agarradores que a pren-

dem ao beiço dos animaes, quando pastam

a) as plantinhas chamadas Malicia de Mu-
lher'; ' Morre João» ou Dorme Maria

Associação....	ou Sensitiva—lambem são leguminosas.
b) tocar a folha destas plantas: observar o

movimento de fechar.

Desenho do natural - uma fava de carra-
Exprcsstio...... picho de beiço de boi' ou a folha de

outra leguminosa qualquer.

FcijAo, Unha de vacca ou unha de boi, Fede-
Outras legumi-	goso, Jatobá, Tamarindo, Esponja, Ca-

nos(is........ bre uva , Copah) ba ou Oleo vermelho, Mu-
cumá ou coronha.
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1) Necessidade de arar os campos para are-
iamento da terra.

2) Aduhaço chinrica eu por poductos ani-
maes.

3 Rea aua dissolve os saes mineraes con-
tidos na terra)

A. vento, frio—estufa
4) Protecção	 accender pequenas

contra as	 fogueiras em va-
iiitempe-	 rios pontos do
ries	 terreno plantado

B. geada casinha de ramos,
grosseira, sobre
as plantas qne
se querem prote-
ger.

5) Ataque ás pragas - pulverisacno de sub-
stanciais capazes de extinguil.as.

Relevancia do assumpto em relação ao café.
) lmmunização de Eementes.

Estudados esses assumptos, obter que os
-	1	alumnos revlem	rnsua coprehensão por

	

E.xprcsuo..... 1	meio de uma redacção ou deehho ex-

	

1	
pontaneo.

Associação.

Perigo que os inanimados constituem para o homem

Auxilio do homem ás plantas
Aua

-	 agricola; na impossibilidade absoluta de
Excursão a um campo de experimentação

o fazer, mostrar gravuras que focalisem
o a .'xilio do homem ás plantas;

Observação....
{

•	 ' Trombas dagua aguaceiro - corridas de
Observação... .

' lama -- enchentes dos rios - resacas.



Prtpai'o para ol1sorvs:ï

Obter que os alumnos façam no terreno da
escola um niorrinho de barro e pedras

deixar seccar durante alguns dias -
depois fazer com que derramem (com re-
gadores) agua em abundancia sobre o
montão de terra.
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1
Melhor e mais facil que isto será induzir a

que observem o pateo, o caminho da
escola, o terreiro da casa em dia de forte
chuva.

aI encharcamento da argilia.
b) desmoronamento do monticulo.

Observação.... i c) corredeira de agua e lama para os Ioga-

Associação.....

a) o que observam em miniatura nessa ex-
perimentação se dá em grande na natu-
reza.

b) corridas de barreiras (em que tempo são
frequeutes - porque ?)

c) as grandes corridas de lama são em tudo
remelhante ás .avalanches que se produ-
zem nas geleiras das montanhas elevadas
pelo desequilibrio de massas formidaveis
de gelo.

d) o homem constroe muros de arrimo para
garantia contra o desbarrancairientO.

c) o nivel das pontes nunca é á flôr dos
rios, para garantia de passagem no tempo
das enchentes.

f) leitura de um desastre causado pela agua.

Expressão - Desnho xçcntneo.

Irrigo oIol í oo logo ia tiatitioza ((oilrtillli	Ora 00 lioiiii'iii

( )-	1	ii iorr-o	1,'

a) uma gravura de vulco em actividade e
Observação...,	uni eichenia indicando a chaminé,o cone

vulcanico, a cratera.

Observação...
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a) as cinzas incandescentes podem destruir
as cidades inteiras (nuvens ardentes).

b) as lavas incandescentes escorrem p Ia
encosta da montanha e incendeiam tu-
do.

c) no Brasil contam-se regiões vtilcanicas
extirctas.

d) na opinião de alguns geologos o terreno
em que está construida a cidade de Po-
ços de Caldas é a cratéra de um vulcão
extincto.

e) as aguas lhermaes dessa regão forte.
mente sulfurosas são os derradeiros ves-
tigios da erupção vulcnica de lavas.

f em Minas, na cidade de Bom Successo,
já foram observados varios tremores de
terra.

Expressão.rcs	Desenho ou redacção expontanea sobre o........ .
assumpto.

1
AUXILIO DOS INANIMADOS AO HOMEM

2) mostrar uma barra de ferro.

1) mostrar ás creanças uni pedaço de man-
ganez bruto.

3) chamar a attenção das creasiças para a
ferragem das catteiras tm que se assen
taru, a ferragem das portas (fechaduras,
trincos, dobradiças).

4) fazer-lhes notar. os pregcs de que se de-
penduram os qu4dros ruracs, o metal do
relogio, os pregos dos sapatos, as alfi-
netes, as pennas de escrever...

1) si no reino mineral nenhum outro corpo
tivesse utilidade ao homem sinão o fe ro,
ainda assim, só por elie, quasi equilibra-
ria os serviços que prestam ao hornen, os

•	remos vegetal e animal.

2) na civilização presente, o ferro é tão
necessario ao homem como o ar que res-
pira!

.*	 oIs Iii

Associação..
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3) O ferro presta ao homem, serviços como
alimento: as cenouras, os espinatres. as
gemas de ovos são ricas em ferrugino-
sos, que fornecem ao organismo huma-
no a mateiia principal das que compõe
o 5gue.hemOgt0buh1a

4) O sangue humano é essencialiflente ca-
ractensado or unffi albumina sub-
stancia analoga á clara d'ovo_Comb i

-nada auni ferruginoso.
5) O ferro presta ao homem desde os ser-

viços mais humildes aos mais requinta-
dos aperfeiçoamentos de conforto e de
riqueza:

Os fogões são de serro—são de ferro os ara-
dos essenciaes á lavoura—s0 de ferro

AscjcIOçCIO. .. 
os cadeados que seguram as portas e as
tampas—de ferro são as panelias, so
as juntas dos arreios, es correntes, as
gaiolas que prendem os animaeS como
os malOeitcreS, de ferro são as locomo-
tivas, as poincipaes peças dos navios, os
motores dos automovdS e dos aeropla-
nos, como s-o de ferro os arcos das ro-
das das carroças e dos carros de bois

6) as ferraduras dos cavailOS, que lhes per-
rnittesii pisar com firmeza terrenos es-
corregadios, são de ferro. De ferro são
os pregos que juntam as peças de couro
dos sapatos.

7) o ferro ahi está na composição das bol
sas, malas e bahusinhos em que as cre-
anças levam a merenda á escola.

Pintar urna locomotiva, uma espingarda ou
Exercicio . -	outro objecto de ferro.

Auxilio io sol às plantas

A fuiicçaO c1,10rOl)h11jana
Numa vasilha com agua dissolve-se um pu-

nhado de bicabarboflato de sadio coi

	

Experilfleflta	acido tartaricO.
ção	O acido tartariCo reage sobre o bicarbonato

causando desprendimento de gaz carbo
nico.
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A agua fica saturada de gaz carbonico.
1 Passa-se esta agua -para unia campana de vi

Experimenta- J	dro e neila colioque-se uma planta verde
ção	 niborcand em seguida a campana sobre

uni recipiente qealquer.
Colioque-se todoá luz do sol.

a) desprendimento de pequenas bolhas ga-
zosas da superffcie foliar.—As bolhas
sobem e se accuniulani na parte superior
da campana.

b) retirando a carnpana e approximando do
logar em que se accuniulou 4) gaz das
bolhas, á c!'arnia amortecida de uma
vela, esta se aviva— é o oxygenio que
ahi está accumulacio o causador disso.

a) a funcçao chlorophylliana consiste na
fixação do carbono nos tecidos vegetaes,
e eliminação do oxygenio por funçç5o
da chlorophylla e em presença da luz
solar.

b) Esta funcçao é garantidora da vida ani-
mal em nosso planeta. Sem elia no fim
de algum tempo, todos os seres succum-.
biriam asphyxiados (Intoxicação pelo car-
borto).

e) os scientistas têm calculado que uma flo-
resta -de 400m2. de extensão eatrae do ar
annualniente 3,500 kilos de Carbono! A
funcção chlorophylliana é portanto a
grande saneadora da atmosphera.

f) a arborisaço da cidade é uma condição
de hygiene.

( Croquis durante a experimentação aconipa-
ressão.....'	nhada de pequenas plirases explicati-

vas.

• ...	.;	.

Observação...

e

Associação . .



1

Associação ....

Experimenta çiio
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OS MOVIMENTOS
a) unia creancinha de mezes_iflOViment0S

sem coordenação, sem finalidade appa-
rente.

movimentos con-
scientes, hesi-
tantes, até que

b) urna creança aprenden- se realizem in-
(to a au lar	 conscientenlefl
unia c t eança appren	te, á força de

denclo a escrever, etc.	exercicioS.

ObservaçãO. .	 attenção
rir e e são
perfeita coorde-

nação de movi-

c) um operaria exercen- mentos
do seu officio	manejo seguro

da ferramenta
plena obediencia

da mão ao cere-
bro que idealisa

a tenção
d) o professor no seu tra-1 concentração

baIh	tellcCtual	imniobilidade.
A oxydação que se produz constantemente

ri( s tecidos vivos é a fonte de actividade
do culpo.

Actividade vital se manifesta pelo movi-mento.

Os niusculOS são os orcios do movimento.
O corpo humano conta cerca de 500 mus

cii los.
Todos movimentos do corpo dependem

da actividade muscular.
ASSOCÍOÇcW .. . Todos os movimentos dos musculoS são re-

gulados pelo systenia nervoso.
Ha ni usculosque trabalham dependenteme1

te da nossa vontade.
A vontade entretanto não controla os movi-

mentos das visceraS.

Os musculos trabalham contrahindo-Se.

Os ter,iões são as extremidades afiladas dos
musculoS que os prendem aos ossos.
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Os exercicios physicos activam a circulação
e assim intensificam as trocas organicas
cujo resultado é extremamente bene-
fico á saúde.

Pelo exercicio, o musculo se desenvolve; se
não trabalha, ao contrario, atrophia-se.

O exercicio physico exaggerado é tão nocivo
quanto a inacção.

O exercicio (leve ser variado.
Durante o periodo digestivo não se deve

fazer exercicio violento.
A qualidade de exercido de que cada mdi-

dividuo precisa depende da sua occupa-
ção habitual.

A Escola proporciona aos alumnos exer-
cicios que lhes são adequados.

O abuso do alcool enfraquece até destruir
o controle dos nervos sobre a activida-
de muscular.

O alcoolismo conduz á degeneração.
O abuso do fumo tambeni prejudica seria-

mente o trabalho muscular.

1—Para mostrar a apparencia geral dos mas-
culo.

Num pernil de carneiro é facil dissecar, para
observar, os mu;culos, os tendões, as
aponevroses e o niodo pelo qual se
prendem ao osso.

2—Pura mostrar a es ri,etora do mnsc:do:
Tome um pedaço de carne magra; com tinia

agulha vá separando os feixes de fibras
tão finos quanto for posivel; continue a
fazei o com auxilio de tinia lente e se fôr
possivel observe ao ruicroscopio. Com
um peiaço de carne seca se torna
mais facil a experimentação).

3 Pura mostrar como o musculo se Cún-
irde e se distende:—esta experiencia mos-
trará a contracção d biceps, e o povo
chama isto cointiiuniente fazer muque
—descarie o ante braço esquerdo soore
a mesa; com a niio direita pegue a mas-
sa muscular da parLe supe r ior 00 braço.
Agora gradativapiente levante o ante-bra-
ço conservando o cotoveilo sobre a mesa.
Note o augniento de volume do niusculo,
á medida que a mão se levanta.

IM-
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4— Paro se;ir 11111 tendão do russo corpo.

Com o poliegar e indicador direitos segure
bem a parte interna da articulação do co-
tovrilo (dobiado). Dore e estenda o
ante-braço vi gorosamente. Sentirá facil-
niente a acção do tendão do bíceps.

5— Num pé de gailinha é facil encontrar-se
o tendão e, puxando-O, cote-se o movi-
mento dos dedos.

(Uni desenho de criançi em movimento (an-

Expressão.....
1 

dando, correndo, pulando, etc.) ou ou-
tro qualquer desenho expontaneo sobre
o assunipto.

Diversas espec	de movimentos

altenção
coordenação

Os companheiros nas partidas agilidade
de jogos escolares ....... .dis tri bui ç à 

de attribui-
I	ções.

Observações... (divisão do tra-
O trabalho coliectivo numa fa.J balho.

brica qualquer (de baIasde pen den cia
por exemplo) ............j	mutua

kdirecção.

No corpo humano o trabalho de cada orgão
depende do trabalho dos outros.

Todos os orgãos trabalham em harmonia
para manter, defender e aperfeiçoar o
individuo.

Como nos trabalhos coliectivos l a sempre
alguem encarregado de dir os esfor-
ços para um objectivo cow o ii, no cor-
po humano o systcma nervoso é o encar-
regado da coordenação do trabalho phy-
siologico.

íi 
nhal
- systerna cercbro-cspi

O systenia nervo-
so comprehende 

1 2—. systema do g r a n de
sympathico.

O eixo cerebro-espinhal preside as funcçôes
da vida de relação - isto é, raciocinio,
sentidos, movimentos voluntarios.

O grande sympathico dirige as funcções da
vida vegetativa (appa relho digestivo, res-
piratorio, etc).

Podemos conipa- o cerebro será o centro
rar o s y s te ma
nervoso	rêde as fibras nervosas serão
telephonica de
unia cidade	os fios transmissores.

Da peripheria partem constantemente noti-
cias que vo ter ao cerebro; este logo
que as recebe manda suas ordens ás di-
versas partes do corpo.

Acontece, entretanto, muitas vezes, que, mal
os nervos da peripheria colhem a im-
pressão, é logo dada ordem necessaria,
sem que o cerebro tenha tido tempo de
tomar conhecimento do facto.

Exemplo - quando nos engasgamos com uma
particula de alimento tossimos immedia-
taniente para expeilil-a.

Aouciçuo..
Este é chamado uni movimento reflexo.

Os movimentos reflexos são muito importan-
tes na defesa do organismo

Uma quantidade enorme de actos tendentes
a nossa defesa se realizam assim auto-
inaticamente, sem que precisemos regue
tal-os.

Associação..

¶W	1 _	__
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Assini o cerebro é alliviado de um gasto enor-

me de energia, porque desde que apren-
demos um dado movimento (andar, nadar,
patinar, andar de bicycicta) elie se torna
autornatico, portanto inconsciente.

O cerebro, o orgão do pensamento, é um dom
preciosissimo.

Elie tem necessidade de exercicio como qual-
quer outro orgão.

Sua fuiicção é pensar.

rccisamos pois apresutar-he idéas sãs, em
que se occupe com tanto eu mais cuina•
do do que dispendemos na escolha
dos alimentos a serem digeridos pelo es-
toinago.

Corno é necessario conserval-o sadio e forte!

O systema nervoso se cansa facilmente.

O somno é o descanso reparador do organis-
1110.

As creanças dormem mais que os adultos por-
que o organismo exige maiores lapsos de
tepouso durante o desenvolvimento.

Experi,nentaç/io.--- Mostrar tini <,miolo de car-
neiro, ou de porco, ou de boi (encontra-se
com facilidade á venda nos açougues). O
miolo fresco é muito niolie portanto diffi-
dl de cortar para se verem as sustancias
branca e cinzenta do encephalo. Seria
portanto aconselhavel que lisse coilocado
numa solução de formol a 10 OI alguns
dias antes de ser utilizado. O formol en-
r i jece e conserva bem.

Associação.
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Coma os aninices atixiliani os honiens no trabalho

(Lembrar os centros congeneres dos 3 primei-
ros annos)

t) Um carro de bois carregado de lenha, de ce-
reaes ou de outros productos da industria.

2) Um arado em trabalhotrabalho puxado por bois ou
cavalios.

3) Uma carroça de transporte.Observação.. 4) Uni rebanho de carneiros guardado por um
cão.

5) Um campeador de animaes de pasto, a ca-
vailo corri o seu cão auxiliar.

6) A conducção de rebanhos de bovinos para o
niatjdouro da cidade.

Os bovinos representam. entre as especies ani-
nlaes a que mais serviços presta ao homem.

Graças nos hezerrinhos pode o leiteiro mugir as
vaccas sem obstaculo da parte d'estas, que
suppõem ter as tetas sugadas pelos filhos.

Adultos, os hovnos prestam inestimavel serviço
para a tracção de vehicu los pesados. Em-
bota menos velozes, são mais fortes que os
cava Ilos, resistindo a cargas mais pesadas e
a mais longcs período; de trabalho.

Para a tracção das uma hinas agricolas são ex-
cellenles. Depois de velhos e imprestavejs

Associação., para o tiro fornecem nos Matadouros a car-
ne como alimento e o couro, chifres, ossos
e peilos como mnateria prima de varias in
dii -,trias.

Do boi tudo se aproveita. Segundo antigo di.
ctado, muito conhecido dos mineiros: «o
boi só se perde o berro

Os camellos desempenham nos areaes africanos
e asiaticos o mesmo pa pel que nas escarpas
do Andes, amcricanos. cabe aos antílopes,
corno ao cf{e; nos gelos eternos da região
polar. Lembremos ainda o cão de caça, a
phoca, o falcão, os passarinhos de «chama»
o cão do ceguinho...

Nota. - Todo esse estudo sobre o systema
nervoso deve ser fartamente iliustrado com
bons eschemas.

Pequeno retatorio iliustrado.
Expressão.....

Exposição oral. (Não decorada, é evidente).

Expressão - Desenho ou modelagem de uni ceguinho esmo-
lando com o cão a carregar-lhe o chapéo.

Recorte, em casa, para organízão de quadros
collectivos, de gravuras em que se iliustre
o trabalho dos anirnaes,

D. 57	
1027

Ih '	-
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Como ajudamos os aniaiaes uteis a trabalhar

(Rever os Centros congenereS dos 3 primeiros annos)

Observar um cocheiro a tratar dos ravailos
bserVar sio curral da fazenda a distribuição de

Observação.	s al ao gado
Observar o trabalho de uni amassador de barro

puxado por um cavalio.

O tratador dos animaes de tiro tem por elles um
grande carinho.

Procura e lhes escolhe a qualidade e o volume
do alimenlo em hora certa.

Trata-lhes as doenças Ia-tendo gastos com o ve-

Associação..	terinario, como se foram entes humanos.
Inventa niachinaS que lhes multipliquem as for-

ças, reduzindo ao niinimo possivel o peso da
carga.

O tropeiro tem para os seus cargueiros no ran-
cho e na estrada carinhos de amigo.

CtIelagem,

senho expontafleo (distribuição
,Expressão.. .ao gado, aos cavailos)

 um burrinhO carregado

Canis nos auxiliam as plantas no trabalho

Lembrar os centros dos 3 anno;anteriores que se referem
ás plantas uteis e á alimentação).

Observar uma colheita de café, de milho, de al-
godão etc.

Observar O preparo de cobertura das casas em
construcção.

Observação.. Visita a uma fabrica de moveis, 4e tecidos, de
macarrão.

Visita a uni horto florestal ou viveiros de mu-
das.

Visita a uni 	a uma horta ou um jardim.

As plantas fornecem a-) homem alimento im-
mediato que pode ser ingerido em i,atur-
za; fructos em geral, folhas e caules usa-
dos em saladas crúas.

Associação. . Nas plantas, encontra o homn1 alimentos de.
salterafltes de facil preparo, infusões (ca-
fé) chás (chá da India, mate ou congonha)
cosimentOs (caldo verde).

•F*i,_t
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A alimentação de origem vegetal repousa o es-
tomago, provoca os movimentos peritaUi-
cos do intestino que garantem a expulsão re-
gular do bolo tecel e garantem ao homem
uma nutrição com o nrinimo de toxinas.

A natureza provê cada individuo de 8 dentes
chamados preiricfarcs e 12 chamados grandes
molars, para I n c o homem 4iture bem os
vegetaes que vae deglutir.

O homem que se alimenta só de productos ani-
ma I s é sujt ito amo1etias resultantes de auto-
intoxicação (isto e, eliminação insuificiente
dos productos de desassimila9ão).

A alimentação exclusiva de vegetaes lambem
apresenta inconvenientes temiveis.

Para boa hygiene da ahmentaçno é necessario
variar a natuie.a dos alimentos.

Desenhar um homem descançando á sombra de
Expressão. arvores

uma menina colhendo flores.

Actividade. Cuidados com as plantas de nossa casa, de
nossa Escola.

Cosia trabalhamos'rahalhamo peias plantas ateia

(LEMBRAR OS CENTROS CONGENERES DOS 3 PRIMEIROS ANNOS)

Observar o serviço de ccrôa dos cafesaes, o de
póda das videiras ou de réga das hortas.

Observaras se; ingas iegadores usadas para nia-
taiçà te pragas das roseiras.

Vhitar um do postos de Defesa Agricola e es-
terilização de cereaes que se espalham pelo
interido Estado.

O homem prepara viveiros das plantas que cul.
tivará, onde as plantinhas novas são tratadas
cada aia corri todo o cuidado, livres dos pa-
rasitas e da concorrencja de capins e pra-ps.

A ttta dos viveros é cuidadosamente escolhida
e previamente misturada, em doses certas, a
adubos chinricos, mantida em temperatura,
humidade e condicções de luz perfeAarnente
estudadas.

Dos viveiros, as mudas são transplantadas para
c'ovs pieviarnente adubadas e abertas com
antecedcncia para que o esterco attinja o

1'Jao desejado de maturação.

de ração

de lenha.

Associa1 ão.

Observação

Associação.

1



O xarqueador precisa do sol para a sécca
de mantas de carne.

A industria do xarque paralysa-se no tem-
po da chuva.

As construcçl3es de alvenaria só se podem
fazer em dias de sol porque é o sol que sécca
a argamassa.

Sem o sol, as plantas apodrecem por lhes
ser impossivel evaporar a agua que vehicula
os seus principios alimentares, absorvidos ao
nivei da raiz

Sem o sol, cessam o orvalho e a transpira-
ção necessaria para entretenimento da vida ve-
getal.

Em ausencia da luz solar directa, a funcção
chrorophylliana-.--a suprema saneadora da at-
mosphera re,piravel—reduz e e pode até fal-
tar de todo.

Na falta do sol, as plantas, como os ho-
mens, fenecem. A molestia que as ataca tem
o mesmo nome e a mesma significação que a
que v.ictira o homem - a chiorose.

Os individuos reclusos, que não apanham
sol, são como as plantas de estufa: pallidos,
chloroticos, aneniiados.

O proverbio diz: Casa onde não entra o
sol, entra o medico.

Associação..

Expressão. Í	Aspecto de um campo de cultura ao sol do
meio dia.

íExcurão pela manhã em campo orvalhado.
Plantar em algodão humido grãos de feijão,Aclividade

individual..1 expondo uns ao pleno sol, outros á luz dif-
fusa e conservando outros em escuridão; com-
parar.
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A maturação do esterco é funcçãO da deconipO-
sição, mais ou menos intensa de seus azota-
tos, de modo que a planta achará no azoto
facilmente desprendido, um alimento forte
e de assimilação immediata.

O esterco verde, mal decomposto, prosegUirá
em sua decomposição ainda algum tempo
e, se fôr empregado, provocará a decom-
posição da raiz da planta, queimando-a.

As plantas só fazem synthese chilnica para se
alimentereni. São incapazes de trabalho de
analyse. Por outras palavras: emquanto os
animaeS absorvem alimentos complexos,

AssoceaçãO. organismos inteiros, animaes ou vegetaeS,
que elles decompõefli, para libertar os ele-
mentos de que precisam para organização
de suas malieculas, os vegetaes sugam da
terra humida es elementos chimicoS já li-
bertados de sas combinações, apenas dis-
solvidos ou em suspensão na agua ou com-
binações binarias muito simples.

São poucos os elemento q chimicos essenciaes
ás plantas como alimentos. Cerca de uma
duzia. Os principaeS sãoO oxygniO, o hy-
drogen!O, o azoto, o carbono, o enxofre, o
ferro, o potassio, o calcio, o sodio, o chio-
ro, o iodo.

Expressão - Desenho expontaneO.

Visita a uma floricultura ou a uma horticul-

ura.
Actividade. Cultivo de pequeni!1S plantas em potes de

barro ou latinhas.

Observação.

Como 03 inanimados noo auxiliam i trabalho

( ) S( 1

Observar um dia de sol intenso no verão; uni
de sol vivo do inverno e 11111 dia chuvoso
ou ameaçador, de sol encoberto.

Observar corno as lavadeiras se servem do sol
para alvejar e seccar as roupas.

1C, 1

O traha!ho da Familia pela creançs

O pae que diariamente trabalha pela ma-
nutenção dos fihos.

Observação..	A mãe no labor caseiro incessante, recun-
dando os sforços do marido para o bem es

ar geral.
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O eforço do chefe de Família concreti-
za-se no 'a/arfo corri que ha de adquirir o sus-
tento para a Familia. Que beila transubstan-
ciação

A Mãe dá de sua propria natureza, do
proprio ahnieiio que seu organismo assimilou,
quando aleita seu filhinho. E é uru dever sa-
grado!

A atmosphera carinhosa de casa é a estu-
fa cru que melhor 'içam as virtudes do co-
ração.

Entretanto, ç i a criança só evoluisse nesse
Associação.... meio, em que tudo se amacia para dia, não es-

tarja convnienteniente preparada para a lu.
eta pela vida, que exige o cultivo das faculda-
des intellectuaes, o burilamento do caracter.
A' escola incumbe essa tarefa de enrijecer a
contextura l)Sycllica da infancia.

Deveres de respeito e -obediencia aos
paes.

A criança,aniniada pelos carinhos de casa,
julgar-se-á facilmente merecedora de todas as
attençes do meio; adquire assim unia idéa
falsa do proprio valor.

Expressão - Uma scena de familia.

O trabalho da Escola pela criança

Na Escola são eguaes os diretos de to-
dos os aluirmos.

Attitude do mestre—guia avisado- rias colli-
Observação.... sões que po ventura surjam na sociedade em

miniatura, que é a Escola. Conselheiro, Juiz e
sempre o mais poderoso modelador de caracté-
res.

Nota. Os factos diarios da vida esc"lar
fornecem ensejo vaiiadissimo para que o pro-
fessor faça sentir a necessidade de frequenta.
rem esse meio, em que a todo instante lhes são
proporcionados ensinamentos e exemplos de
como se trabalha.
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Deveres de polidez, respeito acs superio-

res.
Deveres de polidez, de solidai iedade pa-

ra com os coilegas.
Acqusiçã', pelas constantes opportunida.

desde se comparar aos collegas, do valor re-
ativo de seus esforços, de sua personalidade
enitini -

Percebendo o esfôrço dos coliegas premia-
do com ó mesmo galardão que dIa propria
recebe, e sentindo as próprias faltas castiga-
das com a mesma intensidade, a creança tem
pela primeira vez sensação de que todos os
entes são iguaes.

Facilmente os espiritos timidos soffreni
nesse primeiro embate com a sociedade em
miniatura,que é a Escola, uma especie de desil-
lusão que pode ser profundamente nociva á
modelação di caracter.

Cumpre ao professor justificar sempre
aos olhos de seus discipulos a razão dos actos
que possam parecer-lhes preferenciaes.

Si a creança, sahindo dó seio da Familia,
fosse directamente para a Sociedade, haveria o
risco de que deita se apossasse a psychologia
egocentrica.

A criança será na Sóciedadeo que dIa
fôr ao deixar a Escola Primaria. O proprio
Internato do Curso secundario escassamente
lhe caldeará diversamente alguma aresta do
caracter.

A Familia nos ensinou o amor proprio, a
noção de dignidade, o respeito por nós rues.
mos. A Escola nos ensina a noção de justiça,
o amor ao proximo, o respeitõ pela dignida-
de alheia.

Composições escriptas onde se narrem
factos e episodios escolares, segundo a ima-
ginação de cada um.

Expressão. ..
Realisação de pequenos torneios capazes

de aproveitar aptidões variadas, realçando
merecimentos lieterogeneos.

4

Associação....

-	.	.

..,.,.	.	 ..'-	-



- 161 -

O Homem que procede bem, aprende a
guiar-se pela propria consciencia, respeitando
o direito e a dignidade alheios.

Resumem bem este aspecto as 3 ultimas
estrophes de uni soneto de Bastos Tigre (O Re-
gistro Civil, do «Livro das Mães,).

Vejamos o soneto todo

Ao L'b, amanhã...

quando fôr cidadão ou cidadan...

Quando fôres crescido e comprenencieres
Da vida o labyrintho, traço a traço,
Certo é ouvires falar a cada passo,
Dos teus direitos e dos teus deveres.

E, porque de justiça, é o mundo escasso,
Forçoso é, ás injustiças te afazeres.
Dever são provações e desprazeres,
Direito--tens de disputal-o a braço

Associação..
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De que modo a Sociedade nas ensina a frabalhar, o nos tornarmos uteis

1. Leitura commentada de resumo bio
graphico de alguns brasileiros iliustres (Do
livro de Aff. Taunay «Grandes vultos da Inde-

Observação.. pendencia brasileira», por exemplo).

2. Commentarios verbaes sobre noticias
divulgadas pela Imprensa, sobre algum vulto
conhecido.

Nota. Cabem muito bem no sumniario
destas lições biographias contemporaneas OU
Ce mineiros mortos ha pouco. Ler de prefe-
rencia hiographias de individuos que realizêm
o typo do «self-made man (o homem que se
faz pelo seu trabalho).

A Sociedade desbasta definitivamente a
as arestas do caracter. Do seu contacto, sae o
caracter cio individuo como os seixos rolados
do leito dos regatos: sem faltas nem dema-
sias.

A Sociedade não euala todos os homens.
[lIa serve ao contrario d'isso para salientar-
lhes a differença dos merecimentos.

Associação..

A Sociedade tende naturalmente a premiar
os bons e desmascarar os nráos. As suas injus-
tiças são mais apparentes que reaes.

A Scciedade tem sobre o individuo uma
influencia rigorosamente antagonica da que
exerce a Fairida.

A Famulia é o anteparo das difficuldades,
que não a atravessam taes quacs surjem para
ferir a criança. Na sociedade predomina a
concorrencia vital. Cada individuo tende a
exa:ar se e automaticamente deprimir os que
com elle concorrem.

Cumpre ao homem recto o não exaltar-
e» mas o tdefender se bem' dos golpes que

lhes destiram.

Que te não lôa ver, a mil respeitos,
A tua justa causa preterida
Por Juizes vãos, corruptos, ou suLpeitos.

'ias cumpre sempre o teu dever na Vida,
terás resumido os teus direitos

'íO DE VIVEL-A DE CABEÇA ERGUIDA!

Expressão...	
nNarração de u' episodio social.

Resumircoru redacção pessoal, os ir hos lidos.

Actividade... J Organizar agremiações escolares com cargos
electivos, semanaes ou quinzenaes.
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sociedade local, conhecedora do qu se
pasa no seu seio, soccorrerá as Famílias
em provaçãO procurando trabalho para o
chefe, escola para as creançaS, educação
e elevação moral para todos.

O individuo valido, em contacto occaSional
com uma fantilia necessitada, pode ser um
anteparo cíficaz para o primeiro instante.

E' prova de elevação moral procurar necessi-
tados em suas propriaS moradias para
soccorrelos, dando trabalho ao chefe, anm-
paro moral e instrUCÇ0, como assistencia
espiritual aos menores.

Expressão - Um 
conto de boa litteratura onde se narre a
salvação de unia faniila . em estado de mi,
seria, para ser resumido de memoria.

() que d(,vemos fazer para auxiliar o trai II!! na Escola

NOTA.— Procurar ler o trabalho de Angelo Patri «Vers
I'Ecole de (temam', original inglez ou
traducção franceza de Buisson.

Fazer observar o funccio1iametto do grupo
escolar que frequenta.

Fazer chse y var o funcciOnamento da Caixa

Qservaçã0....	escolar - da Associação das Mães.
Observar 05 serviços de assistenCia hygieniCa

na Escola.
Observar as agremiações esportivo-escolares.
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Cumpre a todo o bom cidadão contribuir para
que o ambiente da escola local seja apra-
zivei, hygienico, confortavel mesmo.

Essa contribuição faz-se a) creando a caixa
escolar onde ainda não exsta; b) contri-
buindo pecunlarianiemite rara eila, si já
existe; e) promovendo festas, conferen.
cias, sessões cinematographicas, onde ó
entrem fitas subi dame,i/e de moral irrepre-
hensivel e de scenas unicamente adequadas
á edade escolar; á) promovendo excursões
recreativas escolares.

A contribuição completa-se com as fundações
preconizadas pelo Governo, taes como: a
Associação das Mães, Circulo de Paes, etc.

E' niistér afastar e defender a Escola das pu-
gnas políticas que, neccssarias ao pro-
gresso local, não devem nunca penetrar
as paredes da Escola ou interessar os
alumnos.

Expressão. ... . Um pequeno projecto escripto de fundação
de sociedade (scolar.
Desenho de scenas da assistencia denta-
ria da escola, da inspecção do medico es-
colar, etc., etc.

O 110 (levemos lazer Ira auxiliar o liaismibo na oriedamle

Ler biographias resumidas dos grandes orga-
nizadores, Baden Powel.

Observação.... Ler ou narrar aos alumnos, feitos dos nossos
princmpaes chefes de Estado : Pedro II,
Princeza Isabel, Prudente de Moraes, Ro.
drigues Alves, João Pinheiro, etc., etc.

Em grande tomo havemos de fazer pela So-
ciedade o que se faz, em menormenor escala,
para a Escola.

Fundar Clubs ou agremiações com fins varios,
civicos, religiosos, iitterarios ou esporti-Aèsociação....	vos, sempre tendentes ao aperfeiçoamento
niorai e á selecção dos honiens bons

Escrever livros de boa moral, incitando por
artigos na imprensa local, o culto do opti-
mismo, a confiança no futuro do Brasil,
o engrandecimento de Minas...

Associação ....

O	dermos fazer para auxiliar o trabaffio da 1" alIlil ia

Gravuras com scenas do lar operariO.
Gra'uras com interiores pobres em qur haja

doentes ou invatidos.
ObservaçãO.... Sendo psivel - fitas cinematograPhi5 de

boa moral, onde haja scenas de heroismo
de pessoa de unia família em favor de
todos os tt eus membros.

Cumpre ao Estadã, em primeiro logar, á So-	
Associação..

ciedade em segundo e em terceiro, aos
individuoS validos auxiliar a vida das fa-
milias necessitadas.

O Estado promoverá o bem etar das famílias
provendo, mediante sabia legislação, o
bem-estar geral do paiz.

1 t
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Encarecer e valorizar tudo o que é brasileiro.
Mostrar como o estrangeiro nos parece

maior e melhor tão sómente por effeito
da distancia e por obra dos autores pa-
triotas desses paizes que chegam até nós.

Fundar ligas em que se deprimam  conde -
minem fortemente os pessimistas e os de-
molidores.

Divulgar obras optimistas como as de Mar.
Associação ..	den.

Sanear a Sociedade pela elevação das preoc.
cupaçõ(S do fliCiO.
Ccnibater sem treguas o pessinlO, os des-

vios do drcoro pessoal. o exagero pouco
digno das modas femininas; emfini, to-
uss as teneeuciaS desmoralizadoras.

Combater o ii .) do alcool e dos toxiCoS.
Ironiuver ligrs de temperança e premioS de

valor moral.
Expresso -- Trabalho exponianeo.
Actividade .- Leituras escolhidas optimistas e de eleva-

ç ão moral.
Ex.: A l fonso Celso– Porque me ufano d

meti paiz..
ArntrongC0u1t05 para meus dlscipulCS'.

O homem e o trabalho: os officios

Observar os operatios de srrvçoa braçaes.
ObscrsaÇO. . .. Observar os ait hices.

Salientar typos que conhece, ou ler biogra-
phias.

O trabalho honesto nobilita sempre.
Swifl conta em suas lendaras viagens de

(Juiliver a Broadir.gnag (paiz de gigan-
tes) que o rei local castigara sua filha
por transformar em brinquedos Ufls ho-
mens (que lhe pareciam insectos) que
achara algues. Diz-lhe o rei que aquel-

Associação. .. . les homens assim pequeninos eram os
que os sustentaVanl com o su trabalio e
lhe niereciaili por is-o t000 o respeito.

Os operadosbraçaes por vezes parecem
falsamente, seres inferiores aos homens
ricos ou de profissões mais abastadas.
Puro erro: si não existissem operarios,
q ie seria da sociedade só de fidalgos ?

0 homem que sabe uru oflicio é só por
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isso, mais util e mais necessario á socie
dade que o abastado, cuja fortuna póde
desappareccr de um instante para outro.

O ideal, seria que a todo o brasileiro fosse
Associação....	obrigatoria a aprendizagem ao nienosde

um officio.
Aprenderiamos assim, por nós mesmos,

quanto é util o uso do trabalho manual
para a conveniente disciplina do cerebro
e a feitura do caracter.

Expressão - Um trabalho manual qualquer expontaneo.

O homem e o trabalho—As profissões liberaes

Observar o trabalho do medico assistente
escolar.

Observação....	Assistir por pequenas turmas a sessões de ju.
ry referentes a crimes não escandalosos.

Ver t. abalhos de administração de engenhei-
ros.
As profissões liberaes disciplinam o cerebro

cujas faculdades exaltam ao mais alto
grau.

LUas habilitam facilmente homem ao ma-
nejo das sociedade cii lei das multidões.
O profissional liberal se caracteriza, entre os

homens, pela facilidade de transmittir os
ploprios pensamentos.

Harmonizando os interesses dos artifices e
das outras classes sociaes, projectando-
lhes as hab:taçõ , drgindo 1h15 es es-
tradas de terro e preservando-lhes a saú-
de—são elementos cssenciaes á coniposi-

Associação ....	ção da sociedade em que vive o homem.
Si, como é de regra, elies se completam

com a elevaço moral, que devem ter
adquirido Co c nt icto d is leituras su-
periores a que são forçados, então cons-
tituem paradigmas para a sociedade em
que vivem.

Cumpre respeital os e acatar lhes osaber.
Não são t m nada superiores aos outros ho-

meus, só por via da profusão que exer-
cem. Hablitarani se, porém, com o estudo
da experiencia alheia e as lições das
gerações passadas, a melhor se dirigirem
na vida.

ri'
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Exprcssio—Exercicio expontaneo.
Actividade- Leituras moraes onde se vejam typos profissio-

n i s, rcctcs e probos. São para isto muito re-
conimendaveis Os Martyres da Sciencia», de Fi-
guier; Savants illustres'; 1.. C11et, Infancias ce-
lebres; R. Wilson, Men cO Mark», etc.

O Homem o o Trabalho: as profissões administrativas

Leitura de resumos dos difíerentes goer
Observação... nos mineiros.

De typos de administradores.
Os esforços dos differentes elementos so•

ciaes se dispersariam, estereis, si alguem não
lhes co:hesse e coileccionasse os fructos
bons.

D'outra parte a vida se tornaria inipossi-
vel si cada uni só pensasse em si, nos seus,
nas necessidades dos que lhe ficam proximos.

Finalmente a defesa contra as aggressões
e as injustiças seria inexistente, i uma nação
só se compuzesse das classes precedentes.

Ha, porém, em cada pai?, uni grupo de
homens bons e devotados que abandonam a
gerencia dos propris interesses para se en-
tregarem a necessidades coliectivas.

São os profissionaes da administração:
ahi vae sob a tempestade um estafeta com

Associação.... um maço de cartas que não são d'elle - ex-
põe-se á chuva para que tini certo numero
de famulias tenha noticias dos que lhe são
caros; para que alguns commerciantes saibam
o que é feito de suas mercadorias; para que
os abastados leiam ccmwodamente os seus
jornaeS

Ahi estão os burocratas pacientemente a
estudar leis e regulamentos, para que os in-
teresses do povo não sejam lesados, esclare-
cendo a acção dos ministros.

Ahi estão os ministros ou secrctarios de
Estado que abandonam suas profissões, por
vezes rendosas, para que os iiegocios do paiz
sejam estudados e geridos com justeza e equi-
dade.

•	Ahi estão os chefes de Estado que e dedi-
cam dia e noite a interesses que i ào são seus.

Actividade - Visita a uma repartição publica; á (-amara. Mu-
nicipal, ao correio, z,o telegrapho.

Expressão - Expontanea.
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O Homem e o Trabalho: as occupações altruísticas

.A Plliilaiitropiu e a ( itridre te

De organizações philantropicas — be n efi-
cencias, Rockfeller Foundatiori com suas irra-

Observação..,. diações no Estado de Minas, etc.
De organisações de caridade -. A Santa

Casa, a Sociedade de São Vicente de Paulo.

Aqui culmina o desinteresse do proprio
bem-estar pela preoccupação da felicidade
alheia.

Ahi estão os nossos grandes capitalistas
que empregam o seu dinheiro em pró] do
conforto da Sociedade (Fundação Ga!fré-
Guin e).

Em cada cidade lia alguns d'esses nomes
que o professor lembrará.

Typo—o vulto eminente e Marianno
Procopio, o grande protector de Juiz de Fóra.

De paiz extrangeiro, longínquo lá veeni
os emissarios da Rockfeller Foundation em-
pregar os dinheiros do grande americano na
prophyiaxia da ankilostoniiase em Minas.

A Fundação Oaffré-Ouinle visa tambeni a
assistencia sanitaria á Sociedade.

Trabalha o philanthropo em bem do ho-
metam pelo anior que tem A humanidade. Não
procura o agradecimento do soccorrido.

O caridoso sublima esse sentimento, dis-
tribuindo, por amor de Deus, o pão e o con-
solo.

Em todos os recantos de Minas encontra-
reis o confrade de S. Vicente de Paulo dis-
tribuindo o seu cartão de viveres, insinuando-
se na intimidade do mniseravel para consolal-o.

A humanidade não é o que lhe interessa.
Pôde mesmo dar se que aborreça o pobre
pessoalmente.

Domina esse sentimento, porém, e distri-
bue-lhe, com o soccorro, o conselho e a resi-
gnação pelo desejo de crjmpi ir a palavra de
Christo ---- Amae-vos uns as outros».

Expressão - Trabalho expontaneo.
Actividade - Leituras moraes onde se exalte a caridade.

Realizar a orgaqização de sociedades de assistencia es-
colar.

Associação...
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Bibliograpliia para o professor

1) Hamaide - La méthode Decroly.
2) Dalhem - Contribution à l'introduction de

ia méthode Decroly à l'école primaire.
3) Decroly cl Boon - Vers l'école renovée.
4) Alvaro da Silveira - Narrativas e meme-

rias, 2 vols. da Imprensa Official de Minas.
5) Recenseamento do Brasil - Introducção

- Vol. 1. Publicação do Ministerio (Ia Agricultu-
ra. Tvpos da estatistica 1922.

6) \Varining Lagoa Santa - Imprensa Of-
ficial de Minas.

7) Lofgren - Systema analvtico de plantas
S. Paulo.

8) Armando Fruzíio - Conferencia sobre a
flora do Brasil.

9) Vital Brasil - A defesa contra o ophidis-
mo.

10) Lima e Silva e Potsch --- Elementos de Mi-
neralogia e Geologia

11) Heitor Lyra da Silva - Cadernos de Phy-
sica.

12) Lafayetl( , Ro(lriguies Pereira	Botanica
Elementar.

13) Lnfayette Rodrigues Pereira	Zoologia
Eleinenta e.

14) Mello Leitão	Compendio de Zoologia.
15) Kraeplin - Biologia (traducção italiana)

Valiardi.
16) Faria de Vasconceilos - Didactica das sei-

encias naturacs.
17) Bois e Gadeceaii	Les végétaux - leu'

rôle dans Ia vie quotidienne.
18) Goué et Goué - - Comment faire observer

nos éléves.
19) Gerard Boon - Essai d'application de Ia

méthodc Decroly dans l'enscignement primaire.
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20) Gulick Hygiene Series - Control of body
and mmd. The body at work.

21) Biaisdeli --- How to keep well. Otir bodies
and how we live. Life and heal{h.

Geoyrapíiia

1
1 O estudo da geographia, para tornar-se ef.

-ficiente, deve ser racional, melhodico, scientifico
2. Nem ha mesmo outra disciplina que tanto

se preste a 1 1 ,11 ensino curioso e interessante, desde
que se lhe dêem a importancia e OS Culi(Ia(lOs que
realmente merece. Mesmo porque, a geographia
tem um grande valor edimcativo, 1)OiS dá ao indivi-
(Itio o conhecinleflt() do meio cru que vive, fazen-
do-o relacionar-se com elie, podendo assim utili-
zar-se de suas condições gemes e compreliender
facilmente a sua sitll qeijo politica e social

3. No ensino da geogral)hia, COO em qual-
tiier outro, o resultado depende imména mente do

inethodo do professor; e a primeira condição que
se impõe para que esl bem desenvolva os themas
geogra J)h iCOS, é posSa ir elle uma boi somma de
conhecimentos. Assim é que (leve ter, grande fa-
miliaridade Com as J) rj ncipaes fórmas physiogra-
phicas e com o Justo ria, além de clareza e facili-
(Ja(le em exprimir-se.

4. Depois de realizada uma excursão escolar.
la r-se-ão, em classe, Commen la rios sobre a mesma
rum p ri udo ao mestre exhihi r gravuras, fazer mal).
POS e graphicos e dar explicações para que fiquem
bem elucidados os pontos obscuros.

5. O papel do prjfessor, ahi, é iniportantissi-
uno: elle apresentará e discutirá o thema com os
alumnos, estando nisto a sua verdadeira arte de
ensinar.

D. 98	 1.927
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6. E imprescmdivcl porém, que seja o pro--
fessor iflit IIIIOte senhor da materia, que conhe-
ça bem os aluinlios e tenha iiiii canheelflw	J-llto i
tico tanto (ia techuica do dUS j UO C0i110 ola (IiSCI

puna.
7. Um dos meioS liv(iS 1)rOtiCO5 P O eiiSlfl3

da geogra)hia é levar a creança a observar OS CCfl-

tros de actividade humana, os varios scenarios da
natureza e tornar evidente a seu espirito o poder
dos verdadeiros conhecimentos . E os variOS pia
nos para as licções ornes (levem ser elaborados de
modo a lhes darem esse intenso realismo , cum-
prindo á habilidade do professor estimular, ri-)

alumilO, o poder da imagiulaÇ0.
8. Este trabalho da inagiflaÇã() deverá ser

feito sob a influencia da compreheflsao racional
dos factos geographicos. As cartas são, para isso,
um exceliente auxiliar, sendo, porém, ifl(liSpeflst
vel que o aluniflo as possa bem coniprehender.

9. E' contraproducente a grande nomenClatU
ra com que, em geral, se sobrecarrega a rnem()ria
das creanças, caflçan(IO-a e tornafl(lO-SC-lhes ente-
diante O estudo da gcographia. O verdadeiro é fa-
niiliarizal-aS com as proprias cousas e seus fins,
importando pouco os seus nomes.

A lavoura, a industria e o cornmerCiO devem
ser objecto de cuidadosa referencia no inicio do
referido estudo.

10. Assim tanil)Crn cada região, e o povo que
a habita, sua historia, seu typo physico, seus cos-
tumes, etc., (levem ser estudados de um modo ge-
ral, salientadas as mU(laflÇaS operadas no homem
pelo -clima, situação) e configuração da terra por
elie habitada.

11. Quanto ás descripçõeS geographicas, que
são de grande alcance, (levem ser feitas de modo
que a crcança, com seu auxilio, chegue a recaiu-
stituir factos que por si só não poderia apprehelF
der, esforçando-Se o professor para formar, no es
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l)iritO do aluimno, as imagens das diversas zonas
estudadas. Uma (lescrij)ção inleiligenle e metho-
(liCa de unia oli (ltlaS 1)0 CiOS 1 iyd logra di icas, de
tini grande JI1OSSIÇO. <k' utina (fll duas regnies tor-
nará o alumiuo apto para avaliar outras bacias,
outros massiços, outras i'e<iões, podendo formar
assim um jUIZ() seguro sul)re O territorio estudado.
Os esboc os carlograpiuieos,. - neste caso, prestarão

mvinestiael auxilio, devendo-se; porém, usai-os
com criterio e sem excessos que OS tornariam não
só improficuos, mas tambem prej udieiaes.

12. Cada thena deverá ser tratado (te uni
modo geral, salientada, entre-tanto, a idéa princi-
pal que se gravará, assim, claramente, no espirito
cio alumno, versando sobre esta idéa central quasi
toda a discussão. Os themas henu descriptos pri-
meirameiite Pelo professor, serno, CIII seguuiola,
commentados pelos aluirmos, até que hajam elies
adquirido o habito de pensar e transniittir seu pen--
sarnento.

13. Em synthesc, o eSlu(1O <11 geographia deve
er Por eSCOpO fornecer aos alui mnos ver(ladeiro

conhecimentos racionaes quanto) ás relações do
homem com o mundo em que vive e, ao mesmo
tempo, excitar-lhes as energias mentaes, desenvol-
vendo-lhes os recursos intellectuaes

II
1. As linhas geraes do ensino de geograpliia,

na escola primaria, estão traçadas' no seguin
quadro:	 - J.

1.
-.

0 Ad : -

Anuo da séole escolar ç (ee tu municipio
2. A1NQ

Anuo do Estado de Mirys.

inno (lO) Brasil.	-
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4. ANNO

Trimestre da America.
Trimestre da Europa.
Trimestre da Asia, Africa e Oceania.
Trimestre da revisão da geographia.
2. Na hora (Ia aula de geographia o profes-

sor coilocará á vista dos alumnos um cartão niti-
damente impresso em caracteres grandes, conten-
do o periodo vigente: - -- "Aiiilo do Brasil", "Tri-
mestre da America", e assim com Iodos os outros.

3. Nas paredes ( Ia s aulas conservar-se-ao ex-
postos durante o anflo) estes mappaS: para as clas-
ses (10 primeiro anuo, o mappa ( Ia séde escolar e
de seu municipio; para as do) segundo) anno, o
flml)1)fl (10 Estado de Minas; para as do terceiro, o
niappa do Brasil; p'' () qUOl'l.O anuo o mappa
da Arnerica, no primeiro semestre o da Europa,
no segundo; o (Ias outras partes do mundo, no ter-
ceiro; mapl)a-rnIifl .li, pianisphe rio, paiioraflm geO
gra)hicO, globo terrestre, nml)1)RS do Brasil, de
Minas e (10 mufl jCil)iO, no ultimo semestre.

4. O rnappa é livro de tiniu SÓ pagina, equi-
valente a um compendio de geogral)liia . Sua fór-
ma differe ( Ia linguagem esCril)ta : cumpre qUe .i
classe ai)! enda a lei' o rua ppa, comprehen(lelo,
COJ)ioil-0 1 raçal-() de cór.

5. O mappa (lfl Sé(le escolar, al)iiflge11do) esta
e seus arre(lOreS, chucaras e fazendas que lhe são
conliguas. é O primeiro passo para apprender a ler
as cartasgeogi'aPlHCaS . O professor traçará 1l()

(ttJO (IIo negro o referido ma ppa, de modo singelo
e rapido, dando a linha de contorno da localidade
e 05 p011105 j)ri1(cipWS desla, bem como os arre-
dores com a in(Iicaç' 0 dos logares mais conheci-
dos. Para mclii o r co ii1pJel1et derem esse trabalho.
os alumnos terãoi leito CXCUI'SOl'S, em que observa
ram a localidade, c agora 1 )ossanl COflhi)al'a r COM

dia o mapl)a reSJ)CCtiVU.
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6. Convém apresentar aos alumnos, em um
laboleiro de madeira, o mappa do municipio, for-
inado com os districtos devidamente recortados cru
papelão, de Ino(lo a que se ajustem uns aos ou-
tros. Na aula de trabalhos manuaes os alumnos
poderão reproduzir esse mappa em papel ou car-
tão.

7. No ensino de geographia lia uma aula liii-
poi1ante de trabalho, que é a. cartogi'aphia . Corno
auxiliares do mesmo ensino) 1)0(1cm-Se contar: as
xciirsoes escolares, que têm progranmia especial;

OS trabalhos manuaes, conforme se verá de seu
programma

S. A prinieira aula de geographia versará so-
bre o seguinte assumplo : "A sala de aula, sua
localização no i redio, relativamente aos lados (10
mesmo: direito, esquerdo, anterior e posterior.
Pintura da sala; portas e janelas; ornamentação
das paredes. Carteiras e mais peças do mobilia -
rio. Quadro negro e outros rnateriaes diolacticos.
Os alumnos e o professor".

9. E' o primeiro anuo dedicado á geographia
local, que será auxiliada fl() estudo da séde escolar
pelas respectivas excu rsões, nas quaes tambem po-
der-se-á (lar aos alumnos urna idéa do municipio
De uni ponto elevado será facil mostrar a situação
dos olistrictos, a direcção (10) rio principal e (Ia es-
rao1a de ferro, a posição dos rnilnicil)ios limitro-

phes. Depois, alIj mesmo no solo), de accordo com
o Jogar em que estiver, o professor delineará i
carta do municipio, contendo apenas a discrirni-
naÇão) dos districtos e a indicação dos limites.

10. Começam-se na aula os exercidos de car-
tograplija, fazendo-se um mappa simples da loca -
lidade escolzir e seus arredores, c'm duas ou Ires
ruas e alguunas estradas das mais importantes.
Devem-se incluir as estradas de ferro que vão ás
cidades vizinhas. Usam-se tamhern taboleiros de
areia para mostrar as irregularidades do terreno e

1



1674

p " Ir,l O ('flS j Il()	CCOld'11 hkl tios liuiites ft'i'ritorlacS
Depois de certa j atica, os IïIa1)1)aS podem ser de-
lineados por meio de urna escala.

li. Feito o estudo do municil)io (Ia escola, 110

primeiro anuo, não será (lifficil á classe compre-
heruier que esse municipiO e muitos outros formam
o Estado de Minas, cujo ensino se dará no segun-
do armo.

12. Para o estudo do Brasil, o professor fará
no taboleiro de areia uni em relevo, repre-
sentando as planicles e principaeS elevações do
solo brasileiro. O mappa será simples, e as idéas
adquiridas ajudarão os alumnos a interpretal-o.

13. Os grandes globos serão usados com pro-
veito. O altimno se diverte ao saber que a terra é
um grande globo e ao descobrir os continentes e os
oceanos. A localização dos diversos paizes em re-
lação ao Brasil como tambem os pontos cardeaes
poderão ser çpsina(los em poucas licções oraes
bem movimentadas.

14. No estudo do Brasil, o professor attenderá
a estes thernas.

TERCEIRO ANNO

O BRASIL

1. O povo brasileiro: A sim formação

O comrnercio interno e externo. Os princi-
paes portos. A Capital Federal. O governo da
União. Os Estados e suas capitaes.

II. Geritros eommereiaes

São Paulo, o maior pl'o(luctor e exportador (k
café. O porto de Santos .Aexportação (lo café,
tecidos, algodão cm rama, carnes, S1CCOS de ania-
gem, fios, linha. barbantes. Comrnercio com ou-
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tfl)S FSta(I()S . IsI radas principaes . Manufacturas
mais iniportailtes.

Rio de Janeiro Comniercio externo e inter-
no. Principaes 1)Io(l(lctos exportados e importa-
dos. Comniercio pelas estradas de ferro e pela na-
vegação costeira. A cidade cio Rio de Janeiro, Ca-
pita! do Brasil e séde do governo. A bahia de Gua-
nabara. Edificios notaveis. Monumentos.

Bahia O porto de São Salvador. Principaes
productos exportados. Comrnercio feito pelo rio
São Francisco.

Rio Grande do Sul - Principaes productos
exportados. A criação do gado. Os portos de Pe-
lotas, Porto Alegre e Rio Grande

Pernambuco -• - Porto de Recife. Os princi-
paes 	exportados.

Amazonas O porto e a praça coinmercial de
Manáos. Exportação da borracha e de outros pro-
ductos.

Espirito Santo -- Seu cornrnercio niaritirno e
por via ferrea. Os productos de exportação.

Paraná - O porto de Paranaguá. Os princi-
paes productos exportados. A exportação de Ina-
deiras e do rnatte.

BIBLIOGRAPHIA PARA OS PROFESSORES

Delgado de Carvalho:
1) Metho(lologia da Geographia.
2) Chorographia do Brasil.

III. Diversos productos

O café. A cultura do café em São Paulo. A
zona cafeeira de Minas: no Sul e no Oeste, espe-
cialmente na zona da Matta . A zona do valle do
Parahyba, no Rio de Janeiro.
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Outros Estados productores de café; o plantio
e a colheita do mesmo. Seu beneficiamento e pre-
paro para o consumo e o commerciO. PrinCll)aeS
centros consumidores de café. Principaes produ-
etores extrangeiroS.

O assucar. Pernambuco, o grande centro as-
sucareiro. Os engenhos ccntraes de Pernambuco,
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outros Esta-
dos p ro(iiictores . Cojicorrencia feita, nos merca-
dos exi raligeilOs. pela 111(110 Ingleza, Cuba, Java,
e te. O OSSUCO r(te 1)e te iraba HOS P izes eU OCUS

O (ihJOdüO. A ciilliii'a (li) algodoeiro. Os l)1111
ci1)aes Centros j) r()dtlCtOI('S . Progresso alcaflçad)
pela eult tira do algo(loei to no Brasil.

Cere(les e fumo. O feijão, o milho, o arroz e
o turno, 1)ro(luZi(los eia diversas zonas do paiz

Frue/as. As triictas brasileiras. A zona lera-
l)eia(1a e O 1)IillUlltO, produzindo as fiuctas Iropi-
C0S e perrnittmdo a acclimaçao (le InicIas euro-
peas. A exportação do abacate, abacaxi, banana e
laranja para a Europa e Argentina.

O eaeóo. Falar sobre a cultura do cacáo no
Maranhão, Bahia e Pará

O sal. Referir-se ao sal vindo de Cabo Frio
e de Mossoró, no Ceará.

A borracha. A borracha no valie do Amazo-
nas; no Maranhão. Piauhy, Ceará e Pernambuco.
As praças de Manáos e Belém, principaes centros
brasileiros do coinmcrcio <Ia borracha. Os Esta-
dos Unidos, Allemanha, Inglaterra, França. Belgi-
ca,ltalia, etc., princi[)aes mercados importadores
de borracha.

Madeiras. As madeiras da zona central, (Ia
zona sul e (Ia zona norte.A industria (Ia madeira
no Paraná e Santa Catharina . Os centros indus-
triaes da madeira no Rio de Janeiro eSão Paulo.

Exportação de madeiras para a Argentina, Uru-
guay, Estados Unidos e Portugal.

O niatte. O matte no centro sul do continente.
Paraná, o seu maior productor. Santa Catharina,
Rio Grande do Sul e Matto Grosso tambem produ-
ctores. Os principaes mercados importadores.

Plantas diversas. As plantas fibrosas, oleo-
sas, medicinaes e ornamentaes: a aramina, culti-
vada em São Paulo; o linho jkrini, no Rio de ,Ja-
neiro ; a piassava, na Bahia e Amazonas; a piteira,
cm Minas; a ca niiaúba, no Ceará. A céra da car-
naúba, o oleo de copahyba, o azeite de mamona
As castanhas da Amazojija, flltli lo apreciadas na
Europa.

Localizando :is fontes de onde provémn estas
ique falar sobre os meios de prod ticção, etc.

Esta localização) seria facilmente ensinada por
meio de grandes inappas 011 por esboços no qila-
dro negro. E' meramen te acciden tal o estudo das
Zonas (lo J)aiZ

IV. Madeiras do Brasil
A zona florestal do centro: Bahia, Espirito

Santo, Minas Gemes e parte de São Paulo. O ja-
carandá, a peroba, o vinha tico e o cedro. Expor-
tação do jacarandá para a Europa.

A zona sul: Rio Grande, Paraná, Santa Catha-
rina, Matto Grosso e São Paulo. O cedro rosa, o
pinho e a imbuia.

A zona norte: A Amazonia e Estados do Norte
até Pernambuco. A niassaranduba e o acajú. Ex-
portação para Portugal. A industria da madeira no
Paraná e Santa Calharina . Os centros industrjaes
da madeira no Rio de Janeiro e São Paulo.

V. Riquezas mweraes
A mineração: o ouro em varios pontos do Es-

tado de Minas Geraes. 0 ferro, uma das mais va-
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liusas reservas do Brasil, em Minas, 1 a ra ii , San Ia
Cathnrina, São Paulo e Goyaz. O mangafleZ, em
Minas, principal explorador; na Bahia, Goyaz,
Matto Grosso e nos Estados do Sul. O chumbo, em
São Paulo, Minas, Santa Catharina e O cobre cm
varias Estados. () carvão nos Estados do Sul. ()
carvão de pedra em São Paulo, Paraná, Santa Ca
tharina e Rio Grande do Sul. As jazidas de petro-
leo em São Paulo e no Paraná. As jazidas de sali-
tres betuminos os e as areias monaziticaS. As pe-
dras preciosas.

DescripçãO e localização de uma mina de ouro
As difficuldades e despesas Ventilação da mina.
Necessidade da mesma. Perigos da mineração:
soterramento, explosões, incendios. MachinismOs
empregados. A producção do ouro em Minas Ge-
raes. Emprego do ouro na cunhagem de moedas e
na manufactura. A fundição, inachinas de estam-
par. - Jazidas (te ferro. Localização e (lescripção
de uma jazida de ferro. Acção (10 Governo incen-
tivando o desenvolvimento (Ia siderur gia nacional.
Os fornos de Esperança e de Miguel Burnier em
Minas.A coml)flflhia de ex)lOraÇa() do ferro em Ribei-
rão Prelo.

A estructiira dos fornos. Os altos fornos.
Aquecimento e fundição. Modelagem do metal
fundido, o ferro em barra. A applicaçao deste na
manufactura de trilhos, estufas, fornos, fios me-
lailicos, pontes, armas. etc.

VI. Li/tora! brasileiro

A costa Sei)teflhI'iOIlll equatorial, pouco recor-
tada e rica em estuarioS deltaicos. Os mangues, as
costas duinosas . A costa do Cabo de São Roque ao
Cabo Frio; as barreiras, RS (limas e os recifes. A
costa meridional subtropical: effeitos (Ia vizinhan-
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ÇR (10 relevo (lã Serra do Jla r, sua na mi reza grui II I-
tica ; ilhas, enseadas, praias de formação arenosa
A costa riograndense do sul, baixa e arenosa; as
lagunas.

Cabos, bahias, (Guanabara, Paranaguá) praias
de banho, pliaróes, portos maritimos, cidades, ilhas
embocaduras dos rios. Excursões simuladas pelos
grandes rios navegaveis.

VII. Voltes do Amazonas e cio São Francisco
As riquezas (lestes dois grandes valies. Com-

paração entre os dois rios: o Amazonas, rio de pia-
nicie, o São Francisco, rio de planalto. As enclien -
tes do Amazonas, produzidas pelo derretimento
das neves dos Andes e pelas grandes chuvas das
zonas tropicaes. O choque entre a maré atlantica
e a corrente do rio, produzindo o Plienomneno da
pororoca. O delta o São Francisco, rio vrda-
deiramente brasileiro, offerecendo um caminho de
penetração natural do Estado da Bahia para o
planalto mineiro; sua importancia historica e CCO-
flomica. A grande cachoeira de Paulo Affonso.

A navegação fluvial, as cidades banhadas pe-
los grandes rios. Seus portos mais importantes.

QUARTO ANNO

PRIMEIRO TRIMESTRE

Ainerica

' 1. Os paizes mais importantes (ia Amerien do
Sul. - Suas capitães. Oceano Pacifico. Sua gran-
deza e condições, comparadas com as do Atiantico
e do Indico.

II . America do Norte. Seus plillcij)fles pai-
zes. Os Estados Unidos. O povo norte-americano.
As grandes cidades norte-americanas. Referencias
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is suas 1)rincipaes industrias -e a seu commerciO.
Referencias ao Mexico e á America Central.

III. Pliysiograpllia da America (LO Sul. - As
planicies da America do Sul e systema de monta-
nhas. As costas do Atiantico e as do Pacifico. As
principacS zonas clin1aticas. Variação de calor e
humidade devida a causas physicas. Bahias e por-
tos da America do Sul. Comparação entre as cos-
tas (10 AtlafltiC() e as (lo Paficico

1V. Arru'rtca (lo Sul. -•- Os Andes. Compara-
ção entre a Ame- ca do Norte e a (10 Sul. O riu
Amazonas. Compa rol-o com o Cougo e o Missis-
sipi.

SEGUNDO TRIMESTRE

Europa

1. Plujsioqraphia europa . ---- Os Alpes centroes.
Os grandes rios. As grafl(ICS pia nicles (Ia Europa.
A influencia do "-Gutlf-Streaiu" e (lo 0"`111()

sobre
o clima do Oéste -da Europa. As aguas circuunja-
centes e a irregularidade (Ias costas ellFOj)éas.

li. Inglaterra, Fiança, A Llernanlw . - O cara-
cter phvsico d	Bas Ilhas ritannicas. Effeito do iso-
lamento. Referencias ás jazidas de cai Vâ) (1,a

 e (Ia Escocia . Manufactura do ferro e in-
dustrias lextis. - -- --Londres.

França Paris, a cidade da arte moderna; a
archutectura, galerias de arte, etc. A manufactura
da seda de Lyon . Cultura (Ia vinha, Bordeaux.
- Marselha e seu colnnlercio com ouitro; portos (lo
Me(Iiterralleo.

Alleirianlia	-- O rio Rheno. As cidades for-
tificadas. Commercio feito pc Rheno e cidades
por cile banhadas. Manufactura (lo ferro (lo baixo
Rheno. A industria do assucar de beterraba. Ber-
uru, O exerCiCio, OS I1)u1S'IIS, e:COIOS, etc. Caracter
do povo allenião. Hamburgo, principal porto.	j
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III. Hoilanda e Suissa. - Hoilanda. - His-
toria. Caracter do povo hoilandez. Suissa. Seus
lagos, montanhas e rios. A creação do gado suisso.
Lacticinios. O Governo da Suissa.

IV. Noruega, Suecia e Russia. - Suas pro(lu-
cções e respectivas capitaes. O Governo da Russia.

V. As perzisulas do sul da Europa e outros
paizes. --- Hespanlia -- Madrid, sua capital. Por-
tugal. - Seu povoe seu Governo. O espirito aven-
tureiro dos portuguezes. Lishôa. Coimbra, sua
Universidade. Italia. - O povo italiano. As belias
artes. Roma, a capital. Napoles, o Vesuvio. Pom-
péa . O Coliseu, as rumas de Roma.

Athenas e a Acropole. A cidade moderna
A Turquia. Constantinopla. A decadencia da

Turquia. O governo turco.

TERCEIRO TRIMESTRE
Asia, Africa e Oceania

1. Es/tido de outras partes (1(1 IflhIfl(lO, partindo
da Europa como centro (Ir influencia. O Imperio
Britannico . As possessões colonines . A India . O
Gove t'fl() i nglez na lo (lia . Au si ralia, seu ra pula
(lesenvolvimento . Minas de ouro; creaçãa de car-
neiros, cidades e cornmercio com a Inglaterra. Os
inglezes na Africa. A colonia do Cabo. O Egypto
Possessões de outros paizes na J!rica . A nova Tu-
glaterra e as possessões inglezas no Pacifico.II . A Russia (15w/ira. A estrada dc ferro Tran-
siberiana. Os mares Negros e Caspio. Comniei'cio.
Cidades

11. Configuração plqj.s'ica da Asia. Suas mon-
tanhas, planicies e can(Iições climaticos . Os gran-
des desertos da Asia Central

IV. A China e o Japão. Pekin, Cantão. O
commercio. Cultura do chá, na China. Caracter
indolente e conservador do povo cliinez . Sua J)e-
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ricia em trabalhos rnanuaes. Manufacturas. O Ja-
pão. (ariclei progressista (10 J)OV() ja 1)OileZ .. Suas
ma nufacturasras a rtisticas

QUARF() '1H1MlSI'RE

1. G ('(KJ!a/)llt(L fl1U11U'TIUI1i(tL. MovilUeutoS da
terra em torno do Seu eixo e (10 Sol. Causas da mu-
(lança das estações. Os grandes dias no verão e 1S

grandes noites no inverno, no circulo polar Ar-
CIiC() . Parailelos e meridianos eX1)IiCa(IOS p0!' meio
(te mappaS ou globos. As zonas. A lua e suas
phases; effeitos sobre as marés. Estrelias e constei-
lações do hemispherio sul e seu movimento ap I)a

-rente.
lI . Vkujens ao redor do (Jiobo. Uma viagem

ao redor (10 globo sobre O l)a1111ei() que passa Pela
localidade escolar, o qual formará a linha 1rimi-
pai, a cujos lados deverão ser coilocatios cidades,
paizes, podendo-se fazer interessanhissimas com-
parações entre as differentes regiões.

III. Revisão geral do estudo effectuado.

HISTORIA Do BRASIL

1. Por serem materias relacionadas, adoptar-
se-á para a historia tio Brasil o mesmo plano da
geographia. No segundo anno, em que dia começa,
ensinar-se-á a historia local; no terceiro, a do Es-
tado de Minas; no quarto, a do Brasil.

2. Antes de tudo, para a com1)rehdnsao da
historia, despertar-se-á nas creaflças o sentimento
do passado, segundo já se fez sentir. E' este o meio
apropriado: fazer os aluninos observarem as cou-
sas antigas, que existam na localidade, por exem-
plo, nulas, vestigios de mineração prirnit7a, ve-
lhas egrej as e monumentos, vistas, plmoti'aphias,
e inscripçõcs de tempos remotos, arm e utensi-
lios dos indios, moveis e outros objectos usados
antigamente, etc.
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3. No ensino da historia local muito se poderá
alcançar com a geographia historica . As primei-
ras farnilias daqui, dirá o professor, vieram desse
011 (laquelie logo r, estabeleceram-se nas terras que.
hoje formam as fazendas taes, trataram de culti-
vai-as e 0UC() depois promoveram a construcção
da egrej a. Ha na cidade taes e taes descendentes
dessas familias, e na escola alguns alumiios lam-
bem descendem deltas.

4. Para auxiliar o ensino, convirá fazer um
quadro chronologico da localidade, contendo as
(latas pnincipaes: fundação da mesma, construcçi()
da matriz, elevação a vilia ou cidade, creação da
comarca, publicação do primeiro jornal, institui-
ção da escola ou grupo, do gymnasio, da escola
normal e da caixa escolar, estabelecimento da
Casa de Misericordia, installaçi'ío d'agua potavel e
de luz electrica, inauguração da estrada de ferro,
do telegrapho e do telephone, etc.

5. Como meios luistoricos educativos, será
acertado effecti seguintes organizações esco-
lares: galeni com vi ralos de bemfeitores do mil-
nicipio, já la}Ieidov galeria com retratos dos Pre-
sidentes tia Repubfl i, de Minas e da Camara Mii-
flicil)aJ, e do Juiz d 1 )ircito da comarca; nas aulas,
como patronos de eit1a uma, retratos, em numero
equivalente, & homens benemeritos da localidade,
do Estado	rasil, já failecidos.

6. Os 1),e1ho!'es fructos, que o estudo) tia his-
toria teri de (tal', consistem no reconhecimento á
tradição c un opi inismo para a iniciativa. Nós so-
mos devdores do passado e com a nossa iniciati-
va benelica solvi remos essa (iivi(la, fazendo-nos
credores do fuitii'o.

7. !i'adição o progresso do passado:
desse iogio que a historia lia de tratar, prin-
cipalme ilte ri ,ç (150 primanio, não se preoccupan-
do) com qs err 011 crimes (10 passado, como sejam,

rir
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Por exemplo, as scenas da escravidão. E deste
modo sómente, se hão de colher os bons fructos.

S. Tem grande valor no ensino as biographias
dos homens benemeritos. Na historia do munici-
pio, do Estado e do Brasil, o professor escolherá
alguns nomes, que foram dedicados ao bem pu-
blico, e narrará aos alumnos, em linguagem atira-
hente e expressiva, as respectivas biographias,
apresentando-lhes os retratos dos mesmos.

9. A inauguração (Ia escola ou gru)o escolar
deve ser uma das primeiras licções de historia. Da
acta dessa solemnidade e de outras fontes vendi-
cas, o director ou professor extrahirá a respeito
uma noticia, tornando-a interessante em suas pai,—

ticularidades parti narral-a aos alurunos. Toes
malunos daquclie tempo, ter-se-á verificado, são

hoje professores, medicos, advogados, ou padres;
outros, são negociantes, officiaes, ern)rega(lOS p11-

l)liCoS, lavradores, operarios; dois moram no Rio
(lC Janeiro, Ires em Beilo Horizonte, UITI está ciii
São Paulo, outro nos Estados Unidos, e le — Cte

10. A historia da cidade e dc :I lnufliCipi()
vae ficando registrada na imprnsa local. (on-
vem que a hihliotheca escolar ICII1IU ÇC)1IYCÇOCS (te
jornues da terra e que vá archivadçgularfl1efltC
OS da actualidade.

11. At classes do egunoii tio ll, visito coo as
folhas locaes, afim de conhecel- e bsc var as Lv-
pogra phias, onde são irn)reSSo

12. No terceiro anuo api	 005

alurmios (tS princi pires j ornacs d Mio 'rs, 'x
do-se-lhes osOS J)COS de assigno luif, ' kmIJo '11.

existencia, as diversas secções. tic.
13. No quarto anuo, renovai lo o assurntot,

o professor ensinará estes pontos: "Fistorii do
descoberta da imprensa. Vida dIitenhcrg.
Apresentação dos diarios da Capita Fdi'al. Idem
do "Diario de Pernambuco", o mis antigo dos
actuaes jornaes da America do Sal; fundado em
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1825. Revistas brasileiras. E para terminar, dará
aos alumnos um cartão bem impresso, com estes
dizeres: "- "Sê assignante de um bom jornal, por-
que com isso lucrarás muito."

14. A historia versará, no terceiro anuo, sobre
o Estado de Minas. Explicar-se-á primeiramente a
denominação Minas Geraes, que é bastante expres-
siva para indicar as origens do Estado, a mira-
gem das esmeraldas e a realidade do ouro e dos
diamantes, notando-se os nomes existentes Ouro
Preto, Ouro Branco, Ouro Fino, Diamantina, La-
vras, etc.

13. A primeira figura, que avulta na historia
mineira, é Fernão Dias Paes Leme, o fundador de
Minas Gemes, onde creou os primeiros arraines.
A época dos bandeirantes facultará optimas li-
cções, revivendo-a O pofessor com a sua palavra
clara, expressiva e enthusiastjca.

16. O principal Povoador (te Minas, póde-sedizer, foi oouro, a que se juntou depois o diaman-
te. E' quando, em 1698, Antonio Dias dc Oliveira,
natural de Taiihaté, funda Ouro Preto, Constituin-
do este facto o ponto ciiiminan te da historia anti-
ga de Minas. O professor ( 1,a l,á aos aluniimos rimquadro animado dessa época, ' m que cada qualmais se a ventii "OVO 110 c011011Iisla da riqueza, re-presentada pelo 011 co e pelas pedras preciosas.

17. Primitiva nien [e o 'l'ertitorio Mineiro per-tenceu ti diversas caj)i [au ias; cru 1720 passou a con-
stitui" a Capitania (te Minas Gero es; mais tarde
IrunstormoiI.so em provin cio, e desde a Proclama-
ção da Republica é Estado, um dos que mais tem
progredido no regimen actual . () professor narra-
rã os factos mais importantes dessas phtises, de
modo a apresentar aos alIImr)os o desenvolvimento
continuo de i\liit as, referindo-se egua]men te ás qua-lidades civicas e sociaes do povo mineiro

18. Será especialmeiiteestudada a Capital (te
Minas, Beilo Horizonte, que foi installa(1a no dia 12

D. 9	
1t7
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em Tiradenles, a viiida1 de 1). João VI para O Bra-sil, etc.
24. A Independencia Nacional, o remado (te

1). Pedro 1, a Regencia, o longo e brilhante reina-
(10 de D. Pedro II, com os estadistas brasileiros
mais notavejs, os feitos de valor na guerra do Pa-
raguay, a campanha patriotica em pró! da liber-
dade dos escravos, taes assumplos para as licções
sobre o periodo imperial.

25. A propaganda republicana; a pioclamna-
ção do actual regimen; o Governo Provisorio e as
reformas que realizou; o progresso extraordina rio
alcançado pelo Brasil em a nova fórma de gover-
no; o saneamento da Capital Federal, que tanto
eleva o nome (te Oswaldo Cruz; a integração do
terrj brio nacional, resolvidas as questões de limi-
tes, o que tornou glorioso o nome do barão do Rio
Branco; os presidentes da Republica e os grandes
nomes nacjonaes, são outros tantos assurnptos para
as licções do quarto anuo, apresentados em map-
pas historicos, quadros e diagrammas estatisticos,
hiographias com retratos, etc.

26. As grandes datas nacionaes e do Estado (te
Minas serão commernoradas em todos os estabele-
cimentos de instrucção coni uni programma espe-
cial.

27. O professor exponha com expressão o pon-
to de historia patria e faça que OS alumnos, depoisde o terem bem comprehendido, saibam contal-o
na sua linguagem infantil e não com palavras de-
coradas. Por esse motivo deve-se banir da escola
o costume de dar aos alumnos pontos de historia
para serem reproduzidos de mnemoria. Estiola-se
por esta fôrma o trabalho inteliectual e obtem-se
um resultado inteiramente iliusorjo.

28. Compenetrem-se os professores de que é
um trabalho perdido todo o ensino não assimilado
pelo alumno, qual o de apprender machinal.rnente
factos historicos. 0 ponto Ima de ser narrado e es-

]
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de, (leZelUbrO de 197, cO IItRil(l() hoje cerca de
100.000 habitantes. O 1)FUfCSSOI' dará aulas iii te res- 1
santeSRl'SSC respeito, mostrando á classe vistas e
cartões postaes (10 prospera e beliU Capital.

19. Claro está que não ficará esquec ida a liis-
tona da instrucção actual em Minas: o ensino pri-
mano será apresentado em quadro cstalistiCO com
( numero de estabelecimentos, COflvifld() lemhr.0

(lhe foi O Grupo Escolar Barão do Rio Brai i la
Capital, o primeiro instailado, e que cabe ao Pre-
sidente João Pinheiro a gloria (te ser o reformador
(Ia instrucção primaria em Minas; OS nStitlLloS dos
demais cursos serão apresentados l)e1a mesma fôr-
ma; a Universidade (te Minas Gcraes crea(la pelo
Presidente Antonio Carlos, merece referencia es-
pecial, tão grande é a sua im1)ortancia. Photogra- 1phias dos predios escolares servirão para iliustrar
as licções, que se derem.

20. No quarto atino, será ensinada a historia
patria, começando-se1)eIoS nomes Brasil, Santa

Cruz e Vera Cruz.
21. "O descobrimento do Brasil é um quadro

de civilização: de um lado, Pedro Alvores Cabral,
espirito de organizador e de diplomata; (li outra
parte, marinheiros e selvagens em inteira contra-
ternidade; e ainda é figura de relevo Pero Voz (a-
minha, que gravou na sua carta memoraVel os pri-
meiros dias da nossa nacionalidade.

22. "Narrado o descobrimento, tratar-se-á dos
primeiros habitantes e seus costumes: -- "()indio,
o portuguez e o negro. Os mestiços: o mulato, o
boclo e o cafuso. O gaucho, no sul, e o jagunço, ti1

norte. Comparações entre esses dois ty)OS, salien-
tando os effeitos mesologiCo."

23. O periodo colonial será tratado em licçõ
breves e claras, referindo-se apenas aos facto
principaeS, como a fundação das prirpeiraS ci*
des,, as aspirações (te independencia synthetizada
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clal'cCi(l() pela palavra(lo professor e não por C0flh

1)h 1OçoeS, que os alumflOS tenham de decorar, quali-
tas vezes por meio de um esforço exhauStiVo, iii-
teirarnente inutil para o fim e prej udicial á sua

sail(le.

SCIENCIAS NATURAES

1. O ensino de scienciaS naturaeS deve basear-
se na observação directa e na experimentação.
Apresentem-Se aos alumnoS OS proprios seres, sur-
prehendidos em sua acção, observados nas mani-
festações de sua vida.

2. O estudo dos insectos facilmente SC effe-
tua rá sobre cxernl)hU'eS vivos, trazidos pelos ah-
rnnos, ou conserVd(IO5 na escola, ou encontrados
nas excursões. Para a observação dos passarOS e
dos peixes procure-se instaliar um viveiro e Uni

aquariO.
3. O estudo das plantas ha de ser feito em con-

tacto com citas, seja em vasos, em viveiros e na
horta escolar, seja nos c ampos e nas chacaraS du-
rante as excursões.

4. Convém ((UC cada alumno trate de urna
planta e acoml)aflh le seu creSciment o , em casa ou
na escola.

5. As insti'iicçoes anteriores e outras eguaes
são sem duvida acertada s e proveitosas por se fir-
marem no methodo intuitivO, porém dias se acham
expressas de modo geral e pode"' conduzir a uni
ensino dispersivo, incapaz (te atlrahir e manter .
interesse (Ias creanças.

O ensino M~10 é urna porçao de materiaS, ain-
da que de excelleflte qualidade; é elie urna con-
strucÇaO de linhas regula res, aprecmvel pelo seu
valor e solidez.

6. Nada melhor (li) que o celltr() de interesse
para, em torno delie, levantar-se no ensino essa
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construcção, que íl)OUCO a 1)OUCO irá surgindo aos
olhos cio menino, tal corno se desenvolve aos olhos
do leitor o entrecho de uni romance.

7. No primeiro anho, torne-se COO centro d
interesse a arvore, seja a da escola ou a mais pro-
xima que houver. O desenvolvimento seguinte re-
presenta apenas o piano das licções e não deve
ser entendido ao pé da letra, mas cm seus intuitos
educativos, que podem ser, melhorados, tornando a
construcção mais beija, mais attrahente e mais
valiosa.

PRIMEIRO ANN()

1. Vanios ver a arvore, dirá o professor aos
altmnu nos. Eu-a, que, é o (j Ele vocês notam? E' mui-
to alta, diz um (leiles. Na verdade, observará
aquelie, as arvores san flS cousas mais altas (ias
ruas, quintaes, chacaras e fazendas. São gigantes
em relação aos inenmos, e ainda comparados com
OS homens.

II . Onde estamos nós? A' sombra da arvore
responderá um dos i eo i tmeiios . E que vem a ser
sombra? i)t pois de algumas respostas da classe, o
professor dará as n( , cessa IHiS explicações, liiZCfl(Io
ver o tamanho e a I)OSiÇíí() \'iI noveis de HOSSO l) 1'o-
pia sOrnI)ra

111. A arvore Só:-iellt( (lá SOflll)I'U ? 1)a lambem
madeira, é possivel que alguem responda. Vamos
ver a madeira que ha na sala de aula. Onde está?
Olhe, no logar que está pisando, no) assoalho. E as-
sim observará o forro, as portas e j anelias, as cor-
leiras, a mesa, o estrado, a cadeira, o armario, etc.
Esta rã demonstrada a grande serventia da rua-
(leira

IV. Apresentem-se aos alumnos varias amos-
tras (k madeira, já em estado tosco, já cii \'erll i-
zada.



- l6O -

Cada uma differentC, com esta ou aquela côr,
dura ou macia, applicada de preferencia para isto
ou para aquiliO, tendo seus nomes prOpriOS que se-
rão mencionados á vista das amostras: pau Brasil,
donde o nome de nosso paiz; jacarandá, pinho, P e-
roba, ipé, eucalipto.

V. Este pedaço de lenha, pretinho, não será
madeira? Verificar-se-á porque é pretinho, para
que serve, donde vem, como se vcnde, mostrando
a lenha rachada, reduzida a carvão e a cinzas. Re-
ferir-se ás queimadas que se fazem todos os aniioS.

VI. Voltando a ver a arvore, mostrem uns
aos outros, (porque o ensino é coilaboraÇão entre
professor e alumnos), mostrem as partes dela.
Esta é o tronco, dirá o professor; aqui estão OS ra-
mos, algum poderá notar; alli se acham as folhas,
um ou mais in(licarao.

VII. Na aula, vinda do museu, estará uma
amostra de tronco serrado, para a classe observar
as partes delie. Não ha reifle(liO siflãO satisfazer a
curiosidade dos meninos, dando-lhes os nomes cas-

ca, liber, cerne e me(lUllU com as respectivas expli-
cações, ainda que elles se esqueçam disso, pois ter-
se-á alcançado o objectivo, que é a noção ineSque-
civel das partes do tronco, vistas e tocadas. Tra-
gam de casa ramos para a seguinte aula, tal o l)e-
(lido do professor.

VIII. Os ramos, como se vê, assemelham-se ao
tronco apenas menores e mais finos. Teem grail(lC
utilidade, que se mostrará e estão cheios de folhas.
Que variedade delas, do ramo de uma arvore para
o de outra! Umas folhas pequeninas e outras tão
grandes! Vamos colieccional-as . Claro está que a
colecção, em si mesma, não possue valor, mas este
terá ficado com o alumno no trabalho de fazel-a.

IX. Cada alIlmfi() em aula procurara observar
a folha, até com o auxilio de uma lente fornecida
pelo professor. Notará logo a lamina erde, pouco
importa o nome, e a pequena haste (IUC SC prolon-

-1691-

ga por cordões; verá a face inferior, flue é crivada
de aberturas microscopicas. Cumpre agora lem-
brar que as folhas de grande numero de plantas
são utilizadas na alimentação do homem e dos ani-
maes, bem como na industria ou na medicina. Me-
rece menção especial o malte, como um de nossos
mais importantes artigos de exportação. Sendo
possivel, offcreça-se 110 reCren) uma chicara de
matte a cada alumio da classe.

X. Apprendarnos mais alguma cousa com a
arvore. Elia é muda, mas ensina bem, sônico te
mostrando. A arvore não terá irmãs? Que idéa
As irmãs, são as outras arvores. Desta que tem fio-
res e não dá fructo é irmã a laranjeira, que se car-
rega de flores e de fructos deliciosos. Mas, veja-
MOS agora is flores, indo ao jardim da escola, ou,
a falta (lelie, passando a ver as jarras da aula.

Qae flores lia no jardim? A rosa, que é a rainha,
o cravo, o amor perfeito, etc. Levemos rosas para
a aula. São bonitas, dizem nossos olhos; e cheiro-
'as, sente o I1OSSO nariz; teem espinhos, reclamam
as mãos; não servem para comer; affirma aijiiehle
pequeno. Desfolhemos as rosas: cá estão SUOS
folhas, a côr daquelas é differenie (lestas. Que
nomes têm taes folhas? Pétalas, ciirá o profes-
sor. Ainda ficaram limas folhinhas verdes, cha-
madas sépalas. No jardim  encontraram abelhas, e
a P 0psit0 o professor convidou os alumnos piIr1
opportunamente visitarem uma colmeia.

XI. Observem bem alguma laranjeira, que na
escola não existe nenhuma Tragam laranjas, é
faci l Voltemos á aula da professora muda, que é

arvore Elia hoje não está quieta, seus ramos
estao agitados. Que será? Ora, é o vento, dirá a
classe. Que vem a ser o vento? E' chie mesmo, res-
pon(Icrá aqueile alunmo. Sim, mas neste caso e//e
mesmo o ar cm movimento, e a este respeito dar-
se-á uma Jicçao interessante.

_____
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XII. Trouxeram laranjas. A laranjeira onde
ficou? Lá no quintal. Descasquem as laranjas sem
sujar as carteiras, em cima das quaes colioquem
jornaes. Descascar com que? Com os seus canive-
tes ou com as faquinhas da escola. (Esta disporá
de um certo numero de faquinhas para emprestar
aos a!unmos em hora apropriada) . Primeiro tira-
ram a casca, não é assim? Para que serve dia ?
Agora são os gominos. Que vão fazer com elies?
Chupal-os. Engulindo as sementes? Não é possi-
vel, além de que precisamos deltas. Sejam guar-
dadas, que agora importa lavar as mãos.

XIII A aula é de sementes de lai.'aiij a. Onde
estavam? Hon tem nós as encontrámos nas laran-
jas. Sobre a semente. (ia qual provém a planta,
desenvolver-se-a tItllt licção proveitosa . Para ger-
minar, cOfl() se Sal)e. dia precisadeagua, ar e
calor. 1)ahi, regar as plantas, arejar o solo, etc.
Mostrar aos alimnos urna coliecção de sementes.

XIV. Voltemosa arvore l)on(Ie Vem dia, tão
grau de assim? Da pequenina semente, plantada
lia tanto tempo. Explique-Se a constituição (la Se-
mente, a1)rill ilo-a e apresentando suas partes. Pro-
vavelmente os altimimos pouco entefl(lerUO, pare-
cei'-lhes- cousa mvsterioSa que a semente tenha
(lado aquela arvore enorm(' . Isso, poréni lia de
fazei-os pensar, e tanto basta

XV. Quem niora na arvore? Estas perguntas
SUI)itUS (lesperhun curiosidade. Nenhum (lesco-
l)riU? Pois São OS 1)!1SS tos. Bem se sabe (111C OS
passarinluos prendem a atteliçã() (lOS meninos: es-
tes fazem guerra a cites, mas ao mesmo tempo sa-
l)('fll aprecial-os . Sobre OS 1)tl5Sfl ri " ] 'Os I)0(ldiil C011-

versa!' á vontade os aiumiios e O professor. A va-
riedade dos passarOS a belieza de muitos (leiles;
seus differen les cantos; a pequenez de alguns,
(lua ! o beija-flor; flS hahitos interessantes (te Ou-

tros, COIfl() a andorinha; OS ninhos, CO() o de João
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de barro; os ovos e os filhotes; tudo isso dará nova
vida ao ensino.

XVI. A classe já visitou a colmeia e.viu o tra-
balho das abelhas. Ella trouxe de lá uma garrafa
de mel e um pouco dc cera. Ouviu falar na orga-
nização da vida desses animacs admiraveis. Ni'
aula, o professor verificará quaes os resultados (Ia
visita feita á colmeia.

XVII. Outra vez a licção com a arvore. Como
é que, sendo tão grande, dia não cáe? Está presa
na terra pela raiz. Dolij partirá um LISSUmpto
vasto: a raiz está dentro da terra; ha plantas, que
crescem nas aguas e possuem raizes aquaticas;
Outras vivem li() ar e têm raizes aereas . Mostrar
as raizes de uma planta aquatica, de urna orclii-
dea, (te uma parasita. I-aizes alirnent j c jas, como amandioca e a l)atata

XVIII. A raiz é a J)oCca (Ia arvore, 1)01' onde
dia se alimenta. Não se extranhe a expressão, vis-
te que dia torna mais claro o facto. A raiz absor-
ve da terra a agua e o mais que é necessario á ar-
vore. Explique-se do melhor modo possi'el a cir-
culação da seiva. Assim corno a bocca respira, si
bem que não (leva fazei-o, a raiz tombem respira
Alií está outra explicação curiosa para as crean-
ças.

XIX. Eu disse que a arvore tem irmãs, não só
isso, mas tambem parentes. São menores do que
dia : uns de tamanho nwdio, chamados arbustos;
outros pequeninos, (l iii' se denominam liervas . O
mais importante de todos, aqui no Brasil, é arbus-
lo, o cafeejio. Cada escola deveria ter, pelo me-
nos, um cafeeiro beiii tratado. Muito conhecido o
café, as licções sobre elie tornar-se-ão faciimeimtt
intuitivas, sendo sem duvida 1)ossivel visitar um
cafezal, ou quando menos um cafeeiro

XX. Não é Ilecessario ir além: as ilistrucções
precedentes bastam para i uidjcar a nova Orienta-
ção, que evitará CIII materia tão vasta o ensino fra-
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gmenta do, e o apresentará aos alumnoS de modo
interessante e attrahente, irradiando de um só
1)Oflt() conhecido.

SEGUNDO ANNO

1. No segundo aflflø, O centro de interesse l)0

(lerá ser a 1aCea. Não parece difficil que a escol
tenha urna vacca, ou procure alugaI-a, ou peça em-
prcsta(l() esse animal, podendo neste caso arrafl-
ar, para cada mez, urna dii t crente com esta ou

aqueila pessoa. Nem será preciso tel-a todos OS

(lias, sinão em algumas horas.
II. Não é mister extertder, corno as (lo 1)riluei-

ro anuo, as instrucções (lo segundo. Naquelie já
foram dias desenvolvidas, e agora cumpre apenas
adaptal-as ao nOVo centro.

iii. Estando a va'cca com o bezerro, a dar lei-
te, tanto melhor. Far-s,~-á o bezerro mammW,
aproveitanolo- se a O1) o i tunidaoie (Id explicar o

termo) rnanimif('TO. Poder-sÇ-á em seguuiola tirar o
leite. Os aliirnnôS farão ésse serviço. E sobre o
leite dar-se-á urna serie de licções inagnificas.

IV. Compre a Caixa Escolar um queijo e man-
teiga, que depois serão reparti(loS como merenda,
juntamente com Uns pões. O professor explicara
a fabricação de queijo e de manteiga. Passará esta
nos pões, e contará como ciles são feitos, ipara o
que os alumnos terão ido ou ainda irão visitar
urnaFalar-se-á no trigo, cuja producção está bas-
tante desenvolvida no Rio Grande do Sul.

\T O boi com seus diversos nomes, conforme
a edade e o estado: bezerro, garrote, novilho, touro
ou marruá. Boi de carro. Fazer que a classe ob-
serve um carro com os bois, algumas peças do mes-
um e Con)() estão dispostas as juntas. Convém que
o museu tenha, em miniatura, um carro ferrado e
completo, com os respectivos arreios.
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\,TJ A vacca 011 o boi alimenta-se de milho,

que é para o Brasil o rei dos cereaes. Facil será
ver um pé (te milho e até trazei-o para a escola.
Descasque-se a espiga e sejam estudadas as suas
partes. O debulhador. Do milho se fazem canqi-
ca, maizena, farinha, fubá, pipocas, etc.

VII. A vaooa vive no pasto. Como se forma o
pasto; diversas especies de capim: as invernadas.

VIII. A carne de vacca, o matadouro, visita ao
açougue. Rio Grande (10 Sul e Minas são os Esta-
dos que possuem maior quantidade de gado bovi-
no. Carne congelada e xarque.

IX. Varias raças de bois. O gado zebú. A
boiada e o seu estouro. O boi bravo e as touradas.

X. A disposição e o tamanho dos chifres va-
riam muito. Os bois mochos. Objectos feitos de
chifre.

XI. Productos industriaes do couro, do sangue
e dos ossos. Ver amostras de couro de diversos
anirnaes. Objectos feitos de couro.

XII. Diagrammas da quantidade de bovinos
nos Estados do Brasil e bem assim nos paizes do
mundo.

TERCEIRO ANNO

I. Pelas instrucções anteriores, tornou-se bem
definida a orientação, que se quer dar ao ensino
com os centros de interesse. No terceiro anuo tal
centro poderá ser a terra.

Ii. Partido desse centro, o ensino se desdo-
brará espontaneamente por meio da associação de
kléas como orientadora do trabalho didactjco.

III. A terra é ifluirninada pelo sol, "cuja ara-
I1tudc de acção sobre os corpos sujeitos á sua

iufluencia não ha imaginação) slifficientemente p0-
lerosa para conceber", segundo diz Flammai'jon.
) sol facultará excelientes lições.

IV. O dia e a noite. E' o sol que faz o (lia;
noite é a SOflhl)ra ola l)rOpria terra. Recominen-
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de-se aos alumnos que façam uma madrugada p-
ra apreciar o nascei' do sol. O céo, nada mais é
do que o ar visto eni qnantidad Chame-Se aar -i

 (1,1 classe para as noites e tar e pa as
noites es! rella(las.

V . O aV foi'nUi CIII toi'11() (1.11 teITO uma cama-

da, que se chaum 
(1t!nos!)i1(" PlieIIOlfleTbos qUC

ah se passam: veli tos, pressflO atmO5l)l1ei'l, va-
por d'aguLl, que sobe da terra, forimlfl(t° as nu-

nse a chuva.
A chuva, a tCll )eStO(1e, O rlamp0go, o trovuo,

o para-raios Fazer ferver 
11,11 pouco (l'agua PiI1

Mostre-se'observal'_Se o ormaç() (li) vaf)or. 	
a

agua nos Ire`,cStii(1OS. ExpliCO 1' a chuva de p

o O1L1lh0 () SC1CiU C O 11C(l(lLi. 
Em alguns i)gL1(C

cabe neve. Em que Csjte. As estações do .1 1fl0.

( 'CO-11'j e SIlOS corC
VI . Já subimoS. (11O1'R \(1111OS descer. Estru-

ctura interior (In terra, 1)RI'a O (1t11 convem e \0')'i-

1101' OS cortes (lOS "11 pedreira,
OU os ( I., 1 estrada d fei.-

ro, etc. () granito: ver uma pedreira, saber Cri (fUC

SC empregam OS pedras. () giz. Com (111e Se CSCFC

VC no (ftta(II'O negro. A pedi-a de ca	
ol, a caieit a. 

reboCo, o ci311e11 0 , a areia.	argila: tijolos. te-

lhas. fl)uflhlI1t e vasoS. 'Visitar uma olaria e 111110

ceramica
VII. No i uteriol' (la te 1'(O existe	cOmO

ni as eis! cruas. Ci i'c ol aç ão (la a guarov a	
110 iate-

e 110 511 1)erl icie daterra. AgiluS fl) j i lel'OCS, 011)0

(las riquezas Io Estado de Minas. Noções sobre o
flial',	 005 01 Um!)05 (1111' pi'OC U rem

Yel-O CM algUma prOJ ecçafl jmatograPlic.
VIII. Em seu seio a terra guarda ferro, co-

Lre, ZiOCO, 
ehtlinl)O. nieket, alUmiI)iO. maligalleZ,

prata e ouro. lia um metal que é liquido o mner-
euriO . O mais util (105 metues é o ferro, ocellj)0fl

(10 O Brasil. e (lentrO (lelie O Estado (te	,Min as o

1iruh1rO logo i,	niUfl(l0 Colho 1)OSSLI1(l01 desse

inineriO.

1
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IX. A cultura da terra e a carreira agricola.
O café, o milho, o arroz, o feijão, a batata, o ca-
cau, o fumo, o algodão, a canna de assucar. Fru-
ctas, como a banana, a laranja, a manga, o aba-
caxi, a uva, a jaboticaba, o marmelo, a goiaba, o
)ecego, etc. A horta escolar e as hortaliças.

X. Bastam as indicações precedentes para se
effectuar um bom ensino. A terra fornece o me-
lhor material didactico.

QUARTO ANN()
1. O centro de interesse no quarto anuo será

o homem, dando-se unia idéa geral da organização
do corpo lIUmflaIl() C (lOS 1)11onom('110s da vida. Um
esqueleto ou 11111 quadro do mesmo, em tamanho
natural, 1)1111 COlHO) outros jnaleriaes olidacticos, se
fazem indispunsaveis

II. Pode-se eflquadrar O ensino CIII dez poli-
tos, que seráto couve Incute meu te desenvolvidos,
não em dez licçoes, está claro, mas em 10(10 (1 COl'-
rer (lo) (111110 Icei iva

11 E. O ensino, torna-se a dizei', deve sei , o mais
intilitivo possivel, feito cm collal)oraÇà() COflI OS
aliiniiios, licçoles prepi ra(iuS 1' 11(11) iIHl)I'OViSa(IiIS
pelo professor, Jla(la de IIOIIICS Seimi a clara com-
i)re 11 1 1150 (1(15 COLISOS, seiniire (1 l)1\ . . CreIlCi(1 de eu-
Siiia r 1)cmn sobre a de ensinar in U ito, d CiXOII do com
a classe a vontade cresceu te (II' aprender lhlaiS,
flICSIIIO depois de h(Ive r cancluIdo) (1 CL1l'SO
mano.

IV. Para c(1(la LIiii dos I)011t0s O l)fl)f'sso1' fará
OS respectivos SlIflhlih(1 rios, esi 11(1(111(10 O assumpto
em (1111 1)0111 cofl)1)cImdiO, mas SCI)h I)rescilI(lil', 110
seu pnoj rio estudo,(lo, (10) iueth 0(10 eXl)el'i meu tal . Em
nenhuma outra (li5Ci1)liIl(1, lclul)re-se O) professor,
melhor SC l)('(Ie exercei - ( 1 intuição (10 (jtiC lias SCi-
encms 11(11(1 raes.

V. São estes OS J)oI1tOS, (IIIC constarão do prO-
gramnia : - 1. Corpo humano.	2. Apparelhc

-	-
"i'
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iiiolui. ----3. A1)1)alelhO nervoso. - 4. ApparellW
Digestão. - 6. Appare1110 CiUtU

latorio . -- 7. Sangue .	8. Purificação do orga-
ilismo. - 9. ApparelhO respiratOrio. - 10. Pele.

HYGIENE

1. O exemplo permaliente (Ia escola OflU)

casa (te hvgiene, que dia deve ser; a vida escola!,,
vida Iiygienica a inspecção e assistencia Jne(licO-
dentaria; o ensino de hygiene aos alumnos; o pe-
lotão de saude, cread() pela reforma actual; a hy-
giene estabelecida pelo nOVO regulamento COflIO

um dos grandes centros de, interesse no trabalho
(litacticO ; tudo isso quer dizer que a organização
escolar do nosso Estado se interessa realmente ie
Ia saude dos alumnos.

2. Quaes as directrizes do ensino de hvi.ne
tia escola primaria? Esta pergunta não é ociosa,
porque deixar de respondei-a satisfactoriamente
será o mesmo que caminhar sem direcção. Nem se
1)Óole desenvolver um programnIa, ignorai-ido-s is
seus objectivos.

3. O ensino. de hygiene no curso prifliario vi-
sará estes alvos: primeiro anuo, mostrar directa
e inolirectameflte aos alurnitos quanto é util e agra-
clavei a saude; no segundo, fazer que elies se tor-
nem amigos olefla; no terceiro, armai-os contra os
inimigos da saude; no quarto, interessarem-Se elies
não SÓ pela saude propria, mas tamhein Pela saude
publica, da qial depende aquelia.

PRIMEIRO ANNO

1

O aiunUl () terá as mãOS limpas e as unli
aparadas. Deixe-me ver suas mãos, dir-lhe-á
professor. Elie as mostrará com todo o prazer.

-- A eiII)eça (to menino está lavada e limpa
Não precisa (Id coçal-a . Quanto é titil o assei

Não soifre dor de (lente, l)o1(1ue tem OS
dentes bern tratados. E' de (lar graças a Deus!

- --Foi á procissão com as botinas sem aper-
lar e voltou contente.

Tomou um banho, e sahiu cio chuveiro mais
leve e bem (liS1)OSto.

-- Depois de um bom jantar, foi conversar
COlU OS amigos. Fez-se a digestão facilimiente

-- Dormiu bem, accordou cedo, levantou-se
logo, toniou café com biscoitos, e agora está sa-
tisfeito.	 -

- - - Usa sempre lenço e não precisa de ]( ,,,, ai-
ao nariz nem a mão e neni a manga, o que seria
mutilo feio.	 -

- - I)ornie em quartort() arejudo, e, quando(lo) acco
da, sente-se forte.	 -

Não fiiiim, e por isso tem a bocca limpa,
nem precisa deole estar dusl)in(l()

i

Deu uma cabeçada. Oh! qe (lôr! Afltes tal
juao houvesse succedido!

Comeu demais. Teve indigestão, tomou
purgante. Foi um horror!

Levou urna queda e feriu a mão. Chorou
de dôr. Todos em casa ficaram affiictos.

Estava com as unhas grandes e sujas. En-
controu com o 1)a(lriflhO, escondeu-as e -sahiu logo
envergonhado.

Foi partir nozes com os (lentes, e quebrou
um deiles. Que grande prejuizo!

- Poz o nickel na bocca e o engiuliu. Correu
para casa assustado e passou (lias num grande in-
c-omrnodo.

- Tanto varreu a casa, que acabou tossindo
a mais não poder.
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Ficou com a bocca aberta e entrou-lhe um
mosquito. Que cousa desagradavel!

- Comeu depressa e engasgou. Era capaz de
ter morrido.

Não quiz vaccinar-se e apanhou variola.
Sarou, mas transformou-se mim menino muito
feio.

111

Não se quiZ fazer espirito, está claro: apenas
mostrar á classe, de modo directo e indireeo, o
valor, a utilidade da saude. Cada um (lOS CaSOS
precedentes deverá ser desenvolvido pelo profes-
sor em urna historieta interessante. Os casos estão
apresentados como amostras; outros muitos p ide-
rão ser lembrados para as lições, sem jamais per-
der de vista o fim proposto.

lv

Um (los alumnos cOliiI)ilrecCU á escola, (l:pois
de ter estudo doente. Aproveite-se a OppOrtuhii(la-
de. Faço-o contam' a doença, perguntartuolht' por
isto e por aquillo . Elie terá passado uns (lias abor
recido, de cama, soffrcndo dores, supportundo o
mau gosto dos rcme(liOS, etc. Agora está coptamtL,
sarou, pode frequentar a escola. Como é bom ter
saude!

V

Parece doente aqueile 'alurniiü, tii() pal!ido C

tão magro. Converse o professor com elie, inda-
gue tios outros a respeito.A doença bem tratada
desapj)arece e dá logar á saude. Quem trate (Ia
doença? Os alumnos que respondam. E' o medi-
co. Quaes os niedicos que conhecem na cidade?
Onde moram? Mandarei a um delies esse aliirnno
que parece doente, concluirá o professor.
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VI
O medico receitou para o aluinno. A receita

foi enviada á 1)harmacia. Quantas pharmacias ha
na cidade? Como se chamam os Pharmaceuticos?
Vamos visitar uma delias. Segue-se a visita, com
previo aviso ao 1)llarmaceutico, transferindo-se
nesse dia para o fim do trabalho escolar a aula
de hygiene.

Vil
A escola não receberá o alumno que vier sujo.

Quem assim estiver voltará para casa, acompa-
nhado do porteiro, que o entregará á familia. Col-
locar-se-á este aviso em todas as classes: "A
escola só recebe alumnos limpos".

VIII
Ann Uncie-se á classe que haverá um premio

dc asseio 110 fim (10 anuo, COfiSiS(iud() eu 	esto-
jo com sabonete, pente, thesoiiriiiha, dentifricio e
escova.

Para ser conferido esse premio, explique-se á
classe, levar-se-á em conta o csforço despendido:
O 11111D110 l)o Obre, egualmnentc limpo, esforçou-semais (10 q ue o outro. 1)esse premio ficarão exclui-
dos os aluninos, que tiverem habito de fumar,
chupar os dedos, roer as unhas, coçar a cabeça,
esgravatar o nariz, cuspir no chão ou cousas se-
mnelhantes.

lx
Lembrar aos aliimnos que, quando em casa,

todos estão saudaveis, lia contentamento, ordem
e tranquilli(la(le; mas, ao entrar a doençi, Indo
niuda, vêm coiti dia a tristeza, a (leSIcm, O de.sasocego. A saude é a melhor garantia ncasa do
mico e do pobre. O rico, que está doente, é menos

D. 100	
1927
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do que o pobre: não póde comer nem dormir. O
pobre cheio de saude, é deveras rico: come com
appetite e dorme tranquiliamente

X

Como se chama a casa dos doentes? Casa de
Mjse rico r(Iia. Não vamos lá, é muito triste. Em
que rua está? Quem trata lá dos doentes? Ella
tem grande valor, e coni toda a razão é tambem
chamada Casa de Caridade ou Santa Casa. Des-
creva-se para os alumnos essa instituiçãO.

XI
A saude é tão bôa que dia trata da doença.

Os sãos cuidam dos doentes. Sabem como isso se
chama? Caridade. E a proposito lembre aos ahi-
mnos (iI1€ a caridade. sol) O flOiflC de assistencia
j ftil, vue merecendo grande attençao eni flOSSO

Disse tini brasileiro "que o equhlil)rio
moral das gerações futuras repousa, cm tO(IOS Os

paizes, na defesa social (Ia infancia desprotegida'.

SEGUNDO ANNO

Vocês estião convencidos de que a saude é util
e agradavel? Sejam portanto, amigos da saude.
Façamos uma cousa: cada um virá declarar-me,
pondo sua mão direita sobre a minha, o seguinte

"Eu sou amigo da saule". E' uma declaração
de amizade. Segue-se essa solemnidade encan-
tadora.

II
Vou contar-lhes um caso. Em um paiz adean

tado, lá do outro lado do mar, o director de um
grande coilegio, verdadeiro educador, deu a si
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mesmo mais um titulo. Passou a clamar-se "di-
rector do coliegio e encarregado da instailação a-
nua Com iSSO elie (fUiZ regiçar a ilnportancjadesta na saude dos alumnijos

Vocês já fizeram declaração de amizade Asaude e não extrahlharã() meu convite. Muita gen-
te faz cura feia ao tratar desse as um1)to e o con-
sidera cousa iflipropria (Ia aula. Com os amigos
da saude tal não póde acontecer. O medico é ami-
go da saude e faz tudo em beneficio do doente.
Agora o convite: vamos vêr as sanitarias do esta-
belecimento.

III

A sanitarja ou latrina é creada da saude.
Ora, nós (levemos tratar bem os creados. Em pri-
meiro logar, a saude exige em cada casa uma sa-
fitaria, corno as que viram com bastante agua e
limpeza. Antes uma casa sem quintal do qic sem
sanitaria. Esta é ainda mais necess.aria do que ,oChuveiro. Comprehenderam hem?

IV

E' conhecido pelo nome de fézes aquilio que
se deixa na sanitaria. A saude tambem quer que
isso fique explicado a seus amigos. São perigosas
as fézes: dias não devem ficar sobre a terra, por-
que transmittem doenças, etc. E' preciso que des-
appureçam na sanitaria. Ha ou não necessidade
desta?

Cada um precisa de frequentar diariamente a
sanitaria. E' bom ter hora certa para isso, acostu-
mando o organismo. Aquelie que passa uns dias
sem ir lá acaba doente, reparem bem. Ora, si dllg
tanto nos serve, com que direito Imilo de escrever
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nas suas paredes essas tolices, proprias dos inimi-
gos da saude? Entre estes está o mosquito, que
não deseja o sumiço das fézes.

São mosquitos os alumnos escrevedores de to-
lices nas paredes das sanitarias. Si um de vocês
fizer isso, deixará (te ser amigo da saude para fi-
car sendo mosquito. Será possivel que tal aconte-

? Não acredito.

V I

Reparem nas venezianas (las j ancilas. Elias ser-
vem para arejar a sala. Lembram-se vocês do
quarto onde dormem? Si elie tem veneziana ou as
bandeiras das janelias ficam abertas, é arejado.
Quero saber de uma cousa. Prestem attençãO.

Os que dormem em quarto arejado, com a ve-
neziana ventilando-() ou com as j aneilas abertas,
sem vidraça ou estafldO suSpenSa, fiquem de pé.
Tornar-se-á nota desses, J)lnk) um signa1 canven-
cionado j unto á frequenciu (II) dia. (); outras não
dormem em quarto arejado.

VII

Vantagem de dormir em quarto arejado, sem
flores ou plantas, janelias e portas abertas, si pos-
sivel. Ar puro e fresco para respirar. Respiração
nasal.A's mães de familia, cujos filhos não dormem
em quarto arejado, enviar-se-á um cartão impres-
so, assim redigido: "Peço licença para lembrar-
lhe que seu filho precisa de dormir em quarto are-
jado, condição necessaria á saude dele"

VIII

O amigo) Ola sRtI(lL )ieCi5a (te ai1(laI calçado,
mas iSSO nãO está ao alcance (te todos . Fia uns ver-
mes nas fézes, que entram pelo pé e produzem
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a opilação. Explicar. Em todo o caso, otuem Pó(lC
deve andar calçado.

lx

Os amigos da saude não brincam com os ani-
maes. Explicações a respeito. O cão damnado e
a hydropliobia. Vida de Pasteur, mostrando o seu
retrato, sendo possivel.

X

Distribuam-se pelos alumnos cartões impres-
sos com esses dizeres:	"O cigarro é inimigo da
saude: fazei guerra a elie."	O fumo e os males
que produz á saude.

XI

Verificar quaes os alumnos que escovam os
(lentes. A respeito dos (lentes as necessarias ex-
plicações.

Aqueiles que não escovam os (lentes levan-
tem a mão direita: aos pobres a Caixa Escolar
(la rá escovas; aos demais recommendar-se-á que
coml)rem escovas e tratem (105 (lentes.

XII

Completem-se as lições, lendo para os alumnos
e íazen(lo-OS lêr o (Ilu1(l 1' O dos deveres hvgienicos.
Si alguini alur1no) causou mal á saude, torna-se ne-
cessa t'io reconciliar-se com ela, prometteiido não
mais praticar as faltas conlmetli(laS. Este menino,
Por exemplo, bebeu licor ou cerveja, I)eccm{lo mor-
tal coa tra a saude, a rrej)endirneult() sincero. Aquel-
te apagou com  n,() O escripto <to quadro negre,
1)eccado) vetnml, está arrePelidido. E assim P°'.
(leante
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TERCEIRO ANNO

1\.. policia anda armada, contra os inimigos (Ia
ordem. Voçês precisam de armar-se contra os ini-
migos da saude. Tres dos inimigos principaes, po-
de-se dizer, são a i gnorancia, a,ociosidade e o vi-
cio. Armas contra elies: instrucção, trabalho, hy-
giene.

Instrucção é arma, que vocês aqui estão ad-
quirindo. Mas, não hasta adquiril-a ; depois da es-
cola devem cuidar deila. O trabalho methodico é
iin dos melhores preservativos das doenças do cor-
1)0 C do espirito. Hygiene é o que agora estamos
estudando.

II

Um dos iiiimígós da saude, cousa exquisita, são
as nossas mãos. E' anti-hygienico pôr a mão na hoc-
ca, tomar com cita os alimento, l)asal-a em uma
ferida. Nesses casos, sendo preciso, cumpre laval-
as antes e depois. rr l mn1)em para as refeições, an-
tes e depois deilas, após haver visitado um doente
OU ter vindo de um enterro, chegado de uma via-
gem e em outras circurnstancias, importa lavar
as mãos. O sabão é uma hôa arma da saude.

III

A falta de asseio no corpo e no vestuario, eis
outro inimigo A importancia das funcções da
pelie justifica a necessidade de mantel-a asseada
por meio de banhos frequentes. A roupa pôde
ser portadora de molestia. J)epois de lavada, con-
vem que a roupa branca seja passada a ferro; a de
casimira (leve ser exposta ao sol de vez em quan-
do. 0 sol é o melhor dos hygienistas.

—:7—

Certos microbios formam um grande exeicitn
contra a saude. Elies são invisiveis a nossos olhos,
mas com o auxilio do microscopio coriseguimps
vêl-os. Torne-se conhecido, o microscopio. I?o-
der-se-á mostrar um quadro colorido dos micro-
bios em ponto grande.

Molestias microbianas, entre as quacs a tu-
berculose e a variola. Contagio pelo ar, pela agua
e os alimentos, pelas feridas na pelie. Armas de
defesa contra a tuberculose; a vaccinação como
preventivo da voriola

Falou-se em microscopio. E' bom mandar
examinar as fézes de vez em quando. Ha quasi
sempre vermes no organismo. As lombrigas são
muito commnuns, sendo preciso tomar remedio para.
expeilil-as. A carne de P0FC0 póde cômmunicai ao
homem dois vermes - a (rieliina e a lenta. Con-
vem examinai-as sempre.

VI

Uma casa, que recebe ar puro e bastante luz,
é excellente arma contra OS inimigos da SaU(le.
Quartos de dormir arejados dia e noite, nada me-
lhor, particularmente.iara as creanças e os velhos.
Nenhuma humidade. Latrina bem instalhu
da e bem cuidada. Nem vassoura, nem espanador.
(fUC levantem pó: nada de vairediira s'ecca. Vo-
cês não devem varrer e tampouco 1)rmcar com as
vassouras e espanadores.

VII

E necessario que na casa exista feliçidade,
sem a qual a saude ficará soffrendo. A ociosivaue,
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como mãe de todos os vicios, torna a casa infeliz.
Estar occupado, disse um educador, é ser feliz.
O trabalho é, pois, condição essencial á saude.
Dicte-se aos alumnos o seguinte, para elies copia-
rem nos cadernos: -- "Reserve-se o dia para o tra-
balho, a noite para o descanço e o domingo para
as relações sociaes e para a vida ao ar livre".

VIII
"Não jogue, não fume, não beba", lá está no

quadro negro dos deveres hygienicos. Jogar, fu-
mar e beber são tres filhos da ociosidade, inimi-
gos da saude.

O jogo faz a desgraça da vida: o jogador tor-
na-se mau esposo, pac detestavel, companheiro pe-
rigoso. Elie não se governa, transforma-se um
escravo do baralho ou da roleta. O fumo, está ve-
rificado, faz muito mal á saude. Ao proprio fu-
mante, sendo homem instruido, perguntem si não
é verdade.

Usar bebidas alcoolicas é crime contra a intel-
ligencia, essaque eleva o homem acima dos ou-
tros animaes. O alcool conduz o homem ao cri-
me, á doença, á loucura e á miseria.

Ix

Um dos maiores estadistas do mundo prestou
um dia á sua mãe o juramento de nunca beber.
Vocês querefl1 fazçr ioje esse juramento e cum-
pril-o sempre? Ser uma helieza aqui na escola.
'Iodos silenciosos, o maior respeito possivel Hão
(te, responder a minha pergunta, levantando a mão
direita. Vou fazer a pergunta: "Amigos da sau-
de, querem prestar j u rameflt() contra as bebidas
alcoolicas?".	Venham todos, cada um por sua
VC7, cm perfeita ordem. Segue-se a promessa
soiene, 1)01d0 cada 1 1 1 , 11 , 110 sim mito direita SO-
bre a da professora, e pronunciando em voz alta

estas palavras:	'Promelto, sob minha palavra
de honra, não tornar bebida alcoolica".

x

A ignorancia tem um filho, já homemfeito, e
vezes bom homem, que faz muito mal á saude.

Chama-se Curandeiro. Elie não estudou medicina
e deu para curar. Tambem! quando o medico for-

! macio não estuda, pode virar curandeiro.
Porque vocês não mandam o carroceiro fazer

suas roupas?—Porque clie não sabe, está claro.
- Fazer roupa é mais facil do que tratar de doen-
ça. Ora, o curandeiro não tem nenhuma idéa do
corpo humano e nem dos medicamentos. E' o mes-
mo que entregar o autornovel á direcção da cozi-
iiliira.

XI

r Outra arma contra os inimigos cia saude é con-
smvar a pureza do corpo, o respeito de si mesmo,
a moralidade phvsica, no dizer de Spencer.

"Poder&'j contar á mamãe  OU ao papae isso, em
que estou pensando?", dirá a si mesmo o menino.
Si sua vergonha responder não, eila estará de ac-
corda com a consciencia. Fuja do mal e dê graças
a Deus. O seu anjo da guarda terá ficado con-
tente.

XII

Guiando-se por estas instrucções, os professo-
res conse guirão inculcar nos alumnos os hábitos
sadios da hygiene individual, formando nelies a
cc.nscicncia sanitaria. E' um serviço inexcedivel,
que irão prestar Li sociedade brasileira, dando-lhe
novas energias, novas possibilidades, novas espe-
ranças.
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QUARTO ANNO

No quarto anflo os alumnos vão ficar hvgie-
nislas. Não se extranhe o termo. O rio tem este
seu mesmo nome desde a nascente.

Elies farão parte do pelotão (Ia sau(le, creado
pela reforma. Não se limitarão á hgiee propria
irão tambem interessar-Se pela saude coliectiva, a
principiar pelos seus coliegas. Será isso 1)oSsiVel?
Para que uma cousa seja possvel releva primei-
rarnente acreditar na poSsil)I1i(IR(le deila. E' o que
os professores devem fazer.

II

Comparação do 1)re(lio escolar com as condi-
ções exigidas pelo regulamento, quarto á fórma,
pavimentos, situação, área, pateos de recreio, com-
pertiinentOs diversos, côr (las paredes, iliurnina-
ção, ahastecilneulO d'agita. Notar as faltas e corri-
gil-as, Sefl(l() poSSiVel.

111
A Caixa Escolar do estabelecimento, seu no-

me, sua organização, serviços hvgienicoS que 1)-
ta aos alumnos. Entregar á classe cartões impres-
sos com estes dizeres: "Devo fazer a promessa
de se i, SOCi() da Caixa Escolar"

IV

Trabalho de grande previdencia social é o en-
sino anti-alcoolicO nas escolas primarias. Elie deve
trazer corno coflseq uencia a propaganda anti-ai-
coolica, feita pelos alumnos com o seu exemplo e
com os seus conselhos 

j unto dos companheiros. 0
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alumno não lia de acceitar, em nenhuma parte,
tini copo de cerveja, uni caiicé de vinho ou de li-
cor.

Elie apprenderá argumentos contra o alcool,
como o de ser elie I)rohibido nos Estados Unidos,
nação adeantada . Elie decorará phrases como
esta: - "Sempre que o alcool entra no sangue, af-
firma o dr. Pereira Barreto, arranha as arterias"

v
Dizia o (Ir. Oswaido Cruz: - "Só tem variola

1111(01 quer".	E' porque está livre da variola
(Iti(-iii se vaccinou". A vaccina foi descoberta
um medico inglez, Eduardo .Jenner, que fez a pri-
fieira vaceinação em 14 de maio de 1796, lia mais
de 130 annos . Todos OS aliirnnos e alumias do
quarto anno apprendern a vaccinar, e não tenham
medo de variola, podem até tratar de um vari(lo
so, desde (Itie estej ain vaccina(los

VI
Não consintam OS alumnos agua parada perto

de suas casas. E' alii que os mosquitos ou perni-
longos põem seus ovos, donde sabem inilhões de
mosquitos. O papel destes na transmissão de cer-
tas uitolestias, eQino o impaludismo ou maleita, a
lepra ou morphéa, a libre ama relia, etc.

1 a ra evitar a maleita, nos logares onde dia
existe, hasta o uso (liario do quinino, de que se
mostrará uni vidro pedido emprestado na phar-
macia. A morphéa é moiestia incuravel e a maisterrivel de todas, ii<~to convindo tocar iiumn morphe-
tico ii (Iii morar perto delie

À lebre amareija foi extincta no Rio (Id .Janei-
ro por Oswaldo Cruz, o iii aior dos hvgienistas do
Brasil.

Não será tanto pelas noçõesadquiridas, mas
principalmente pelo iflo(1() d e transmitIu-as, que

L
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dias servirão ROS alumnos. lia(Te SC despe" iar

nelies o desejo de saber mais e nieil101, ha de se
mostrar a elies um livro bom, que trate desses as-
sumploS com toda a clareza e exactidão.

vil
Quasi 1o(IoS os j0sctO5 são pre udiciaes aosd

homens OU íJ s 1)la1ltaço5. Fia cXeC)ÇO, sen

duas delias	a abelha e o bicho da seda
Não ha quem não conheça o gafanhOt0 a for-

miga, o besouro, O marimbonbbo, etc. Além desses,
que precisafli de ser destrUidos, existem uns peO-
res como o bicho (II' 1)é O 1) jolhO, a pulga, o per-
ceVejO e a mosca. Os alurnflOs não em
casi taes inimigos da sall(le

, Ti,, insecto, chamado barbeiro, trallsliiittd a

doença dc Chagas que foi (lescobert1 pelo notavel
hygienistI brasileiro (ir.	Chagas. Tal insCarlos e-
cto vive nas paredes de barro, em varios logares
do DOSSO 

Esta(lO. I)e noite cite vem picar as pes-

S inodUlan(i 0 a horriVcl doença. Para afugen-
tal-O de casa, hasta rebucar as paredes não (lei-
xando neuliUm1 fcnd. Como cite tem medo da
luz. c0ilVfl.1 

conSerV1l-a acCeSl durante a noite, si
acaso alguem tiver de (lOrniiI em tues casas, quan-
(lo (Te viagem. 1-louve um mediCO que 41,10 viaj ava
sem levar 1)hosplloros e velas. E' bom costume.

\TITI
Não é conVe11ie11t ter auilflaes (l(i1trO (Te ca

Os prOl)riOS gRtOs sai)	
apesar

caçarem os ratos. Ninguem (leve 1)I'iflC5i C0111

lhuReS. Os cães, e tambema	
os gatos, 1)001

transmittir a raiva ou hydrophobia.ss são as cobras. EstudoAnimaes perigo
reSpeitO) olelias. O unic() trataTfle11O garantido e

tra o veneno) das ,cobras consiste na ap1)iicaça()
se mm	au Ii_Ophi(11CO3

cuj a ( lcscoln'l'tR se dC\T
iliustre medico brasileiro - dr. Vital Brasil.
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Ix

E' iiidispensavcl que se ensine aos alumnos a
classificação dos alimentos, (Id modo a terem elies
noções da qualidade e valor nutritivo dos mesmos,
como sejam a carne, o leite, os ovos, as hortaliças,
as batatas, os cereaes, as fructas, os doces, a agua,
o sal, etc. Convém que, no quarto anuo, meni-
nos e meninas apprcndam em casa a preparar
um lanche, coar café, fazer doce, bem como servir
a mesa. A hygiene da cozinha, (Ia cozinheira e da
copeira não 1)ó(le ficar esquecida.

x

IJrn assumpto hygieflicO) de gramle importan-
cia é a agua potavel . Será muito bom que a classe
se interesse por elie . Ainda com alguma difficul-
dade, convém levai-a ao manancial ou manauciaes,
que abastecem oi cidade, e assim tLtmbemn a os re-
servatorios disiribitidores (Ia agua. lia de ser pos-
ta em relevo a influencia desse serviço na saude
publica.

Virá a l)roPosito falar na febre tvphoide, na
sidade de ser a agua fervida ou filtra( a, no
O dos alimentos crús, COfiO alface, nus aguas
miríadas, etc. Conhecimento dos filtros, que
mostrados á classe.

xl

)s seguintes ensinamentos poderão ser ai)-
lidos na Santa Casa, com a boa vontade dos
cos e com os cuidados indispensaveis:
riineiras providencias que SC (levem tomar

mim ferido e moda ole fazer OU) COtl'aIiV()
de reanimar tini a s l)hvx i e d() .
uma inj ecçao . - I)esinfecçíio habitual e no

de niolestias transmissi'veis.

:'	 -

j	 !.»
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xl'
Escreveu certa vez um escriplor mineiro: "As

municipalidades prestariam uni belo auxilio á
giene infantil, si destinassem aos rncninos, em pon-
tos centroes (Ias povoações, logares reservados a
seus brinquedos. As cidades afinal pertencem mais
aos meninos do que aos homens: si estes vão p

-suil-as por mais vinte annos, os seus filhos irão go-
sal-as por mais quarenta."

Em seu art . 94, o novo regulamento inclue en-
tre os deveres da Inspectoria (Ia Educação Physica,
o estabelecimento de praças para os exercícios ia-
fanti. Aos aliimnos cabe promover em suas cida-
des esse melhoramento.,

XIII
O professor Firmino Costa, corno j)aranympho,

disse ás normalistas: - "A educação vos ensina a
cultivar sentimentos elevados, quaes, por exemplo,
os da religião e os da familia, mas a 'essa l)rcdile-
eta lia de ser a profissão, (IiiC livremente abraças-
tes".

Inspirados pelo amor de sua nobre profissão,
poderão os professores executar todo o program-
ma, principalmente este, com geral proveito para
os alumnos.

INSTRUCÇÃO MORAL
1. Instrucção moral e a educação moral são

cousas (hfferentes. Aquelia é um dos meios appli-
cados para conseguir esta. A primeira constitue
uma disciplina como qualquer outra, com pro-
gramrna P'o1)ri0, devendo ser incluida io h:irario;
a segunda representa o fim supremo, a :ue visa o
trabalho escolar, isto é, a formação do e tcter dos
alurnuos . TO(laS os disciplinas, inclusive a ínstru-
cçãÕ moral, concorrem para este fim.
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2. No conceito de André Angiulli—"saber me-
lhor para melhor querer e melhor agir", - .saber
melhor representa a instrucção moral e as outras
disciplinas; para melhor querer e melhor agir
corresponde á educação moral.

3. Assim lambem são materias (Ijilerentes a
instrucção moral e a instrucção civica. A primeira
poderia chamar-se instrucção social, porque trata
dos deveres sociaes; a segunda versa sobre ,a or-
ganização politica do paiz e ensina o respeito á lei.

4. Como organizar o programnia de instru-
cção moral, imprimindo-lhe certa unidade, tor-
nando-o proveitoso e fazendo-o interessante? E'
subordinal-o a centros de interesse em cada anuo,
cabendo ao professor dar vida aos mesmos l)O
meio de licções attrahentes.

5. N escola é auxiliar da familia, prolon-
gamento do lar, segunda mãe dos alumnos, eis o
que se diz e se repete. Isso tem uni sentido desin-
teressado: a escola lia de querer o alumno, não
para si, mas para a familia deiTe. Importa que o
amor da familia, ainda sendo esta insignificante,
jámais abandone o menino, antes continue a arn-
paral-o na vida. A instrucção moral lerá na fa-
milia um de seus pontos hasicos, ligando a dia o
alumno.

6. São palavras de uni J) roíessor. (pie, devem
ser lidas pelos ahirnnos : "O amor da farnilia ! Ele
desabrochou para vós, corno uma linda flor, no co-
ração de vossas mães, ante que tivesseis nascido;
elle vos alimentou carinhosaumen te ao seio mater-
no; elie VOS embalou- O berço por entre ondas de
ternuras e de caricias; elie vos encaminhou s pri-
meiros passos, radiante de pr,, izer e meiguice; elie
quem vos ensinou a falar, a dirigir orações a i)cs,
a conservar a pureza do coruçao, a frequentar a
escola, a seguir o bom CaflhIfll)u olo olevei' e da de-
dicação; eJle quem vçs fará compre1ieim der as e-
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poiisabilidades da existencia e aspirar a um nobre
ideal na vida."

7. Serão estes os centros de interesse adopta
dos para o ensino da instrucção moral: no pri,
meiro anno, os tres cartões de deveres, que serão
distribuídos ás escolas e dos quaes se faz transcri-
pção em outro logar deste programma; no
ro semestre do segundo atino, OS reclames escola-
res, de que se fará remessa, ás escolas sendo trans-
criptos neste programma, em logar pioliO; no se-
gundo semestre do referido anno, os proerbios e
as quadras populares no terceiro nuno, as maximas
e os jjensamentos de homens notaveis; no quarto
anno, as hiographias de homens eminentes.

PRIMEIRO ANNO
1. O modo de apresentar aos alumnos as re-

gras de conducta, contidas nos cartões de deveres,
vale mais no ensino do que as proj)riaS regras.
E' necessario que o professor saiba iliustrar estas
com exemplos e historietas curtas, expressivas e in-
teressantes. Efle explicará aos alumnos de que
modo hão de cumprir os seus deveres e para que
fim teem (te cumpril-os.

II. O primeiro devç'r -- ama e respeita a seu
pae e a sua mãe, de que modo ha de ser cumpri-
do? Por meio da observancia de todos os outros
deveres. Dizendo a verdade, por exemplo, o me-
nino estará tambern cumprindo o primeiro dever;
faltando ( verdade, elie o estará transgredindo. O
menino, quando nient. não ama a seus paes, por-
que os faz soffrer. Outro caso, parti que estimar o
professor? Antes -de tudo, para ser estimado por
elie.

III. Trata-se (lOS deveres actuues, pertencen-
tes á vida (liaria (Ias creanças . A maneira mais
profícua (te inculcar a estas a noção (10 dever é
mostrar-lhes a vantagem de cumprir os seus pro-
prios deveres. As consequencias do procedimento
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deveni ser explicadas. Si o menino cultiva a ener-
gia, supponhamos, elie dará conta da licção, con-
sequencia agradavel; no caso contrario, elie se
mostrará covarde deante da aggressão de um col-
lega, consequencia lamentavel.

IV. As noções hão de penetrar no entendi-
mento dos alumnos, transformando-se para elies
em bons habitos de vida. Assim, conseguir-se-á, no
primeiro anuo, a completa adaptação dos alumnos
ao regimen escolar, regimen de ordem e de tra-
balho.

SEGUNDO ANNO

1. O CflSiII() pelos reclames escolares é urna
continuação do anuo anterior, seguindo o mesmo
processo, mas com a vantagem de o aliimno ser
capaz de ler os reclames.

11. No segundo semestre importa escolher os
proverbios e as (luadras , 1)OiS fl(1H lodos se pres-
tarão ao ensino. Em outro lagar apresentam-se,
corno amostras, lIlgtIiis proverhios e quadras.

til . Os proverbios e as quadras têm a couve-
fliencia de 1)Oder es tabelecer a coliaboração das
familias no ensino. Conhecendo-os, como geral-
mente conhecem, as inies e irmãs 1) O ( I erãO lem-
brar ás creanças alguns pi'overbios e quadras.

IV. Na aula (lo escripta, convem que os aio-
finos Copiem e decorem I)I'Overbios

TERCEIRO ANNO

I. Os aluninos deste anno deverão ter cader-
nos de notas, onde copiem as maximas e os pensa-
mentos apresentados. Corno sempre, pertence ao
professor tornar encantadoras as aulas, compene-
trado do assumpto, em si mesmo valioso, além de
proceder de altos entendimentos.

D. 101	 1927
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II. Corno meios auxiliares, transcrevem-Se
neste prograrnrna, paginas adeante, algumas ina-
XimaS C pensamentos, (IUC o professor, completará
com outros de egual valor.

111. Os ahiCtores (lOS j)C11S111iCIhtOS poderão ser
lembrados 1l() (ltla rt() afilO para o fim de se con-
tarem aos alilinilOS as SIIilS l)iographmS.

IV. Conviriaque neste uniR) cada alumIl()
adoptasse para si uma divisa. Será urna beila ini-
ciativa, capaz de despertar enthusiasrno e influir
flO desdobrar da vida. Um uluinno escolherá a di-
visa do escoteirisiflo Sempre promplo para o bem;
outro, a de Oswaldo Cruz, Não esmorecer para
não desmerecer; o terceiro terá esta, Cumprir to-
dos os meus deveres; O quarto , esta outra, Nenhum
passo /M1!ïI traz; o quinto, Progredir serflpre, o sex-
to, Educação e trabalho; o sctimo, Amar e traba-
lhar; o oitavo. Alcan ça quem não cariça; o nono,
Coragem e trabalho; o decimo, Amar e servir a
Deus, e assim por deante

QUARTO ANNO

1. E' justo esperar que OS alumnos deste urino
tenham optirno procedimento na escola, sejam cm
casa meninos exemplares, e saibam portar-se cor-1
rectarnente em toda a parte.

TI. As biographias de homens eminentes, ás
quaes se juntarão os actos louvaveis e de herois-
mo da actuali(Ia(le, (lariu) aSSUII1pI() para O quarto
anno.

III . Entre as biogra)hiaS incluam-se as vida
de homens henerneritos da localidade escolar, que
$á tenham fahlecido. Nesse dia, si houver na esco-:
Ia retrato do biographado, será cite coliocado •n
aula e ornarndilta(I() de flores.

IV. Os auctores dos pensamentos transcriptos,
segundo já se disse, merecem ser lembrados, além
de outros, para as hiograpimias.
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V. Egualmente ficariam bem as historias das
descobertas, que são prodnctes da energia, da per-
severança, da paciencia, da coragem, da vonta (le
vigorosa.

VI. "A 1)elleza é a pala vra (lii educação", disse
Havaisson. Que ha de Iii[li g behio do que, a vida
(lOS grandes operarios (la civilização I

DEVERES SOCIAES DO ALUMNO
"Conhece o teu dever e cumpre-o"

1. O bom alumno ama e respeita a seu pae e
a sua mãe.

2. Estima e obedece a seu professor e a seus
superiores.

3. E' amigo de seus irmãos e trata bem aos
coilegas.

1. Comparece pontualmente ás aulas.
5. Faz (lo melhor modo 1)oSsiVel o seu traba-

lho diario.
6. E' sempre a[tcncioso, cortez e applicado.
7. Sabe dizer a verdade e cultivar a energia.
S. Considera uma grande felicidade poder

estudar.
9. Venera a Bandeira Nacional e cultiva o

amor da Patria.
10. Honra e adora o nome ole Deus, oede-

cendo a suas leis, conforme nul-as revelou Jerrs
Christo.

DEVERES HYGIENICOS 1)0 ALUMNO

"Toda despesa com a hqqiene é ama economia"
1. Manter o asseio do corpo e do vestuario.
2. Cuidar dos (lentes, olhos e oiividos.

- 3. Ter as unhas e os cabelhos limpos e trata-

4. Conservar as mãos asseadas e no leval-as
á bocca.
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5. Usar lenço e ter seu CORO para beber agua.
6. Tomar as refeiçàes de vagar e em horas

determinadas.
7. 1)omir em quarto arejado e respirar pelo

nariz.
8. Fazer diariamente exercicios de gymnas-

lica.
9. Prevenir-se contra a variola e outras mo

lestias.
10. Não jogar, não fumar, não beber.

CAIXA ESCOLAR

"Anjo tutelar (los alumuos pobres"

- Corno hei de festejar o (tia de meus annos?
- Dando á Caixa Escolar um donativo, ainda

(I11C seja pequenino

* *

RECLAMES ESCOLARES

Serie azul

1. "Viver para a Patria, ou, si for preciso,
morrer l)e11 Patria"

2. "A felicidade da vida está no trabalho,
livremente acceit() como um dever".

3. Ha tres maneiras de 1)erclel' O tempo: 1.0,

não fazer nada; 2., fazer cousa differente da que
se deve fazer; 3., fazer mal o que se faz".

4. "Tendes vontade de seguir a carreira agri-
cola? Ella é a melhor (te to(laS"

5. "A pontualidade vale muito e (leveis tel-a,
desde já, em vosso trabalho escolai"

6. -0 cigarro é inimigo de vossa saude : fa-
zei guerra a elie".

F
 inimigo interno, maior que todos os outros".

7. "Demos combate ao alcool, a esse grande

8. 'Fugi do jogo, que é a perdição do tempo,
da saude, do dinheiro e do credito".

9. "Cultivae a gymnastica, que dia vos dará
saude e força".

10. "Lembrae-vos de que o ar fresco, noite e
dia, é condição necessaria á saude."

Serie verde
1. lia urna boa companheira pala a vida	é

a vontade de apl)render.
2. Pede ao papac e á mamãe que não te dei-

xem falhar da escola.
3. Deves fazer uma promessa: a Pl'o1T1esSa

de ser socio da caixa escolar.
4. Sê assignante de um bom jornal, porque

com isso lucrarás muito.
5. Trata a todos com delicadeza, principal-

mente os velhos, as senhoras e as creanças.
6. Apprenda a conservar as cousas, come-

çando pelo lua roUpa, Pu'los teus livros e Pelos ob-
jectos da escola.

7. E' falta de educação escrever oti rabiscai
nas arvores, nas casas, nos muros e tIOS moveis.

S. Não estragues as plantas, não maltrates as
arvores, não apanhes flores ou friictos sem o ne-
cessario consentimento.

9. Sê amigo dos passarinhos; não os mates,
nem lhes atires pedras, nem estragues os seus
ninhos.

10. Não deixes para amanhã o que podes fa-
zer hoje.

*
* *

PROVERB lOS
1. Remenda o panno, durar-te-á outro anuo.
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. Cada ion colhe como scmeia.
3. Mais vLJe só que mal acompanhado.
4. Quem diz o que quer, oiYve o que não

(11ICI.
5. Chega-te aos bons e serás um deiles.
6. Mais vale calar, que mal falar.
7. Deus ajuda a quem trabalha.
S. Quem tudo quer tudo 1)cNk.
9. Madruga e verás, trabalha e terás.

10. Quem mente no vem de boa gente.
11. Mente que (lá com ii lingua no dente.
12. Quem sempre mente, vergonha nílo sente.
13. Nos trabalhos se vêm OS amigos.
14. Não ande o carro adcante dos bois.
15. Quem não pôde obedecer não póde mau-

(lar.

MAXIMAS E PENSAMENTOS

Os nossos maiores inimigos existem dentro (le
nós mesmos; sito os nossos erros, vicios e paixões,
Marquez de Maricá.

Quem faz injuria vil e sem razão,
Com forças e poder, em que está posto,
Não vence; que a victoria verdadeira
E' saber ter justiça nua e inteira

Camões.

A justiça é a observaticia (Ialei em ludos os
seus ramos e categorias. Rii y Barbosa.

O homem mais virtuoso aqijelie (lhe l)0Cll1'Li
aperfeiçoar-se, e o mais feliz aqueile que sente que
realmente se aperfeiçoa. Socrates.

1
O que importa é fazer bern o que Éie faz no nio-

inento actual. Marco Aurelio.
O que a pureza é para a alma, o asseio é para

o Co1j)O. Epitecto.

Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. S. Paulo.

Aquelie que conserva a caridade em seu cora-
ção tem sempre alguma cousa para (lar. Santo
Agostinho.

A san politica é filha da moral e da razão.
José Bonifacio.

O mau exemplo é um envenenamento espiri-
tual. Spencer

Urna vida ociosa é uma morte antecipada.
Golhe.

Dá a cada cousa logar certo; a cada negocio,
tempo determinado. Benjamin Franklin.

"Nada vale falar bem e pensar bem sem fa-
zer bem."

"Vive para apprender; apprcndc para viver".

"E trabalhando que se apprcnde a trabalhai".

"A instrucção do l)O\'O é a libertação do povo".

"A instrucção é a riqueza dos pobres."
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O orgulho custa-nos mais caro do que a fome,
a sêde e o frio. Jefferson.

A ignorancia é para o espirito o que a ceguei-
ra é para o corpo. Madame Roland.

Assim como o passaro precisa de duas azas
para voar, assim o.liomern, para ser verdadeiro
irmão de seus semelhantes, precisa da justiça e
da caridade. C. Wagner.

O ideal (li) lioicin (leve ser 111110 vontade vigo-
rosa IiSCaliZa(lu por urna consciencia delicada
Huxley.

INS'rRUCÇÃ() CIVICA
1 . A instrucção civica pertencerá ao terceiro

e quarto anno. Naquclie, será dia mlii [iva deante
da organização da cidade, do municipio, (la comar-
ca e da federação escolar; no quarto nuno, a vida
politici local, já estudada, tornará cornprehensi-
vel a organização do Estado e da Republica.

2. Si a educação moral fórma o homem, a
educação civica prepara o cidadão. A instrucção
moral servirá especialmente para a comprehensão
dos deveres socjaes; a instrucção civica, para a dos
deveres patrioticos. Outros meios escolares virão
concorrer directamente com este para elevar os
sentirnenros CiViCOS (lOS altimnos, taes corno o eu!-
to diariamente I)r('stl(lo á Bandeira, a cornmemo-
ração das festas nacionaes, os hvmnos pati'ioticos, a
homenagem aos hcnemcritos servidores da Patria.

3. No terceiro anho. os pontos a e: f udar se-
rão os seguintes: - Bandeira Nacional; Patria e
patriotismo; auctoridades locaes; cidade, munici-
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pio, comarca e federação escolar; Camara Munici-
pal; a policia; o jury; o grupo escolar; a eleição;
normas civicas.

4. No primeiro semestre do quarto anno, a
organização politica do Estado de Minas; no se-
gundo semestre, a organização da Republica do
Brasil.

TERCEIRO ANNO
1. Inaugurar-se-á o ensino de iflStnHCÇã() Ci-

vica com o hyrnno á Bandeira, cantado pela classe.
Seguir-se-á a saudação á mesma, lida por um dos
alumnos.

II. Um dos alumnos estará com a Bandeira,
que terá a (lCVidU guarda de honra, composta de
(luas meninas. Finda a solemnidade, o professor
dará uma aula sobre o estandarte nacional, mas-
fiando as suas côres e a sua significação. Não se
beijará a Bandeira: a hygiene estará presente e
não permittirá, a bem da saude (lOS alumnos. A
Bandeira quer tambem que seja forte o futuro ci-
dadão, para melhor (lefe1de1-a, quando fôr pre-
ciso.

III. A Bandeira Nacional sy iuboliza a nossa
Patria. Ter-se-á de (lar OOS alumnos a idéa e o
sentimento da Patria, explicando-lhes (ll1d esta co-
meça na familia com o pae, a mãe C OS irmãos, aos
quaes (levem querer muito bem, que, continúa na
escola com o professor e os coTiegas, âos filmes lhes
cumpre estimar, que se prolonga na cidade Ou po-
voação com as aiictoridades e os conterraneos, me-
recedores de flOSSO apreço. E dahi Se exteude ás ou-
tras cidades, a todos os Estados, que constituem o
Brasil. A Patria é o Brasil com todas as suas fa-
milias, com todas as suas escolas, com todas as
suas cidades e povoações, com todos os seus cam-
pos e fazendas. Si amamos a nossa familia, a es-
cola, a cidade, devemos ter amor, muito amor ao
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Brasil. O patriotismo, que assim começará a ser
despertado, constituirá o fim principal da instru-
cção civica, aproveitando-se o professor dos meios
indicados pelo programrna e de outros mais para
tornar verdadeiros patriotas todos os alumnos de
sua classe.

IV. Quem dirige o grupo escolar, perguntará
o professor. -- E' o director, respondera algum
aluIflhl() - - O director do gI'lIpO escolar é uma au-
Ctorida(le, dirá o prOfeSSOl'. Quem l)t'e11(lC (15

crilfliflOSoS? - O 1)elegado . - Pois é urna outra
auctoridade o delegado de policia. --- Quem man-
da concertar as ruas? -- O presidente (Ia Camara,
que é tombem aiictot'idade . --- Quem faz casamen-
to? - - O Juiz de Paz, egualmente 1111111 auCtori(lade.

Queni dá sentença no jury? --- O juiz de direi-
to, outra auetol'ida(ic. --- Corno se vê, são alicio-
ridades o director do grupo escolar, o delegado de
policia, o presiden te, da Camara M Ililicipal, o juiz
de PLIZ e O juiz de direito.

Não será preciso dei inir O lernmo (Lucoi'idadC,
OS aluiniios já Icem noção olo fliCSfli.O.

V . Quero saber si coitliecein LIS auctorida(leS
deste logar. E indagará o professor ((URS são, na
Cidade, o juiz de direito, o presidente da (,amara,
o director do grupo o juiz de l)Lt Z e O delegado de
policia.

VI. Será que o delogado póde mandar concer-
tar a rua? ---- Verifica-se que não. - - E o director
do grupo fará casamento ?----Tarnbcm não. - O juiz
de direito será capaz de vir tornar conta do grupo?

Não é possivel. Dali se conclue que cada au-
ctoridacic tem seus deveres ou atIril)UiÇÕCS pro-
prias.

VII. Onde exercem as auctoridades suas at-
Iribüições? - E' necessario recorrei' agora a urna
de nossas conhecidas, a geographia . Vamos ao
rnappa. Cá está o'do rnumCipio. Ali exerce suas
fimcções o presidente da Carnara. Elle é o chefe

do iflUfliCipio, aquelie que trata de mandar fazei'
concertos e obras, ora esta estrada que se abre,
ora aqueila ponte que se repara, etc.

VIII. Ainda o mappa do municipio, que ago-
ra mudou de nome, chamando-se comarca. --
Para que outro nome dado á mesma cousa? - A's
\ezcs. assim acontece: - a quelie mesmo que você
chama de papae, lá no trabalho toma o nome de
pedreiro, alfaiate, sapateiro, etc. Isso é o de me-
nos. 1-Ia comarcas formadas de um só niunicipiO,
e outras de mais.

IX. O chefe da comarca é o juiz de direito.
Si alguem tem questão com outro, considerando
seu este terreno que o outro quer tomar, e não J)O-
o-tem chegar a accordo, demandam, e por ultimo o
juiz de direito resolve a questão. Diz-se que elie
administra a justiça.

X. Ainda nos serve o mappa do municipio.
Este fórma, para os fins do ensino, a federação es-
colar. E' chefe desta o director do grupo. Elie di-
rige nau sómente o grupo, mas tamhem as outras
escolas do municipio.

XI. Poder-se-á dizer que são ires chefes. Aqui
estão os retratos delies : este é O presidente da Ca-
mara; est'outro, o juiz de direito; aqui o director
do grupo. rilã sozinhos? E' o que se vae
ver.

XII. lia a Camara Municipal, que não tem
apenas presidente, mas se compõe tambem de ou-
tros membros chamados vereadores. A Camara
faz reuniões, nas quaes resolve sobre assumpios aI-
linentes ao) municipio. O presidente irá depois cxc-
ditar as resoluções da (,amara. Executará sozi-
nho? - Não, elie tem varios empregados, que o
auxiliam. -- Conhecem alguns (lestes? --- Eniinmc-
ral-os, ligando ao cargo o nome do lunccioiia rio

XIII . O juiz de direito e OS seus auxiliares con-
stituem o que se chama fdro Referir-se ao juiz
municipal, ao promotor de justiça, advogado, es-

Ii
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crivães, etc., hem assim aos termos que formam a
comarca.

XIV. A federação escolar, de que é chefe o di-
rector do grupo, consta do mesmo, dos porteiros e
professores, dos empregados como porteiro e ser-
ventes, e funcciona 110 pre(lio (lo gI'Up() e nas casas
de escola existentes na cidade. e 110 miiniCipiO

XV. Ainda a proposito da federaçào, referir-
se aos inspectores municipal e districtaes, assis-
tentes techuticos, medico e (ldnhista escolar, associa-
ao (Ias mOleS (10 faflhilLl, C(lUSUlh) escolar munici-

pai e caixa escalar.
XVI. Falta a 1)olical, (li"'," o utlumm . Elia

mesma é que não pode faltar. Tem como chefe o
delegado, que dispõe (Id força para cumprir suas
ordens. Essa força forma O destacamento local.
tantos soldados COITI ilifi cC)minal)daIlte A séde é
a cadeia. ()	do policia tem grofl(le impor-
tancia,	manter 01 Or(lefl publica

XVII Vonios as3istir 00) j11rv (lilO') O profes-
sor. E' uma :cursão (!i;tel'cote das outras,
não menoS i ulei'dssUIl te. Na pu'imeii'Lo opportuni-
(13 de (lora euituo O) 1)rofcssor SUO aula a respeito
do jury.

XVIII. E' lmj e dia de eleição. Convem obser-
vai-a. I)epois. iia aula, será expIicad ' ) 00)5 alumnos
CO1l)O se' faz a eleição , para (1110 serve, (111005 os
eleitores, etc.

XIX. Será que as ai ictoridades tr,halhani de
graça?	E' 1 lIStO) (IUO tenham seus veulciflielltoS
- -- Donde sahein eles? Do imposto, e dahi a ex

-plicação (leste, as repartições arrecada(loraS, os or-
çamenlos, etc.

XX Mas ficou eS(jJOci(lo) aquelie (illC faz os
casamentos, lembrara alguem . Som occasião
(te mostrar o (listriclo e explicar as funcções do
juiz de paz, etc.
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XXI. As normas civicas, que em logar proprio
se publicam, fornecerão assumpto para as aulas
finaes (leste nuno.

QUARTO t NN()

PRIMEIRO SEMESTRE

I. Começará o l)10l's501 p' lembrar aos alu-
mnos (1110, 110 anuo passado, ele lhes falou a res-
peito da Camara Municipal. Elta faz suas reunIões
em tal predio, nesta localidade. Lembrará tambem
quem é o presidente da Comoro, procurando as-
sim ligar esta priln('i 1-a liceíio ás 1 icçães do aflfl()
anterior.

TI Encontrei no j arimal uma lei da Camara, e
vou lei-a, dirá  professor. ---- A lei, conforme ouvi-
ram, manda lazer tal mellioram(Ilte) . --- Quem irá
fazer o melhoramento, executar a lei? - - O pre-
sidente (Ia Cama roi. - Suw dois: a ( ' amara, que
faz a lei; o presideiuie, que a exerutui - São dois,
o que? -- Dois. poderes, assim chamadas: poder
legislativo, que é a Camara ; poder e,rf'eUhiVO, o
presidente da mesma

lii . Eu tão lua dois poderes O pO(k 1 . legisla-
tivo, a quem eoinpo te fazei ,  as leis, e a poder exe-
cutivo, a quelil J)eI't('IICC executal-as . O professor.
por Illeie) (lo casos concretos, explica i'á intuitiva-
mente as funcçoes elos (leis poderes.

IV. Conte C) professor uma historia coma esta
"0 delegado de policia l) 1 'e' 11 ( 1e um homem,

mas este acha (1 11 0 1u() podia sei' preso, eiue é COil-
tra a lei a sua prisno". - O) delegou do representa o
poder executivo, e si a lei 11011) juei'iiiit tia a prisão,
deve soltai' o) houiein. puré!)) etie nie)	f'l/e1()
Então, O PFC5O 1 ica !'á 110 cadeia, O	é iU3 uistiça

Existe o pe)der legislativo. colheram e se sabe,
ruas elie sómenle faz 01 lei e 11010 I)0elC intervir na
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prisão. Que ha de fazer o preso? Recorrer a um
terceiro poder, representado pelo juiz de direito,
o qual pode rlian(Iar soltalo . A esse terceiro Poder
(lá-se o nome de poder jiuliewrw . l)iz-se que a
elie incumbe apj)Iicar a lei.

V. 11, unicamente tres poderes: poder legis-
lativo, poder executivo, poder judiciurio . Escre-
vam nos seus cadernos.

VI. E' de bom alvitre representar ao vivo as
funcções dos poderes. Desta e de outras maneiras:

nove meninos e meninas figurarão como erea-
(1ore, cada qual com o nome poder legislativo, cm
um papel preso á roupa, e mais um alumno servi-
rá de presidente da Camara, com  iflsCripÇO
poder execuli po em-se em torno da mesa e
fazem a lei, approvando um projecto trazido pelo
professor. A lei é mostrada pelo professor no jor-
nal, ahi pregado o auto grapho. O poder executivo
vae executal-a, mandando fazer o serviço. Ai-
gu em, uni alumno, seu ti udo-se prejudicado, vem
reclamar (prescinda-se das formalidades) . De
quem? -- Do juiz de direito, representado por um
menino com o distico poder judiciurio, (JUC resol-
ve a (I tLCstaO 1)OI meio de uma sentença, que não
precisará ser escripta. Tudo isso é infantil, notar-
se-á, mas infantil é tudo o qie se refere ao meni-
no, de quem se está tratando.

VII. Viram a lei da Camara, não é assim? dirá
o professor. Essa é uma lei pequena, mas existe
uma lei grande, a mais importante de todas, a mãe
das outras leis, pode-se dizer. Aqui está a grande
lei do Brasil, que se chama Constituição da Repu-
blica. Nenhuma lei pode coiitrarial-a. Todas as
leis hão de estar (te accordo com a sua mãe

VIII. A Contituição da Republica tem ,-arias
filhas, que sao as Constituições dos Esto s. Aqui
está a Constituição do Estado de Minas. Empres-
tar alguns exemplares desta, para os alumnos fo-
lhearem, satisfazendo a curiosidade. Dar mesmo

os nomes dos signatarios da Constituição de Minas,
sendo o Primeiro O do presidente do Congresso
Constituinte, o benemerito estadista dr. Chris-
pim Jaoques Bios Fortes.

IX. Foi a Constituição que creou os tres pode-
res, sobre OS ptaes conversamos. Nós já OS vimos
na cidade, no districto, no municipio, na comarca
e na federação escolar. Vamos vel-os agora 110 Es-
tado de Minas.

X. Diz-se que a cidade é a séde do municipio,
porque ahi residem as principaes auctoridades lo-
caes . Beilo Horizonte é pela mesma razão a capi-
tal do Estado de Minas. Mostrar photographias da
Capital, especialmente do Palacio da Liberdade,
residencia do Presidente do Estado; Palacio da
Justiça, onde ftincciona o 1 'ribunai da Relação;
do Senado e séde da Camara dos Deputados.

XI. Exerce o poder legislativo no Estado o
Congresso Estadual, composto (ia Camara dos De-
putados e Senado. lhe se reune em Belio Hcr-
zonte, faz as leis, etc.

XII. No Estado de Minas ' o poder executivo é
exercido pelo Presidente do Estado, que tem qua-
tro Secretarios de sua nomeação. E' seu substituto
legal o Vice-Presidente do Estado. Dar nome de
todos e mostrar retratos, si 1)oSSivel.

XIII. O Tribunal da Relação exerce o poder
judiciau'io e se compõe de desembargadores. Pelo
menos, nome e retrato do Presidente do rçI.iI)ulnal

XIV. O eleitorado elege iiiemhros do poder
legislativo e o chefe do poder executivo; o Presi-
dente do Estado nomeia OS membros do 1)0(ier ju-
(ilciarlo, IflCIIOS os juizes de paz, que são eleitos
l)C10 P0'°•

XV. As Secretarias de Estado, (Ias quaes st
mostrarão photographias. Serviços de cada uma
dellas, sem minucias dispensaveis.

4
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XVI. O Conselho Deliberativo e o Prefeito da
Capital. Prefeituras existentes no Estado de Mi-
nas.

XVII. "Minas Geraes", orgão officiai dos p0-
deres do Estado. Convem que os alumnos fiquem
conhecendo bem esse jornal, procurando lei-o em
casa.

XVIII. Rever a materia dada neste semestre
por meio de qua(Iros, dtagrammas e outros proces-
sos intuitivos.

SE( UNJ)() SEMESTRE
1. O Professor lembrará aos aluninos que já

teve occasião de lhes falar na Constituição da Re-
publica do Brasil. Coo tai-ihes-á quando dia foi
promulgada e mais iardv revista, COmO fuaccionou
o Congresso COflSt!ttIilitd, I tiads seus membros
principacs, etc. Lerá e explicará OS arts. 1.0, 63 e
68 da Constituição. Promoverá meios de fornecer
á classe exemplares da lei fundamental da Repu-
blica.

II Falará novamcnte nos Ires poderes, que
São orgãos da soI)craflia nacional, harmonicos e in-
dependentes entre si. Verificará si os aluninos têm
noção nitida ( Ias ftincçõrs (lOS referidos poderes,
esclarecendo-os l)aslante a esse respeito

111. Dirá aOS ahimnos (1C d nascente, (loilde
brota a organização da Republica, está na eleição,
na vontade do l)O\() livremente expressa l)€1aS ur-
nas. O voto é mais do (IIIC um direito, é 11111 (levei'
civico, pa ra cujo desempenho cumpre ao eleitor
preparar-se, ColIocafl(lo-Se acima (Ias paixõespar-
lidarias do momento. Descrever como se faz a
eleição. Explicar(fite são eleitores os cidadãos
brasileiros, maiores de vinte e mu anuos, que se
tenham alistado de accor(lo com a lei, não poden-
do alistar-se como eleitores os mendigos, os anal-
phabetos, as praças de pret e os religiosos de or-
dem mona stica.

IV. O chefe da nação brasileira, exporá o pro-
fessor, é o Presidente da Republica, eleito pelo po-
vo, de quatro em quatro annos, residindo na Ca-
pital Federal, Palacio do Cattete. Elie exerce o p0-
(ler executivo em todo o Brasil e teni como substi-
tuto o Vice-Presidente da Republica. Contar quaes
são o Presidente e o Vice-Presidente actuaes, apre-
sentando á classe OS seus retratos.

V. Informar ([lIC o Presidente (Ia Republica é
auxiliado pelos Ministros (te Estado, agentes de
sua confiança, que lhe subscrevem OS actos, presi-
dindo cada um delies a um Ministerjo. O Presi-
dente e os Ministros formam o que geralmente se
chama Governo da Republica. Enumerar os Mi-
flisterjos existentes COIfl os seus respectivos titu-lares.

VI. Porque a Republica do Brasil é constitui-
pela União perpetua e indissoluvef de seus Es-

tados, (lá-Se-lhe tanibein O flOiiic (Ir União Brasi-
leira, ou Simplesmente União.

VII. OccuDar-se-á o professor (10 1)0(1(1' legis-
lativo da Republica, que é exercido pelo Congresso
Nacional, (brando tres annos cada legislatura. ()
Congresso funcciona na Capital Federal e compõe-
se de (bois ramos: a Cama ra dos 1 )eJ)uta dos e o Se-
nado, a([tlelJa com 212 nlenlJ)ros e este com 63.

VIII. Explica rã o professar Cofio (IS Estadosdo Brasil Se acham rc!)resdnta (los III) CongressoNacional, qiiaes os l)i'esiden [es ( 1O) Sena do e da Ca-
mb ra, OII(le se realizam OS sessFws, etc.

IX. O poder j udicjai'jo da União tem COWO
s('11 orgão mais importante o Supremo Tribunal
Federal, com séde no Rio de Janeiro. Compõe-se
elie de quinze juizes, conhecidos pelo nome (te Mi-
nistros, e nomeados pelo Presidt0 da Republica.
O professor dará as demais exloaçõs necessa-
rias.

D. 102	
1927
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X São symbolos da União Brasileira, dirá o
professor, não sómente a Bandeira e o HyrnnO Na-
cional, mas tambem as Armas da Republica. Mos-
trará os tres syrnbolos aos alumnoS, ministrando-
lhes urna licção explicativa.

XI. Referir-se-á ás forças de terra e mar, con-
stituidas pelo Exercito e pela Armada, instituições
nacionaes 1) ermanentes, destinadas á defesa da
Patria, no exterior, e á manutenção das leis, no in-
terior.xii. Organização do Exercito, as diversas ar-
mas, a officiniida(1e, as praças, as manobras e pa-
radas militares, o sorteio, o patriotismo corno fa-
ctor (te harmonia e cohesão, etc.

XIII. Organização (ia Armada, os navios de
guerra, a officiandade e as praças, as viagens ma-
ritimas, OS submarinos, o conhecimento do mar, a
vida do marinheiro, etc.

cido dos aluXIV. Tornar conhemnos o
rio Official", onde se publicam todos os actos (Ia
administração da Republica. Nesse sentido expor
o que julgar conveniente.

XV. Dar aos alumnos, para copia rem, pensa-
mentos como este (te Olavo Bilac: 1, 0 verdadei-
ro patriotismo, o patriotismo que deveis compre-
hender e cultivar, é, antes de tudo, a renuncia do
egoismO".

NORMAS CIVICAS

"O patriotismo é a propria alma de um povo"

1. Amar o Brasil de todo o coração, consid
rando sagrado o nome da Patria.

2. Saudar a Bandeira Nacional, quando pa
sar junto delia.

3. Ouvir de pé e sem chapéo o Hymno Naci
nai, e apprerider a cantai-o

I35

4. Conhecer a organização politica da Repu-
blica e do Estado.

5. Comparecer ás
escolares.

6. Traçar o mappa
são politica.

7. Exercer com civismo os seus direitos de
eleitor.

. Estudar frequentemente a historia do
Brasil.

9. Interessar-se pelo progressc
e TUUflIC1j)iO.

10. Inscrever-se como SOCiO da
irmão da Casa de Miserjcordja.

CANTO

1 . Para se avaliar a importancia deste ensino,
hasta lembrar que no programrna das escolas pri-
marias de Allienas já se incluia o canto, que era
acompanhado pela cithara ou pela lyra

2. Assim se exprime C; Wagner: "Fazei
P' apprendcr, em vossa mocidade, alguns belios
canticos cheios d'alma, nos quaes vibrem os puros
e nobres sentimentos de humanidade, e vereis de
Pque recursos vos serão essas estroplies e de que
modo citas despertarão em vossa memnoria no cor-
rer da vida, para vos reconfortar e proteger".

3. O fim do ensino do canto é formar a voz e
o ouvido das creançus, bem como cultivar os seus
sentimentos civicos por meio dos hymnos patrio-
ticos.

4. As canções C ll ylflfloS serão escolhidos deaccord() com a tessilti pa das vozes infantis, p ' ser
prej udicial a Creanças de sete a oito annos canta-
rem musicas, que excedam a oitava COfllprehen(Jj..da entro o dó (Ia primeira linha inferior e o dó doterceiro espaço da clave de sol.

5. O andamento será mais ou menos modera-
(10, porque as creanças do primeiro e segundo anno

?	 .

	

,	-

festas civicas e ás festas

do Brasil com a sua (liyi-

de sua Ci(Ia(I('

caixa escolar e
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sentem certa difficuldade em pronunciar com
presteza palavras de tres ou mais syllabas.

(1. Convem exigir, desde as primeiras licções,
que OS alumnos cantem sem esforço, com suavi-
(Iade e gosto, evitando gritar e mantendo sempre
posição correcta.

7. Só depois que as vozes estiverem mais fir-
mnes e claras, iniciará o professor o canto dos hy-
mnos e de outras musicas mais fortes e difficeis,
observando cuidadosameflt' a cal)aei(la(le das cre-
anças para tal exercicio.

8. O começa má, Selul)Fe que puder,
as licções para os alumnos (lo terceiro e quarto
anuo com exerCiCiOS de respiração e de vocaliza-
ção. No acto (te expirarem o ar Coflti(lo) nos p111-

mões, os alumnos emittirãO o som naturalmente e
com pouca voz.

9. Será de vantagem que se organizem quatro
grandes córoS, Corl'CSI) ofl (leu les aos diversos anHOS
do curso, havendo, cru determinado dia da senta-
tia, O canto COlfl tD(IOS OS alllflifl()S do grupo 011 (10

turno
10. Deverá O professor a(loj)tau O oliaj)aSão,

para dar o tou, e, si posivel utilizar-se de um
no ou algum outro insti'itnieiilo pala o solfejo, pri-
meiro, e depois para o acoiiipanhameflto.

11 . A leitura e a interpretação) da letra do
canto> devem ser ensinadas na aula d lingua pa-
tria.

12. Não se descuide o P rofessor de dirigir O

canto, neuii de caiitar algumas vezes com voz sua-
ve e pronuncia clara 1)a m'a ser imitado pelos olti-
mnos.

13. E grato lembrar que foi executado Pela
primeira vez, no (lia 13 de abril de 1831, o Hvrnno
Nacional, "um ( ]os, mais belios e siiggestivos do
mundo", escril)to num momento de a(lmwavel ins-
piração pelo genial compositor brasleiro Francisco
Manoel da Silva.
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14. Outra noticia interessante para se' dada
aos alumnos é sobre Mozart, notavel compositor
aliemão, que desde Ires annos de edade revelou seu
prodigioso genio. A clie assim se refere um de seus
hiographos: - "O mais cxtraordinario musico, que
o mundo tem visto, viveu apenas trinta e cinco an-
nos! Sua carreira musical é admiravelmente rica
cm obras primas; desde a infancia, era já um mes-
tre."

13. Tratando-se da musica, não pôde ficar
esquecido o nome de Carlos Gomes, a maior gloria
musical do Brasil. O Guarani, notavel romance
de José (te Alencar, inspirou a Carlos Gomes ii Silil
primeira e bellissima opera.

EXERCICIOS PIIYSICOS

1 . "O corpo e O espirito (levem ser objecto
(Ia mesma solicitude, e o ser humano (leve serdes-
envolvido 10(10 inteiro". (Spencer)

Baseado neste salutar principio, cumpre ao
professor empenhar-se em dar á educação physica
o mesmo impulso, que vem recebendo a educação
inteilectual

Deve reagir energicamente e combater as caim-
sas do enfraquecimento phvsico, que l))\'0camn o
enfra qlleciinenlo moral

2. "Aperfeiçooe o phvsico e rohtistecei-o
Lançae niiio do exercicio !" -- Como Sncce(leu na
Suecia, França, Estados Unidos, etc., a juventude
crescerá sã, torte, vigorosa e numa harmoniosa
Perfeição inlellecual e physica . A educação physi-
ca traz l>tnelicios, não só de ordem individual,
como tambem de ordem social e nacional. Para a
educação do corpo, a gvmnasica é, sem duvida, o
agente poderoso; concorreu do pará seu desenvol-
vimento, torna-o sadio, bel]o e forte, suggerindo ao
espirito força de vontade, energia, coragem, de-
cisão, alegria e cordialidade.
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3. À 'ducião physica elementar terá por
fim desenvÕlVé1 as grindvs funcçõcS organicas
(respirÇã0, circulação, nutrição inncrvação e fun-
ccionarfleflto da pelie) ; visará educar o systema
nervoso.

4. A licçíio de educação physica deve ser:
ontjnida, isto é, não comportara repouso algum,

salvo os exCrciCiOS rcspiratOrios neiili expli-
cação que exija interrupção será dada; alternadà
de tal modo que os exerciCioS dos membros supe-
riores se alternem com os (los inferiores; qraduad
em intensidade e (Ijfflcul(lade; alt rah'nte, por con-
seguinte, encerrando jOO5 gy ninasticos; (liSClplÍ11
nada, isto é (1u(lI O1fl energia; finalmente, uda-

pIada 1OS meiOS muteriaes (te quedfspiizer o esta-
belecimento de ensino.

Cada licçrío começará pela murcha, que terá
por fim pôr m actividade o organismO tornar fie-
xiveis as articulações e educar o systeifla nervoso
- variará conforme a temperatura --- será mais
agitada nos dias fri's e lenta nos lias (juente
representara, ap l)rOXimadameh1te o terço 'la li-
cção. Seguir-sc- a licção de gymnast.ica propria-
mente dita.

Ao fim (lesta, é necessario seguirem-Se exerci-
elos respiratorios e evoluções de energia decres-
cente. No decorrer da licção. (leve '1 professor fa-
zer executar exerCicioS reS1)iratoi05, desde que
sua necessidade se faça sentir. No primeiro anuo,
OS exerciciOS ph'sicoS visarão habituar o alumno
á attitll(le correcta, desenVOiV1' seu jnstiflCl() de
imitação e ima ginação, assim como formar habitos
de Social)ilida(lC e cortezi:I

Nos demais annos, além de estimular os habi-
tos meflCjona(IOS, formarão habitos de (lexlreza, de
vigilancia, de julgamento e outras qualidades mo-
raes, iIl(liSl)eiISIVe15 na Vi(lLl 1)ratica.

5. E ne,cesSari() que os exercicio de gymnas-
tica sejam proporcionados progressivos e visem,

—173Q—

cada um, certo orgão ou grupo de oIgaOs, e O COfl-

juncto deiles, a totalidade do orgafliSfll()
6. Em nossas escolas primarias, a e(lUCaÇao

physica coinprehendera: exercicios naturaes, res-
piratorios, de gymnastica sueca, jogos gyinnasticos
e a gymúastica rytlimica.

7. Os exercicios naturues (marchar, correr,
saltar, arremessar, conduzir, trepar, ataque e de-
fesa) visam, não sóinente o desenvolvimento do
corpo, como contribuem para suggeri' ao eS1)iI'ilo
coragem, decisão, força, agilidade e dextreza.

S. Os exercicios respira tariOs Sa) de summa
inhl)Ortaflcia, pois O 1)Ofl! funccionamento dos p11!-

mões é um dos melhores ineis de conservar a
saude.

9. Os exercidos (te mjrnnuuica sueca compre-
liendem movimentos si1fl1)iCS ou compostos de ca-
l]eça, tronco e membros, que tornam o tronco fle-
xível, corrigem os defeitos de posição, augmentam
a força de resistencia, educam o svstema nervoso,
fortificam OS orgãos (ia respiração e circulação.

10. O jogo Jqmnas!(co é a mais natural fórma
do exercicio, o melhor meio de pôr a creança em
actividade physica. Quando applicado sem exag-
gero, com o correctivo da gymnastica sueca, con-
tribute para crear a decisão, a energia, a vontade,
a disciplina no dominio do caracter. As creanças
qte se dedicarem aos jogos terão superioridade,
(Ilici' phvsica, quer moral, sobre os companheiros
que tenham desprezado essa disciplina. Evitem-
se, porém, 05 sports violentos, que, longe (te com-
l)utcr, favorecem certos graves defeitos physicos.

li . A qqrnnastica rf/thmwa é a mais moderna
e harmoniosa das artes; servindo-se da musica, en-
sina ao gosto o verdadeiro sentido da heileza. O
rvthrno e a harmonia da musica se infiltram sub-
tilmente no espirito dos educandos, elevando-lhes
os	 mentos e o pensimento

'1
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12. O professor de cultura physica precisa de
alguns requisitos que são dispensaveiã áquelies
que se dedicam a outras disciplinas, taes como:
boa saude, energia, agilidade, dextreza, presença
de espirito, bom humor. Não deverá ter em mente
"ensinar" gymnastica para que os alumnos memo-
rizem regras de jogos e conheçam uma serie in-
terminavel de exercicios - dirigirá a classe de
modo (jile seus alumnos "pratiquem" com regula-
ridade OS exercidos, entregando-se aos jogos, com
prazere (, iithIISiaSiO() 1)evcrá aconselhai' a seus
alUmfl()S meios indirectos de educação 1)llysica
boa i timentaçuo, ai' puro, l)aillIOS, assistencia me-
dica e dentaria

13. O medico escolar instruirá O professor so-
bre a prohibiçao. diminuição ou especialização de
gyinnastica para determinados alumfl()S. Entre os
alumnos, que não devem praticar a gymnastica ou
que a praticarão com instruicções cs1)CCiaCs, ade-
quadas ao seu estado particular, figurarão os que
apresentarem determinados desvios da columna
vertebral, OS del)CiS que se cançain facilmente, os
que soffrem de molestias organicas do coração e
(lOS pulmões, OS qiIC apresentarem determinadas
varizes, etc.

Ainda sob a direcção do medico escolar, deve-
rão ser verificados OS meios indicativos (lOS pro-
gressos na cultura phvsica : vigor e medidas an-
thropologicas.

14. Nas escolas que funccionamn sol) o regirnen
de dois turnos, a aula de gymnastica (leve ser dada

ao primeiro turno, ás primeiras horas e, ao se-
gundo, ás ultimas horas.

15. 1.° turno A creança (leve fazei' os exer-
CiCiOS flS primeiras horas. Sendo elies feitos, ge-
ralmente, ao ai' livre, o alumno respira o ar i"
da manhã, não se deixando causticar pelo sol que,
mesmo nos dias de verão, é silpj)ortavel a essa
hora. 2. 1 turno - A' hora em que os alumnos che-
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gam á escola, não só acabaram de receber alimen-
tação, como o sol é mais forte - assim, é conve-
niente que os exercicios sejam praticados ás ulti-
mas horas.

16. Nas escolas que funccionam sob o regi -
meu de um só turno, os exercicjos devem obedecer
á ultima orientação (2. 0 turno).

17. Nos grupos escolares, entretanto, onde a
frequencia é sempre numerosa, torna-se necessa-
rio Organizar um horario especial, a criterio do di-
rector e professor da disciplina, CUilVifl( j () obser-vai':

1. Os exercicjos iluinca (levem ser feitos de-
pois das refeições, aluda que pequenas;

2. 0 Depois da atua, o alumno (leve repousar
pelo espaço de 5 a 10 minutos;

3. 0 Nunca perrnittir que os alumiios hebaiti
agua sinão depois de decorridos 30 minutos, III)minimo, dos exerciejos leitos.

18. Para auferir OS resultados colhidos e me-
lhor observação dos conjunctos que demonstrem
a aptidão dos professores, deverá ser organjada,

annualmente, urna grande prova coil'ectiva, na
qual serão praticados exercicios, jogos e evoluções,
etc., apprendidos durante O i1iiiO . Essa demnons-
tração representa um incentivo para os professo-
res e ahimnos, que se esmerarão em (lar as melho-
res provas do seu aproveitanieito

19. A titulo de indicação, eis urna serie de mo-
vimentos de que poderá se compor na licção
média:

1 . Posição inicial	Sentido!
Exercicio - Elevação lateral d os braços até a

vertical, com movimento decabeça.

das!
2.' P. inicial -- Mãos á nuca, pernas aparta-

Exercjcjo	Flexão do Ironco!
P. inicial	Mãos ao peito!

Exercicio -- Salto com extensão dos braços!
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40 P. inicial -- Elevai' os braços á liorizon-
tal!

Exercicio - Flexioflal-OS!
5° P. inicial -- Sentido!
Exercicio	Respirar!
G.° P. inicial - Sentido!
Exercici()	Flexão simultaflea das pernas,

com elevação lateral dos braços.
70 P. inicial -- Sentido!
ExerciciO ---- Flexão do tronco para a frente,

COIfl a(leintame1t lo de um dos pés e elevação dos
braços Li vertical!

P. inicial - Sentido!
Exercicio -- Salto com cruzamento dos braços

acima da cabeça
90 P. inicial -- Mãos á cintura!
ExerCicio)	Flexão e extensão alternada das

pernas!
10 . 0 P. inicial - Sentido!
Eercicio - EcerciciO de rythmo, com palmas

acima da cabeça!

TRABALHOS MANUAES

1. Os trabalhos manuaeS sómente serão ensi-
nados nos grupos escolares. Seu ensino deverá ter
caracter educativo, aliás como o de qualquer ou-
tra niateria do curso primario.

2. O trabalho manual educativo é um prepa-
ro e urna transição para o trabalho manual pro-
fissional.Elie irá fazer parte integrante deste. Quando
mais tarde o profissional entender que seu fim é
econonliCo e consiste em (Janhlw' dinheiro, o edu-
entivo lembrar-lhe-á que existe uru fim anterior a
esse, isto é, fazer bem feito o trabalho. Conciliados
esses dois fins, o trabalhador, com a perfeição de
seu producto, tirará dclle maior compensação.
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3. 1-Ia de ser, pois, gradativo o ensino de tra-
balhos rnanuaes, no sentido de visar, em cada an-
no, a um grau determinado e progressivo

4. Quanto ao mais, seu programma obede-
cerá ao plano geral educativo, de que são partes
principaes aproveitar a actividade das crean ças d
satisfazer inteiligeriteinente o interesse delias. As
instrucções, que se seguem para cada anuo, me-
lhor esclarecerão as directrizes do ensino.

PRIMEIRO ANNO
1. O objectivo particular (leste anuo está na

educação das mãos, desenvolvendo-lhes a destreza
e a habilidade. A palavra manual, unida a traba-
lho, corrobora o referido fim.

E de notar que os meninos, ao entrarem para
a escola, desde muito silo operarios. Seus brin-
quedos equivalem a trabalhos manuaes educati-
vos: por meio deiles, exercitam a actiidade, a at-
tenção, a constancia, a destreza daS mãos, etc. Por
outro lado, os meninos gostam muito de brincar
com a terra, fazendo varias construcções, e ainda
mais com o barro, que muito lhes obedece. Já se
teve occasilio de verificar quanto lhes agrada la-
zer objectos de barro. Até se esquecem (10
tempo.

11. A modelagem em argila será o trabalho
manual para o primeiro nuno. Os alumnos Jião dc
imitar pequenos objectos de barro, que servirão
de modelos, coliocados á sua vista. O trabalho cor-
rerá espontaneamente, depois de o professor ter
Jeito a distribuição da argila. O proprio professor
será tentado a esse trabalho.

III. A instaliação da modelagem não offercce
(liffiCUidade. Si houver uma pequena saia, ahi se
coliocará urna mesa cOfli1)1i(lt[ ])li'o 20 alumnos,
que ficarão de pé junto da mesma. Não havendo
sala, ponha-se a mesa em algum Jogar cio alpendre.
A bem da limpeza da roupa, use cada alumno de
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rim avental. Findo o trabalho, todos irão lavar as
mãos.O fornecimento da argila será contractado
Pelo director do grupo. As condições locaes me-
lhor hão de resolver este caso.

IV. Na sala de modelagem poder-se-á insta1-
lar 1I1fl pequeno forno para queimar, de vez em
quando, OS objectos de argila, que os alunmos tive-
rem feito. Por occaSmo da aula de desenho, alu-
muos mais adeanludos, de anuo superior, irão pin-
liii' OS melhores oh1ectos, conforme se faz nS CC-

ramicas. Tudo isso será muito apreciado IIU escola,
não lia que duvidar.

V. Sendo ilfl1)OSiVCl obter a argila, (,fl'Ll)regal'
se-á a cera, convindo neste caso ser menores os
modelos. Não será çscertado usar da argila em
certos dias, e (Ia cera cru outros, o que dependera
das circiimStaflCias locaes.

VI. Por serem ieralmdntC muitos os aluinflos
,do primeiro aluiu, os lral)alhOS manhilieS serão dia-
rios, (leV'i1(l() cada tiirflii trabalhar, 00 menOS,
uma vez na semana. Haja mais de uma aula-
(lia, sendo necessar

VII . No CI1SiU() ole trabalhos mauuaes haverá
assim un idade com o emprego (te um só material,
que é a argila variedades nos artefactos, o que é
facil; espontaneidade no babalho dos alunmos;
gra(luaÇRo nOS nio(ieloS, indo (10 mais facil pao o
mais (IjIlicil; educaçao das mãos p' meio de exer-
cios interessanteS.

SE(WNI)() ANN()

!. Neste Olmo o popel será o unico material
ernj)rcga(lO. Fia deile enorme variedade: P a Pel de
seda, papel hygidflieo, 0 Imasso, imperm(, avel, para
embrulho, l)l'a imj)reSsuo, para forro de pRl'(k,

papel carbono, hristol, para filtrar, cartão, carto-
lina, papelão, etc. A sua utilidade é extraordina-

— 1751 -

XII. T()(laS essas C()1ISOS São recordações ill(Ie-
Je\'eis )l lO (1 0100 i 11(). EITi s('11 livro III agu 1 fico Lu
escuda q Ia vida, que deveria ser leitura predi-
lecta do professor primario, assim se expressa a
notavel educadora argentina doutora Ernestina
Leopev : "Si agora fazeis feliz o menino, fui-o-eis
feliz daqui ha viu te OliflOS 1)01' Inc io das recorda-
ções da SUU infancia".

EXCURSõES ESCOLARES

"As excursões aos varios pontos da séde esco-
lar trazem preciosos subsidios ao ensino (Ias ma-
terias do prograruma. Constituem dias um excel-
lente eercicio phvsico e fazem eu [i'ar pelos olhos
o dever de cooperar para o beni publico. Offere-
cem optirnos assumplos para composições e facul-
tam, com conhecimento de novas cousas, a amplia-
ça() do vocabulario. E' onde melhor se podem
coinpreheiider as scieilcias physicas e naturacs, O
onde melhor se faz a iniciação no estudo da geo-
graphia. Eliasdespertam o sentimento do passa-
do, essencial á comprehenão da historia, fazendo
vêr os velhos monumentos locaes, as ruas e estra-
das mais antigas, os logares onde viveram os nos-
sos maiores, os beneficios que nos legaram."

Para a elaboração do programma de excursões
escolares, que terá de ser adaptado a cada locali-
dade pelo professor, offerecem-se os seguintes
fitemos:

1. O prcçlio do grupo escolar e a
çíio deste. O salão nobre, as salas dc aiila 7 o gab-
tiete do director, as arcas de recreio, as oficiu o
jardim e as demais depcpdencias. Si1túção do
predio quanto a outros edificios da lide. Sua
orientação, relacionada COfli OS 1)YQ IÓ hori-
zonte.
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2. Parte exterior do predio escolar: para (fUC

rua (lá a frente do predio e para que, ruas
dão os lados e os fundos (lo mesmo. Partes do
l)re(li() corifrontantes com propriedades particula-
res. Comparação (10 predio com uma photogra-
phia do mesmo, na qual os alumnos mostrarão as
partes daqueile.

3. Idéa do nascente, poente, norte e sul, fa-
zendo-se vêr para que lado está a frente do pre-
dio escolar, bem como os fundos e as partes late-
raes deste. Determinar OS quatro pontos cardeaes
em logares conhecidos (Ia sé(le escolar, por exem-
plo: o norte fica pelo 10(10 da estação; o sul, no
alto do morro; o nascente, em tal chacara ; o poen-
te, na direcção do matadouro.

4. A praça ou rua mais importante da locali-
dade: sua denominação, seus edificios piihlicos, es-
colas, coliegios, egrej'as, casas commerciaes, jar-
dins, etc.

5. As ruas ofl(lC ficam estes edificios : Coile-
gio, Egrej a, Casa de Misericordia, Forum, Ca-
deia, Theatro, Correio, Banco, 'l'elegrapho, rfele_
phone, Cinema, etc.

6. Mm,ini ento commercitol da localidade: ca-
sas de negocio livrarias, pharrnacias, tvpogra-
phias, hoteis, oflicinas, alfaiatarias, cafés, confei-
tarias, mercado, padarias, vendedores ambulan-
tes, etc.

7. A cidade como centro de commercio local.
Estradas para o interior. Produclos Irazidos das
fazendas e frloestas a cidade. Estradas de
ferro, arIT zens de carga, enihanjuc de mercado-
rias. (',eneros vendidos a var e jo,o, na cidade e no
interior.

S. Vista geral dos pontos mais altos da cida-
de. Principa eS UCCi(ICII les geOgr0)hiCOS .Arhoriza-
ção das ruas e dos qiiii toes, as fructas que lia.

9. Urna casa em consi roicção . A planta da
casa. Nivelamento do tel'refl() . Trabalho de cxca-
'a'ac. Alicerces. Pedras, tijolos, cal, areia, cimen-
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to, madeiras e ferragens. Vigamentos da casa,
travas, pregos, barrotes. Pavimentos, divisões da
casa. Telhas, 'vidraças, caixilhos das portas e ja-
nellas, rotulas. Abastecimento de agua, encana-
mentos, escoadouros, installação sanitaria. Iliumi-
nação electrica. Acabamento interno. Pintura in-
terna e externa. Material de pintura; decoração,
pintura a fresco, estuque, forramento de papel,
envernizamento. 0 pateo, o quintal, a horta, o jar-
dim. -- Excursões diversas, durante as (hifferentes
phases da construcção, até que a casa esteja prom-
pta. As observações feitas serão commentadas em
aula. Referencias especiaes aos architectos, pedrei-
ros, carpinteiros, pintores, estucadores, decorado-
res. As pedreiras, olarias, ferrarias e fabricas, on-
de se obtem o material de construcção, serão men-
cionadas e localizadas. A grande dependencia en-
tre os diversos ramos de trabalho poderá ser ob-
servada. 0 preço do material e a diaria dos ope-
rarios poderão ser coinnientados até certo ponto.
Frequentes esboços no (Juladro negro para esclare-
cer OS commenlarios lerão grande valor.

10. Visita o uma paaa iia . Os fornos. As mui-
climas usadas. O li'igo. A farinha de trigo impor-
tada dos Estados Unidos e da Argentina. Esforço
do (;o\'eIno) em I'avoi' da cultura do trigo. As re-
centes plantações no Estado do Rio de Janeiro, S
Paulo e Rio Grande do Sul. Necessi(laile (Ia cultu-
ra do trigo em IIOSS() paiZ . Augmenlo aimnual da
ilnj)ortação do trigo em grmi()

11 .Visita a iiiria lal)rica (te tecidos. Fiação e
tecelagem. Observar OS rnacliinismos empregados
e a força motriz: a vapor. eleclrica, hy(lrah1lica.

algodão, a lã, a j ÚIa, o linho, ii sécia. Os princi-
pies centros de industria tex til. Creação de comei-
]'os em S. Paulo e Rio Grande do Sul. A sericicul-
tura. Serão lambeni tileis as visitas a alt aiatarias,
offieinas de costuro, onde os alumnos poderão vêr
OS differen les tecidos empregados e conhecer a
j) roCe(lencia dos niesinos.
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12. Abastecimento de agua canalizada: mana-
iaeS donde provém, como se faz a distribuição

d'agua potavel, iniporiancia desse serviço para a
saute publica. Fontes existentes, o trabalho das
lavandeiras.

13. installaçã() clectrica local, onde fica a usi-
lia. Luz e torça dcci rica; a distribuidora; as vau-
tagens da luz electrica e o valor da energia ele-
ctrica para o progresso; os arcos voltaicos; o bomi
e as fabricas á clëctricidade; perigos da electrici-
dade.

14. As casas de instrucção e as associações be-
neficentes locaes. Visitar a Casa de Miscricordia
e um dos coilegios mais importantes.

15. A estrada de ferro e as estradas de roda-
gem, que partem da cidade. A linha de hond e os
automoveis. Outros meios de transporte, como as
carroças, o carro de bois, as tropas, o cavalio, etc.

16. A navegação fluvial que serve a localida-
de. O nome do rio e todas as particularidades do
mesmo. Visitar um dos vapores.

17. Visitar fabricas de calçados, fundições,
moinhos, serrarias, fabricas (te moveis, typogra-
phias, fabricas de carros e carroças, ferrarias, ola-
rias, usinas de assucar, fabricas de lacticinios, ca-
sas atacadistas, mercados, etc.

18. Excúrsões para a observação de paisagens,
montes, valies, rios e córregos. Acção da agua so-
bre o solo, rochas e valies. O solo nas partes altas e
baixas do terreno e effeitos sobre a vegetação. Val-
les ferteis. Modo de fertilizar os campos. Rotação
das culturas. Rochas estratificadas nas margens
(Ias correntes e nas encostas dos valies. Salientar
a influencia dos valies e montes sobre a localiza-
ção (Ias cidades, pontes, progresso das estradas de
ferro. Effeitos das tempestades e inundações. Cau-
sas destas.

19:'Ecursão a uma chacara para que os alui-
rniibS jbsevem o amanho das terras, o plantio e o
crestnihtodos vegetaes. Para isso são de grau-
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A  4 vantagens os campos de cultura (jardins, liõr
tas, pomares) na propria escola, OS quaes darão á
creança o prazer de observar e participar deste
trabalho. --. Os enxertos, a infloresccncia, a fru-
ctificação, o amadurccimeuito dos fructus e- a co-
lheita, tudo isso será muiteL util e interessante de
ser observado. - Sendo . possivel, será muito pro-
veitosa uma visita, a uma chacara modelo, ondè
OS alumnos Poderão vêr os differentes campos de
cereaes, os celleiros, as machinas agricolas e 'os
instrumentos usados, a armazenagem . dos produ-
etos, a embalagem. O commercio. - Em todas es-
tas excursões ha opportunidade para observação
casual da região: seus campos, as madeiras, corre-
gos, montes, o solo, as estradas, pontes e obras di-
versas. Uma visita a um deposito de machinas
agricolas será também muito instructiva.

20. As excursões extender-se-ão por todo o
curso primario e terminarão com estas, que têm
de ser feitas pelo quarto anno: - uma excursão
de madrugada, para os alumnos apreciarem o
nascer do sol e as beliezas da hora matinal; outra,
á noite, para observarem o firmamento, devendo-
se-lhes mostrar a consteilação do cruzeiro e indi-
car-lhes alguns planetas e estrellas com os seus
nomes.

II

1. São as excursões um poderoso meio instriu-
ctivo, cuja pratica nas escolas deve tornar-se per-
manente e methodica, para o que se faz necessario
elaborar um programma adaptado a cada povoa-
ção, aproveitando-se, tanto quanto possiv1, os
themas que acabam de ser apresentados.

2 O progiam i i ha de ser considera pçlo
professor como um bom auxiliar, como, unj amigo
do trabalho educativo, incapaz de contbuir vara o
cerceamento do espirito (te iniciativa dos aluamos,

1:
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seja afrouxando-lhes a curiosidade, seja tolhendo-
lhes a liberdade.

3. Antes de serem o -, das excursões, os
professores s,:-to os guias dos alumnos no caminho
da liberdade, que vae ter, para cada um de nós, á
posse de si mesmo dentro da solidariedade manti-
da com o progresso social.

4. E' egualmente necessario que o professor
sinta em si franca adiniração l)elos recursos in-
cxliauriveis (Ia natureza e pela força productiva
do trabalho humano, para l)0(ie E' coinmluUcar aos
alumnos, com os conhecimentos adquiridos nas ex-
C!U'SÕCS, O influxo capaz (te imprimir-lhes no es-
pinto o sentimento (te responsabilidade pelos SeUS
deveres na agremiação social a que pertencem.

5. Mas, não se realiza uma excursão proveito-
sa, (ICS(le que se ]a improvisada. Faz-se mister or-
ganizal-a e tirar della o maior proveito possivel.

Para as classes do primeiro r segundo anuo
as excursões serão mais proxiluaS, de modo que
n() venham cançal-as as longas comi nhadas. Cada
ClaSSe irá pr sua vez, evitando-se por esta fôrma
tini nilIiiei'O avultado de alumnos . A professora
e uma adj iincta tomarão conta da classe, e confor-
mc a distancia da excursão, convirá levar o por-
teiro ou outra pessoa de confiança.

6. A excursão o umaaula, e 1)01' conseguinte
o professor deve conheceI-a préviamente, de n1OdO
a achar-se habilitado para satisfazer as perguntas
das creanças. LUIU1)i'e1hC, flhltdS (Ia eXCi!i'SiO, pas-
sr revista aos uluiiiiios, procurando saber si al-
gum está ( j oente, com OS botinas apertando, si j)I'e-
eiSa de ellal)é() ou guarda-sol para protej ei' a ca-
beça. etc. Fará em seguida a chamada e explicará

alumnos OS 1)0010s principacs da CXCU1'Si0, avi-
sondo-os de que depois terão (lO' c01Itli-O. 1)al'a as-
sim vei'iliCa -Se quem observou IluliS cousas 01!

factos.
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7. Como exercicius escolares é que importa
ccnsiderar as excursões, e não como passeios mera-
mente recreativos. A séde escolar com os seus ar-
redores é o melhor Museu, que os professores po-
dem franquear aos aluinuos. As excursões, como a
propria escola, devem ser "centros de curiosidade
scientifica e de investigação activa".

MUSEU ESCOLAR

PLANO DEI SIT & ORGANIZAÇÃO

1. Leitura, e.eri/)1a e luajua /)alria
1. Cartões com palavras e svilabos, letras re-

cortadas em papelj)apel ou cartolina.
2. Modelos de escripta, per)end icula r e in-

clinada.
3. Gravuras suggeslivas para exercicios de

elocução.

Ii. A rithmetica, go ornetrici e (11'S('flhO

4. (, ,arfa de Pa rke 1'.
5. Contador mecanico
(i. Balança com uma Ç011eCÇão) k
7. Metro (te urna peça, metro artiCtIla(t() e fita

metrica.
S . Metro (Juladrado, metro cuihico.
9. Trena, corrente metrica
10. Litro, meio) litro, decilitro, eenlilitro, mil-

liliti'o ; (filaria.
11. Mappa de svsteuuia ineirico
12. Nivel e prti ino
13. Helogio escola[,.
ii. ( loliecçãü de ifl('(' (laS
15. Mappa geornetrico.
16. Sotidosgeounc l ricos
17. Transferidor, o'quadro e compasso grau-

do'
18. Estojo complel o de desenho
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III. Geographia e historia

19. Taboleiro de areia.
20. Planta e photographias do Predio escolar.
21. Planta da localidade escolar e vistas da

mesma.
22. Mappa e vistas do mUfliCipiO da esclti.
23. Productos naturacs e industriaes do referi-

do murucipio.
24. Mappa (10 Estado de Minas.
25. Vistas de Beilo Horizonte e de outra s ci-

dades mineiras.
26. Mappa do Brasil.
27. Vistas da Capital Federal e das capitaes

u Es1ados.
28. Mappas da Amciiea do Sul e tia Anierica

do Norte.
29. Vistas das priiicipaes cidades da America.
30. Mappas da Europa, da Asia, da Africa e

da Oceania.
31. Vistas das princij)aes cidades cio mufl(1O.
32. Mappa-mundi, planispherio e panorama

geographico.
33. Globo geographico.
34. Bussola.
35. Desenhos ou mi'niaturas de meios de trans-

põrte: cavalio, carros, bicycleta, motocycleta, bon-
de, estrada de ferro, automovel; canôa, barco, na-
vio, submarino; aeroplano.

36. Objectos historicos da séde escolar.
37. Retratos dos bemfeitores da mesma.
38. Armas e utensilios de indios.
39. Coliecção de mappas historicos do Brasil.
40. Retratos de Pedro Alvares Cabral, Thomé

de Souza, Mcm de Sá, D. João VI e outros vultos
do periodo colonial.

41. Idem, da familia imi: 1). Pedro J,D.
Pedro II d Isabel, etc

42 Idem, dos membros, o oeii	iov
sono.
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43. Idem, dos presidentes da Republica.
nas.

44. Idem, dos presidentes do Estado de Mi-

45. Idein de brasileiros beiwrnerjtos
46. Ideru, de exfranqeiios flotaveis
47. Copias le (Jiladros ilistoriros, Como

CO1)rirnenf() do Brasil", de Aurelio Figueiredo;
"Primeira Missa", de Victor I\'Ieirelies; "Os bandei-
rantes", de Bernar(lellj; "Grito do Ypiranga", de
Pedro Americo; '15 de Novembro", de Belmiro de
Almeida; etc.

IV. Reino animal
48. Esqueleto de mamrnifero peqi mio.
49. Couros, l)11o, lã, crina, cerdas.
50. Ossos soltos, (lentes, chifres, conchas.
51. Escamas, Penflas
52. Ovos e bicos de algumasaves.
53. Es:ueletos de outros vertebrados
54. Objectos fabricados de productos aniffiaes,

omo botões, pentes, velas, etc.
55. Abelha, colmeia, mel, cêra.
56. Bicho da sêda e seus prodtictos.
57. Pequenas Coilecções de insectos.
58. Ninhos, casa de João de Barro, caixa de

maribondo, etc.
59. Quadros de anatomia humana.
(0. Quadros da classificação dos animaes.

V R(lnO Vegetal
61. Folhas e flores em herbarjo.
62. Coilecção de sementes.
63. Amostras de madeiras.
64. Algodão, linho e canhanio, fios e tecidos.
65. Trigo, qualidades, espiga, farinha, pão,

massas.
66. Milho, qualidades, espiga, sabugo, fari-

nha, fubá, fareilo, maizena.
67. Feijão, variedades.

:.	 L
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68. Arroz beneficiado e cm casca, farinha,
fubá.tSO. Mandioca e seus productos.

70. Canna e beterraba, seus productos.
71. Café, em côco, beneficiado, torrado, 11101

do, amostras das diversas qualidades e t-V1)OS.
72. Chá, herva malte e caCau
73. Uva e SeUS 1)I.o(hlctOS
74. 01iveiru azeitona, azeite doce.
75. Côco (lii bahia
76. Cravo  (1 a 1 rui ia, CLl fll.'11I. hC rvi (lace, IIOZ-

noSCa(la e baunilha
77. Mamona e oiro de riCiflo, uarana, 11)éca-

cuanha, j aboraU(lY salsa_I)arriiIIa, sabugueiro e
quina.

78. Borracha, suas a1)1)licaÇOCS.

79. Gil 
ta 	rcha, gornma arabica.

80. Incenso, l)efl3 ()ifl e campilora
81. Anil, Ct I)15l. CU j)CC11C, açafi'ao.

82. Junco. vilur'. 1)iaSsava. taquara e bambu',
suas ap1)licaçues.

83. 1 UIII) 1' 5(115 prodilcto5
8 1. Carnatiheil'a. farinha, céra, telhas, etc.
83. Bananeira, tolhas, (lares, tructas, farinha,

etc.
86. Castanha do Para.
87. Pinheiro. friicto, farinha, resina.
88. Sobreiro, cortiça, volhiis

VI. R(iil() Jfjfl('iUI

8.). Granito.
90. Marniore
91 . Argila, telhas, tij aio
92. Cai e areia.
93 . Ocre. gesso. cimento
91. Carváo (Ir pedra e seus pro(l ar
95. Petroleo. gazolina vazelina

06. Sal.
97. Potassa, stIi)aO, soda-odi
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98. Graphite, lapis.	 -
99. Ardosia.
1(X). Salitre, enxofre.
101. Ferro, aço e nianganez, minerios e 1)ro-

diictos.
102. Cobre, zinco, chumbo, estanho, folha de

Flan(Irrs, seus productos.
103. Ouro, prata, platina, aluminio, nickel.
104. Mercurio.
105. imitações de pedras preciosas.
106. Objectos de louça, J)orcellana, vidro e

crystal.
107. Ladrilhos azulejos, mosaicos, telhas e

e asbestos.
108. Aguas das estancias livdro-rnineraes de

Minas.

Vil. IIII.11sica

109. Alavanca
110. Ba roniel ro
111. SipIiio.
112. Manornetro
113. Bomba aspiraiite-premeii te
114. rlIIernu)n Ira
115. Alarnl)iqlle
116. Lente.
117. Disco de Newton.
118. Cometa actistica
119. mina.
120. Pilha eleelrica e pequenas Iunij adas J)U ra

('Xp(' Ii O' LI CLII

.Jji ''!l!/''fl'

-

121. Cartões contendo preceitos de hvgiene
122 Quadro (Ias deveres hvgien icos do alu-

milo.
123. 1(1Cm, SO1)Ie O cIIi(Ia(lo (lOS (lemiles
121. Idem, sobre o exame da vista.
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125. Quadros sobre li valor ii ti trilivo dos ali-
]flCiitUS

126. Quadros sobre o valor nutritivoruivo cm casos
de accidente

127. Idem, sobre transmissão de mohslias
pelas moscas e mosquitos.

128. Amostras de filtros para agtii
129. Desinfectantes mais Usados.
130. Vistas (10 Instituto) 'OSWal(k) ( iuz" e de

util tos estabelecimentos congeneres.

IX. Trabalhos manuaes

131. Modelos de dobramento, corte e recorte
de papel.

132. Tecidos (1C papel e (IC fibras.
133. Trabalhos de cartonagem.
134. Collecçíio de nós e laçadas.
135. liem, de. trabalhos (te arame
1:36. Idem, (te t1'al)alIlOS de modelagem
1:37. Amostras (te adubos chimicos l) a1 t lWrl1.
1:38. Ferramentas e machinas de la voura , Ciii

miniatura ou em gravura.

X. Educação moral e civica

139. Quadro dos deveres do alumno.
140. Bandeira Nacional.
141. Bandeiras de nações extrangeiras.
142. Armas da Republica.
143. Armas do Estado de Minas.
144. Cartões de instrucção moral e civica
145. Retratos (losrandcs educadores: l.esia-

luzzi, Hebart, Frobel, Horacio Matin, Spencer, Sar-
mento, Montcssori, C. Wagner, etc.

XI. E.reretcios ])IUJS1COS

146. Quadro das posições correctas e incor-
rectas de gyninastica.
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147. Coilecção de halteres.
148.. Utensilios para 'wolley-ball" e outros

jDgos.

XII. Canto
149. Hymnanjo Escolar.
150. Diapasão.
151. Retrato de Francisco Manoel da Silva,

atictor do Hymno Nacional.
152. Retrato de Carlos Gomes e de outros

compositores brasileiros.

veis.
153. Idem, de compositores extrangeiros nota-

EXAMES
1. Não se dê ao exame caracter (te fcst: ele

não passa de ser urna aula, em que o alul3lno apre-
snta as provas finaes de seu aproveitamento.

2. Constituem elementos de prova, no julga-
mento dos exames, as médias annuaes de procedi-
Mento e de aproveitamento, o caderno de exerci-
pios mensaes e as provas exhibidas pelo examinan.
do. A nota' final será a média das médias, anniial
e de exame.

3. Apenas o sentimento de justiça deverá
presidir ao julgamento dos exames, que serão pro-
cedidos, não só em tempo egual para cada alumno,
mas tainbem com toda singeleza, ordem e rigor
compativeis com o curso primario.

4. E' necessario que o, professor conheça a
arte de examinar, que se exercite nessa arte, que
torne o exame um trabalho niethodico,subordinado
ao horario, que o considera como a ultima aula e
por isso mesmo a mais importante.

5. Falhas que se Podem notar e que devem
ser corrigidas na realização dos exames: aço-
damento no trabalho, cada qual mais ancioso por
finalizal-o quanto antes; tempo desegual concedi-
do na pratica á prova oral; perguntas imprecisas



1
- 1764 -

ou sem valor; respostas dadas pelo proprio exami-
nador, em parte ou no todo; trabalho improvisado
do mesmo, quando importa ser préviamente prepa-
rado; julgamento de afogadilho sem a necessaria
serenidade; os extremos, o salve quem puder, ou
amnistia geral.

6. Depois de padronizados os tests pedago-
gicos, os actuaes processos de exames serão substi-
tuidos pela applieaçao dos tcsts.

FESTAS ESCOLARES

1. As festas escolares, que têm por fim interes-
sar o povo na educação da infancia e despertar o
estimulo e a emulação entre os alumnos, deverão
ser prOIflOVi(lOS C0E1 a maior SOlefllfli(la(lC pelas
auctoridades escolares, directores de grupos e pra-
fessores.

2. O regulamento estabelece, além das com-
memorações tias gr1ui(leS datas nacionacs e esta-
doaes, as seguintes festas escolares: -- o Dia
das Mães, na primeira quarta-feira de maio; a
festa da Arvore, a 21 de setembro; a festa (Ia Ban-
deira, em 19 de novembro; a entrega solemne de
diplomas do curso, no primeiro domingo ou feria-
do após os exames.

3. Poderá haver mais tres festas: a commc-
morativa da inauguração (10 estabelecimento; a (IR

séde escolar (elevação a vilia, cidade, etc.) ; a ex-
posição (los trabalhos escolares.

4. O Dia (Ias Mães é uma homenagem justissi-
ina prestada áquellas que cultivam em seus cora-
ções o mais j11h1'o amor. Nesse (lia o alumno, que
tiver mãe, usará de uma flôr vermeIhm. e no caso
contrario, de uma branca.

5. Foi em 1872 que Sterling M-orton ercou o
Dia da Arvore, no Estado de Nebraska, Estados
Unidos, e desde então o movimento provocado por

(r h-rn feito nn muitos naizes celebremCOt C&LLJ t- -------------------------

officialmente a festa das arvores.
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6. Assim se exprimiu Sterling Montou :—'Para
impedir a destruição das arvores; para melhorar
as condições do clima; para sanear e cmbellezar
os arredores da habitação; por amor ao belio e ao
util, combinados na harmonia e na majestade de
uma arvore, como a pliantasia e a verdade em um
poema epico, fica creado o Dia da Arvore".

7. Os Professores são obrigados á assignaturado ponto nos dias das comrnemorações e festas es-
colares, havendo egualmeute chamada dos aliu-
mnos pelo ponto (liarjo.

8. As festas escolares hão de obedecer a um
programma, do qual, além do mais, faça parte
uma aliocução co1nmeneoratj'a do acto, equivalen-
te a urna aula de instrucção civica. Longe de se
Iranformarem em causas perturbadoras dos tra-
balhos escolares com grande parte de tempo con-
sumido em ensaios de numeros novos, as festas de-
verão tornar-se occasjões dos alumilos apresenta-
rem em publico, marchas, cxcrcjcios de gymnasti-
ca, cantos, recitativos e outras cousas, que apprcn-
(leram no decorrer tio anuo.

I)IARIO DA CLASSE
1. 1-Ia dois meios de julgar o trabalho do

professor: assistir ás suas aulas ou lêr o seu diario
de classe. O primeiro é intuitivo e não póde ser
posto em duvida.

2. O diario de classe equivale a um attestado
sobre o valor pedagogico tio professor. "Dê-me
aquele livro, dir-lhe-á o inspector, e eu julgarei a
sua capacidade profissional" Nem fraude poderá
haver, pois o professor a (lenlmnciará quando lhe
fôr pedida a ex plicação (leste oim daqucile ponto.

3. De uma professora argentina se conta que,
mnostranijo seu diario de classe a tun ilustre coile-
ga extrangeiro, este não se conteve e pediu-lhe
o livro. Elia lh'o offereceu : alli se eucofltrava um

D. 104	
1927
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verdadeiro manual pedagogico nos programmas
(te cada dia, iliuminados que eram de gravuras co-
loridas' .diagrammas, meios intuitivos, etc. Ver-
(ladeira obra de arte, primorosamente esculpida
por uma educadora habil e dedicada.

4. Com esse carinho deve ser feito o diario
(te classe. E' o plano de seu trabalho de cada dia,
que o professor irá traçar. E' o tempo mais pro-
prio de cultivar o amor á sua nolilissima profis-
são. Sozinho na sua mesa de trabalho, elie ouvirá
a sua conscienCia profissional, elie sentirá a sua
responsabilidade presente, procurando adivinhai
o futuro dessas almas infantis, que lhe foram con-
fiadas. E assim o professor irá conquistando dia a
dia, aos pouquinhos, essa elevação, a que tem di-
reito de aspirar todo aqueile que cumpre os seus
deveres.

5. Dividindo o mez escolar cm quatro centros
de interesse, o regulamento como que qUiz crear o
professor de pontualidade, de attenção, de hygie
ne e de polidez. Será elie professor de pontualida-
de, si trouxer em dia o seu diario de classe; de
attenção, si o tiver feito com extremo cuidado; de
hygiene, si o conservar em completa nitidez; de
polidez, si transmittir áqueilas paginas a delica-
deza de seus sentimentos.

6. No ensino o ponto de partida é o essencial,
notou o grande Pestalozzi. Pois no diario de classe
está o ponto de partida do ensino, O professor,
que preparou suas lições e leva comsigo para a es-
cola o piano das mesmas ali no diario de classe,
tem garantido o resultado de seu trabalho e torna
este cada vez mais leve e mais attrahente. Haverá
maior compensação?

CADERNETA ESCOLAR

1 . 0 . O cine o diario de classe é para o profes-
sor, a caderneta escolar é para o alumno. . Aquelie
equivale á fé de officio do professor traçado por
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efle prop.rio; esta é a fé (e officio do aluiinio cm
sima vida escolar.

2.°. Basta lr os arEs. 359 a 365, do regula-
meiito rara se convencer da utilidade da cadernta
escolar, onde o lae do alumno poderá fazer colio-
car p retrato deste para maior lembrança de sua
meirjjcc.

3.°. Uma vez que o professor explique bem á
classe OS fins da caderneta, esta irá, sem duvida,
influir no procedimento do altimno, sabendo elle
que seus actos ficam alli consignados e Podem des-
merecer a sua fé de officio.

4. 0. A caderneta concretiza o passado do alu-
mno e o transforma cm objecto de recordação
para os (lias do futuro. Elie alii verá mais tarde o
alicerce de sua vida, solido ou fragil, conforme o
tiver feito. Será uma parte já vivida por clle mes-
mo  a que ainda vive na caderneta.

5° Merece, poi'lanlo, a altenção solicita dos
professores a caderneta escolar.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES
1.0. Sol) este titulo forani creadas pelo regula-

mento as seguintes instituições: --- CIub de leitu-
ra; Auditorium; Pelotão de saude; pequeno CSco-teirismo.

2. 0 . O Club de leitura será organizado entre
OS alumnos (lo terceiro e ([Ilarto anuo. Seu fini
Consiste em promover entre os socios a ap.plicaçâo
á leitura e desenvolver a bihliotheca escolar.

3.. Além das disposições regulamentares, ar-
tigos 198 a 202, concernentes ao Clul) de leitura,
será um dos objectivos (1€ seus Socios a correspoim-
dencia escolar como meio de aJ)plicação ao estudo
e solidariedade entre os estabelecimentos de ensi-
no, creando-se por esta fórma relações entre as ci-
dades mineiras.

40• O Auditoriiim é uma instituição nova em
o nosso meio escolar, porém, bastará lêr o regula-

'1,"
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menti), arts. 203 e 204, para certificar-se de quan-
to e iitil, atradave1 e •facil promover as suas reli-
niõis

5.. Em conformidade com o art. 205, do re-
gui orne ato, serão organizadas nas escolas associa-
ções de alumnos nos moldes dos chamados pelo-
tões e cruzadas de saude, OS quaes se destinam a
incutir e fixar habitos de hygiene nos escolares e
a generalizal-os na sociedade.

Será instituido, diz o art. 207, do regulamento,
entre os alumnos (Ias escolas primarias, com ca-
racter facultativo e como instrumento de educa-
ção phvsica, nioi'al e civica, o pequeno cscotei-
rismo.

O escoteirisnio é urna admiravel escola de
educação, já consagrada nos mais importantes
pais do mundo pelos Seus fi'uictos grandiosos,
alguiis dos iimes se muslianu \'iCeJ antes em flOSS()

1)roprio 1)aiZ.
Bern fariam OS professores em conhecer o ma-

nual. de Baden-Powell, nota vel general inglez, que
fundou o escoteirism() em 1q08.

PRO GRAMMAS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Os presentes 1) rogran1uos pertencem ás fia-

terias do curso 1)r jna• em nhlflier() (le dezeseis
para grupos escolares e em flhIlTler() menor para
as escolas singulares.

Elles se adaptam a qualquer escola e devem
ser observados por todos os professores primarios.
Os horarios indicarão as disciplinas a serem eu-
sitiadas nesta ou naqueilil escola, sefl(I() que cada
disciplina tem uni UIUC() e lneSuii() j)rogramma
Assim, por exemplo. 05 1)1'OteSsOreS (li escolas ur-
banas, districtaes e ruraes, se utilizarão, para suas
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disciplinas, dos mesmos programnias, que se des-
tinam aos grupos escolares, com a unica diffcrcn-
ça na quantidade de materias.

PROGHAMMA DE ENSINO [)O CURSO
PRIMARTO

PRIMEIRO ANNO
LEITURA

.°. Primeiro grau da leitura mechanica
2. 0. Organizar CflSifl() apropriado ás difficul-

dades dessa leitura.

PRIMEIRO SEMESTRE
Conversa singela e a titaliente com os alumnos

sobre o assumpto (Ia primeira lição, mostrando-
lhes objectos, o fiIY! de despertar sua attenção e
interesse.

Leitura (te j)(JLiI) Os Sili lenços fl() quadro J1C-
gro, tiradas (Ias primeiras lições do livro adoptado.
- -- Leitura de novas seu lenços mais 011 nicHos bit-
gas e formadas de vocaliuilos conhecidos.

Exercicio : lazer o alumio lêr palavras (Ias li-
ções dadas, q ti (, se lhe a poii 1 a rem. A1 )o)fl tai' pa-
lavras q u e ci P1'ftS5or proferir, escriI)laS 00 quadro
Ii (L. ri) e j á coo 1 iecidas (lo) alumno. - 1 )ecomposi-
Çii() (LOS SC11 teliças em J)U lavras, feita no quadro
negro.  - - Leitura no livro 0(101) todo

SEC[NI)() SEMES'I'14E
Leitura. de sentenças formadas de novos \oca-

halos, em que entreni leiras (te mais de um som.
--Le ituira, em (ttiC eiit cem vocal)ullos com as mii-
loções ile genei'a e ole numero. L('itull'il com 
a))liclçao (10 poli [o liiva 1. da VilgIlia, do ponto e
virgula. ff1 t(rrogação) e exclaniação
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• Exercicio: formaõo de novas sentenças.
Leitura correi ,	l) livro adoptado.	xercicio
de leitura oral e silenciosa

ESCRIPTA
Copia a 1u1)is dos modelos adoptados.

2.1'. Fazer OS alUfl)l'tOS todos copiarem
PRIMEIRO SEMESTRE

Copia em letra Per1)cfldiCl11aI' 011 inclinada, a
lapis, sobre papel, das sentenças dadas para lei -
Iii ra. lio quadro negro.

Copia a lapis, das sentenças exaradas no
(Iro iwgl'o e resultante do desdobramento dAs li-
çães iniciaes.

SEGUNDO SEMESTRE
copia, a lapis, em cadernos, de sentenças es-

criptas no alto da pagina, pelo professor, ou já
impressas.

Copia do trecho, que tenha constituido obje-
ctos da leitura do dia.

Uma vez escolhido o tvpo de letra a seguir,
deve dia ser mantido.
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rão exceliente assumpfo as gravuras expressivas.
- Os factos locaes, como sejam uma festa, uma
excursão escolar, a recepção de um visitante il-
lustre, podem ser aproveitados para conversa.

SEGIJNI)() SEMESTRE

Por meio de perguntas, fazer os alumnos con-
larem O que viram na vinda de casa para a esco-
la. - Fazei-os observar as mãos, e descreveeI-as
com o auxilio do professor. - O mesmo exercicio
em relação aos olhos, notando uns os dos outros.

Egual exercicio com os objectos da aula, com as
cousas e brinquedos do recreio, com o m;vn(ntO
da rua que e acha á vista, etc.

Reproducção oral de historietas coii1das pelo
professor, o qual auxiliará o alumno por meio dc
perguntas.	Composição oral de
vista de gravuras, escrevendo-se no qudro
dellas para o ensino de pontuaçio,	- púni Ii-
nal, interrogação, exclamação, c eft1 Ï)reos mais
communs da virgula, bem como tso da letra
maiuscula. - Escrever o pri Hond1, o cndcre
co, a data, adenoIninaç) (ia escola, <,te.

ARITHMETICA
LINGUA PATRIA

1 . 0 . Desenvolvimento da linguagem oral
2.°. Conseguir que os alnmnos se desemhara

cem no falar e conversar.

PRIMEIRO SEMESTRE
Conversa com os alum nos, afim de desenvol-

ver-lhes a expressão oral, esforçando-se o profes-
sor para que a linguagem (ldlies seja clara e cor-
recta, e a dicção bastante nítida. - O assumpto
versará sobre a vida do proprio alumno, sua f a-
milia, seu trabalho ia escola, os brinquedos que
aprecia, a séde escolar, etc.	Tamhem fornece-

1. Pratica, com -i 	d'e todas as opera.
ções elementares.

2. Tornar o ensino touereto c attrahente.

PRI MLfI() SE 1 STRE

Idéa dos v:1oiimi, dois, tres, etc., até dez,
contando os de	'o pn	, os coilegas, as cartei-
ras, os lapis, 'utrus 01 os, como botões, con-
chas, nickeis, eté. Ut:zti'-se tambem para esse
fim do coiitado mech:oiico.

O mesmoieio, principiando por dez e
Ierft1ifl1nd e
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Contar objectos de dois cm dois, de tres em

Ires, não excedendo de dez, dizendo quantos apre-
senta o professor, trazendo-lhe a quantidade por
elie pedida, etc.

Contar objectos em ordem: primeiro, segun-
do, terceiro... decimo.

Dobrar papel para mostrar o dobro; partir
papel para ver a metade. Variar os exercicios para
esse fim.

Sommar objectos até dez: dois botões e mais
tres botões; dois botões mais Ires botões, mais
quatro botões, etc.

Exercicios da subtracção nas mesmas condi-
ções.—

SEGUNDO SEMESTRE
Os exercidos (leste semestre continuarão a

basear-se nos valores de um a dez, dando aos a1u
mnos a idéa da dezena.

Leitura e escripta dos numeros de um a dez,
no (1Ua(lrO negro, exercicio que se fará, depois de
l)raticado) cada um dos respectivos valores em
('Xf'lflj)li)S COflCI1tOS

Variar a fórma do uxerCici() pl'eCe(leflte e fa-
zer que a classe es'çva a lal)iS e depois leia os
numeros em ordem arbitraria.

Exercicios de omn.ma e subtracção, or les e es-
criptos, sobre a wmroS F(pt&Se11tUfldO COUSaS ou
objectos do COflh(CifllefllO (lOS alumnos

Exercicios de multi 1)licaÇiU) sómenle oraes e
sobre COUSRS concretas, conforme se fez para som-
mar no primeiro semestre.

j)ivisíio oral nas n ;nia eOLUI	tsaiitei'iores,
repartindo objectos	oliç'. etc.

l)ESExIí)
1 . l)esenlio espontaneo. livre é 1^e iJfl inaçãO.
2. Deixar os altmiiios (le,e IÀ1rem 1	'tnetc

PRIMEffO SEMESTRE
a) -- Desenho espontaneo e de imaginação.

Liberdade nos assumptos. - Interpretação de
contos.

SEGUNDO SEMESTRE
b) - Desenho livre, de memorja.	Interpre-

tação de assumptos determinados pelo professor.
Reproducção de um objecto apresentado á

vista durante alguns minutos.

NOÇÕES DE COUSAS
1. Fazer com que o alumno se interesse pelo

meio em que vive.
2. Estimular quanto possivei o sentimento (lii

observação de accordo com as instrucções.

GEOGRAPRIA

I. Chorographia da séde escolar e de SCil mii-flidipio.
2. Mediante (Xd[!rsõcs e indicações lazer ob-

servar a localidade da escola

PRIMEIRO SEMESTRE

Os Ilienias apresentados para as excursões es-
colares orle n[arao o enSinO neste afluo. -- - A pri-
meira lição versará sobre a sala de aula, conforme
as instrucções.

Seguir-se-ão este assuruptos : - predio do gru-
po escolar; pontos cardeaes; praças e ruas princi-
paes, arborização (, jardins; l)ollde. automoveis,
carroças e outros meios de Iranspoite ; estabeleci-Mentos escolares; edific jos J)Ul)licos; egrej as e
instituições l)eneficentes; casas (te negocio, phar-
macias, hoteis, al faiatarias. confeitarias, etc .;fa-
bricas e officinas; imprensa JocI, typographias,

ETT.1
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livrarias; casas de diversões; instaliação electrica;
abastecimento d'agua potavel; correio, telegrapho
e telepl1Ofle.

SEGUNDO SEMESTRE
Estrada de ferro e estradas de rodagem, que

partem da séde escolar. Arredores da localida-
de e chacaras. - Principaes ocdupações dos habi-
tantes. - O municipio e os districtos - Rios e
serras do municipio. Lavoura e criação de ga-
do. -Fabricas de manteiga e de queijos, engenhos
(te assucar, rnachinas de beneficiar café, fabricas
(te polvilho, exploração de pedreiras, de caieiras,
etc. - Riquezas natura es. -- Productos de expor-
tação do município. - As tres cidades mais vizi-
nhas da sde escolar.

SCIENCIAS NATURAES

1. Observação da arvore, tirando delia muitos
conhecimentos.

2. Saber aproveitar o centro de interesse deste
anno.

PRIMEIRO SEMESTRE
Além de mais outros ensinamentos suggeri-

dos pela observação da arvore, os seguintes: a
sombra; a madeira e os objectos feitos com clla;
variedades de madeira; lenha, carvão, cinzas;
partes da arvore e utilidade de cada uma deilas;
nomes de arvores, entre os quaes o pau Brasil; ar-
vores fructif eras e o pomar; o jardim e as flores;
partes de uma flôr; fructo e semente; germina-
ção.

SEGUNDO SEMESTRE
Da observação	arvore surgem estes ensina-

rnentos: os passaroS, que moram nas arvores;
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grande variedade de passaros; animaes nocivos
s arvores; entre os anjinacs Uteis, a al)dflIa, que

fabrica o mel e a Cêra; a raiz e suas funcções; rai-zes alimenf jc j m5 e medicjnaes arbustos e hervas;o CO feeiro e outras J)lalltas " [e is; ü Vento, (JUC fazmover as folhas (lOS arvores, etc., etc.

HYG IENE

A conservação permanente da saude.
Demonsçar quanto a saude é util e agi,:]-

PRIMEIRO SEMESTRE

Sem deixt de seguir as instrucções deste an-
no, que equivalem a um programma, poderá o
professor attender aos seguintes Pontos:

1. Verificar o asseio dos (lentes, cabelios, ore-
lhas, mãos e vestuarjo (105 alurnn()s, o que consti-tue a revista do asseio.

II. Fazer que os aluuïinos mantenham sempre
attitude correcta.

III. Vêr si os 1)éS dos alunmOs Pousam sobre
o assoalho, e no caso contrario corrigir essa falta.

IV. Aconselhar aos alumnos que escovem osdentes.
V. Explicar que o asseio (Ia hocca merece es-

pecial cuidado.
VI. Fazer vêr a cada alumno que deve ter um

copo para seu uso na escola.
VII. Examinam' si as unhas estão aparadas efazer OS alumnos cortai-as, si estiverem crescidas.

SEGUNDO SEMESTJ

1. Combater o habito de roer as unhas.
ii. Mostrar a necessidade do banho e do asseio

Vestuario.

Lo.

(lavei
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1

III. Insistir COfli OS ai o í1u1e p ia (1t' ustin

lenços.
IV. Explicar que o calçado molhado faz mal.
V. RecomiTiendar que não cuspam no soalho

ou nas paredes.
VI. Falar sobre a necessidade da bôa mastiga-

ção e regularidade das refeições.
VII. Exaltar a jinpoi'IaflCltl (10 ai' 1)1iI'O Como

condição essencial á saude, e ensinar OS aliimnos
a respirarem unicamente pelo nai'i/

l\S'1l1U(1(,'.\() \lO1L\i.
1.. A moral efli aCçã(J, l)aSea(la lUiS carloes de

deveres.
2.°. Explicar de que modo e para que fim hão

de cumprir os deveres.

PHIMEIR() SEMESTRE

O I) rooraninia para este semestre está contido
110 CO i'iao —Deveres sociaeS (10 aliiiuuo". j á trans-
Ci'i})l()

Pontos Cilinunan les (l)) ensino:	- O vantagem
de c 111111) rir o (1 e\'er desde e reança; O CUflhl) rimen lo
elos (leveres na eSCOlO, Cofio alUmu() e coilega ; O

(leSeml)enhl o . (los dever(-,_ em COSi) • como filho, ir-
mãe) e amigo); ii CXCCUÇi1() dosdevereS em qual-
(l ii er ou E ro) 1 uga e, liou orai (10 sempre os ensii) O 111Cfl

tos (la familia e da escola

SEGUNDO SEMESTRE
PI'0gI'LflhiflR constante (los cai'toies jU1l)llCa(10S

em outra pagina sob os ti tulos:	l)evereS hvgic-
niCOS elo alumno", (Oixa Escolar".

O ensine) não consistira em exj)licar os referi-
dos deveres, ue isso pertence á atola ele hvgi iie,
nia fazei-os cumprir. a bem (la 50 II(le, (lo (tol o ole-
pend ciii') lizlçO() elos Outros (l(Vel'CS. () Iriobio-
lho (51010. pOIM. tU) \(ii iCil)' Mt (oSiII)liUiWS	 U-

1 ) 'lill os deveres llygienicos. Uni (lestes é auxilia-
rem-Se mutuamente em tacs deveres, tornando-se
propagandistas da Caixa Escolar, a hygienista dos
ahimnos pobres. Póde-se dizer que é o ensino da
Solidariedade hygienica

CANTO
1. Objectivo final:	Cantar o H

H	
ymno Na-

cional e o ymno á Bandeira.
2. Cantar com os alumiios, cantar para cites

ouvirem.

1.0 E 2.° SEMESTRE
Canções J)Oplllares e patrioticas de Pequena

extensão e musica fuci 1. designadas para este an-
100 110 O a iicioii ei i'o e liviiiiia ri)) Escalar.

EXERCICIOS PIIYSICOS
1. Objectivo final: --- Ter força, agilidade e

coragem.
2. I)irigii' com energia e methodo os exerci-

cios pliysicos.
1.0 E 2. SEMESTRE

1. Fixar na creariça o habito de manter atEi-
Itid( , correcta.

li. Marchas: -- sem cadencia, cadenciada nas
I)OIIEOS (105 pés, com elevação (te joelhos, com ha-
itonceamen lo) (lOS hreos, Sul lUiSa

III. Gviniiastica
W.. ( ;orridas:-sirnples, cru uru pé, de 1 ur-

inas. a1)l)liCtl(laS
V. Jogos menores: simples, sem instrumen-

tos, com bolas, itiicos. l)min(ieirils e maças, instru-
clivos

VI. Moviniciilos graciosos, laes como imitoU-
vos de quem ceifa, de quem reina e outros da
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Ii1CSITL11 natureza, (U e SCrU() acompanhados de cail-
ções apropriadas.

VII. Começar e terminar a aula por Marelia
rytllrna(Ia

TRABALHOS IANUAES
1. Fazer COIfl argilia um Objecto de utilidade.
2. Trabalhar com os alumiios para elies verem

COfll() se trabalha.

1. E 2. SEMESTRE
Modelagem em argilia, reproduzindo pe(liw1)os

objectos de 1)arro, qe servirão de modelos, rol-
locados á vista.

OBSERVAÇÃO GERAL
Precedem cada programma: - Sol) mimeroI.1, o objectivo a ser alcançado pelo alUfll110 sol)

numero 2, a indicação geral para o professor fa-
zel-o alcançar o objectivo-

SEGUNDO ANNO

LEITURA
1. Seguiido grau da leitura mechanica.
2. Cingir-se a esta leitura, sem cuidar da ia-

ter)FetaÇãO.

PRIMEIRO SEMESTRE
Aconselhar os alun1flOS a que procurem lc'r os

annuncios, letreiros e reclames coilocados
os cartões de visita e suhscriptos de cartu' os titio
los de jornaes e seus aunulicios qrand s, outros
scriptos mais, J)edifld() auxilio deste 011 daquele,

anciosos por apprender a lêr.
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Leitura de pequenos contos e poesias no livro
adoptado.

Decomposição das palavras em syllabas e
destas em letras, no quadro negro. -- Formação e
leitura de novos vocabulos, compostas de syllabas
conhecidas.

Exercicio: sentenças escriptas no quadro ne-
gro pelo professor, para serem lidas pelos alu-
Imos. - Leitura de sentenças escriptas 110 quadro
pelos alumnos para emprego de vocabulos mais
difficeis das lições. Leitura de perguntas escri-
ptas no quadro para exercicio de comprehensão
da leitura silenciosa.

SEGUNDO SEMESTRE
Leitura de contos mais extensos do livro ado-

ptado. - Leitura de pequenas poesias. Decom-
posição de vocabulos e formação de novos voca-
hulos.

Exercicio: formação de 'sentenças, em que en-
trem vocabulos desconhecidos do alumno. -- Dra-
matização de historietas e poesias.

ESCRIITA
1. Copia a tinta dos modelos usados.
2. Fazer os alumnos copiarem com acerto e

asseio.
PRIMEIRO SEMESTRE

Copia a lapis no primeiro mez, e depois a tin-
ta, de novos modelos e da lição da leitura, deven-
do a escripta ser clara e cuidada.

Correcção, no quadro negro, pelo professor,
dos erros commettidos, interessando a toda a
classe.

SEGUNDO SEMESTRE
Escripta de trechos lidos, preferindo-se os que

contenham letras maiusculas, signaes orthographi-



- 1780 -

cos, etc. -- Correcção no quadro negro, pelo pro-
fessor, dos erros praticados.	Eereieios caiu-
graphicos, breves e variados.

LINGUA PATRIA

1. Exercicios escriptos precedidos de exerci-
cios oracs.

2. Encaminhar com inteiligencia estes vara
aque1lc.

PRIMEIRO SEMESTRE

Observar o professor, no ensino, as instrucções
consignadas no artigo "Exercicios de redacção".

Conversa coiii os alumnos, reproducção de his-
torietas, descripção de gravuras, Como no primei-
ro anuo. Trabalhos escriptog baseados nos ex-
ercicios oraes: formação de sentenças e sua combi-
nação para compor historietas e descrever objectos
apresentados. Descrever a sala de aula como
primeiro exercicio de redacção. - Assurnptos
para outros exercicios: - o livro de leitura, um
coliega, uma gravura expressiva, a Bandeira Na-
cional.

SEGUNDO SEMESTRE

Exercicios para despertar nas creanÇaS o es-
pinto de observação, orientando-se desta fôrma:
composição oral e depois escripta a respeito das
mãos, á vista (Ias quaes a classe formará senten-
ças relativas á sua utilidade, hygiene, destreza,
etc. - Os exercicios subsequentes poderão versar
sobre estes assumptos: OS olhos, uma gravura
expressiva, o pateo de recreio, o jardim escolar,
um brinquedo, a rua mais conhecida, um animal
domestico, re)rO(lHCÇão de urna historia contada
pelo professor, urna excursão escolar. --- Recita-
ção de pequenas poesias.
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AR1THMETICA
1. Problemas e operações com os nurneros deum até mil.
2. Variar para esse fim o ensino, (laudo-lhe

a maxima clareza.

PRIMEIRO SEMESTRE

Contar objectos Pr dezenas, de uni a vinte.
de vinte a cincoejita, de cincoenta a cem, dando
aos alumnos a idéa da centena.

Leitura pela mesma ordem, no quadro negro,
desses numeros escriptos pelo professor.

Escripta dos referidos mimeros pelos ahi-
mnos, em eguaes condições, e depois a lapis nos
cadernos.

Algarismos arabes e emprego do zero.
Formação da tabua de sommar, empregando

o respectivo signal e meios intuitivos.
Formação (Ia tabua de dim in uir, nas referidas

condições.
Problemas, oraes e escriptos, de somma e sub-

tracção baseados em cousas de pleno conhecimento
e interesse (Ia classe.

Por meio de exercidos interessantes e varia-
dos, dividir objectos em duas, Ires, quatro... até
dez partes, para ter i(Iéa de metade, um terço, um
quarto.., um decimo.

SEGUNDO SEMESTRE

Baseada na idéa de centena, já conhecida, a
contabilidade oral e escripta, continuará até mil
em exercicios de leitura e escripta, semelhantes
aos realizados 110 Semestre anterior, (lando i(léado milheiro.

Recapitulação ( I as (luas primeiras operações
fundainentaes, com problemas variados.

1). 101	
1927

.-	-
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Pequenos exeÏCiK*, oïaes, de Jnultiplicaçao.
sobre cousas.

Formar a tabuada de multiplicar de dois a
nOVC, empregando o signal prop	e meios intui-
tivos, jazendo depois contas de m!lltiplicnr.

Divisão oral, exacta, de numeros simples.
Formação gradual da tal)lla de dividir.
Divisão de compostp ir simpLes, sendo e

quociente numero simples.

DESENHO

1. Desenho como no primeiro anuo e corre-
cção de erros.

2. Orientar os alumnos para que ciles mes-
mos façam as correcções.

PRIMEIRO SEMESTRE

4.

	

	Desenho espontaneO e de imaginação
lihCV(hl(le nos assumptos; interpretação (lC contos.

SEGUNDO SEMESTRE
B. Desenho livre e de memoria iiterpre-

tuÇõ() de ossumptOS determinados pelo professor;
re1)rO(lucÇaO de fórmas apresentadas á vista; co-
loração a iapis.

NOÇÕES DE COUSAS

1. Observar como os seres da natureza rea-
gem ás intemperieS.

2. Fazer com que o albano uppnnda a se
garantir contra as influencias do meio nocivas á
sua saude, de accordo com as instrucções.

GEOGRAPHIA

1. Chorographia do Estado de Minas.
2. Ensinar com toda a solicitude de admira

dor de nosso Estado.
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PBIMl]l4() SEMESTRE

O Estado de Minas. - Sua localização no Bra-sil. -----Estados limitroplies. - Belio Horizonte e
algtlmas cidades mineiras mais importantes pelo
seu progresso eeonomico e social, discriminadas
as diversas zonas do Estado. - Organização admi-
nistrativa. ---População.	Principaes accidentesgeograp jiicos. Vias de communicação: estradas
de rodagem, estradas de ferro, navegação fluvial,
correios, telegraphos e telej)hones. -- Communica-çõcs COlfl os Estados vizinhos e com a Capital Fe-
deral, em viagens simuladas.

SEGUNDO SEMESTRE
Clima de Minas Geraes.--.1roduicções discrimi-

nadas, Peculiares ás (lifferente,s ZOfl as do Estado.- -Estações hydro-mjne cites Caxambú, Araxá, Cam-
huquira, Caldas, ele.- -Viagens simuladas ás cida-
(les mais importantes do Estado, dando noticia do
flue houver (le mais iiotavel IiiI lavoura, no com-
mercio e na industria

Esboço eartora1)hjc() (lo) Esta do, no quadro
negro, para estudo (los accidentes, vias de.commu-
nicação, cidades principaes e baciasfluviaes. -
Estudo mais detalhado das producções allimaes e
vegetaes, destacando-s0, para conhecimento espe-
cial, neste ultimo ramo, as arvores mais communs
e uteis, as Plantas textis, principalmente o algo-dão.

HISTORIA DO BRASIL
1 . Historia da localidade escolar,
2. Guiar-se pelas instrucções, dando ensino

intuitivo.

PRIMEIRO SEMESTRE
Observação das cousas antigas da localidade,

existcn{es na mesma e no museu escolar. - Ori-

4
	

wel`;;'
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gera do nome da localidade. - - Inauguração da es-
cola ou grupo escolar.	Noticia de outros institu-
tos dc ensino. - Casas de beneficcncia publica. -
Construcção da cgrcja matriz.	O primeiro vi-
gano. Explicação dos nomes das traças e ruas
mais importantes. - Data da fundação da séde
escolar. - Nomes dos fundadores e primeiras fa-
milias que ahi se estabeleceram. - Descendentes
deiles entre os alumnos e pessoas da localidade.

Nomes e vida (te seus homens beiieineritOS.

SEGUNDO SEMESTRE

Data da elevaç o di localidade t séde distri-
ctal vilia ou cidade. - Nomes do municipiO e da
comarca, datas (te sua creaÇão. O primeiro pre-
sidente da Camara e O primeiro j tiiz de direito.
Explicação (105 nomes (105 (listnictos, que consti-
tuem o muflicipio. -- lfl 1)Õnta11cia relativa delies.
- Quando se inauguraram os principues melhora-
mentos: -- aga 1)otavel, luz elecirica, bonde, es-
trada (le ferro, telegnapho, telephone, correio, ci-
nema, fabricas, cadeia, forum, etc.

Creação da imprenSa local e apresentação do
primeiro jornal 1) ubliat1Õ, seus redactores, edito-
res, etc.

Acontecimentos iflS importantes, para o que
o professor procurará escrever a historia local.

SC1ENCIAS NATURAES

1. 1)esenvOlvifleflt 0 (lo centro (te interesse re -
presentado na varra.

-. Coliaborar com a classe no desejado (leseu-
volvirneflto.

PRiMEIRo SEMESTRE
Do centro de interesse, que é a varra, tirar os

seguintes ensinamentos: -- o bezerro; os marnfl1i-
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feros; o leite e seus productos; o café com leite e
o pão; o trigo e sua importaiicia; os diversos no-
mes do boi, conforme a eclade e o estado; o boi de
carro; o carro usado nas fazendas; os pastos e
como se formam; as invernadas; o commercio de
gado; a carne de vacca, o matadouro e o açougue;
fiscalização desse genero a bem da saude publi-
ca; os outros productos do boi, provenientes do
couro, dos chifres, do sangue e dos ossos.

SEGUNDO SEMESTRE

A vacca alimenta-se de milho, o mais impor-
tante dos cereaes para o Brasil. -- Como se cultiva
o milho.	Observação (le um pé de milho e de
urna espiga.	O debulhador.	Que é o que se
faz do milho. - Varias raças (le bois. O gado
zebú. --- Estatistica do gado bovino no Brasil e em
outros paizes. --- O) J)rof(sor ainda poderá tirar
mais ensinamentos (10 celltr() de interesse 0(10-
pta(10.

11 Y G  IENE

1. O interesse iiitelligente pela saude piopria.
2. Fazer que os alumnos se tornem amigos

(]'a

PRIMEIII() SEMESTRE

Siguir as inslrucçõ&s daias e o quadro (los
deveres hvgienicos. -- O valor das sanitarias para
a conservação ola saude.	Explicar a necessidade
(le ser arejado  C claro o (mano de (1oI'flhir. - Ne-
cessidade (10 luz (lo sol janii (OS aposentos, para a
1'oulJ)a e para o corpo. - - Conveniencia de andar
calçado. --- Não brincar com os gatos, cães e outros
anima es.	Elícitos do fumo no organismo huma-
no: não fuma e.	A liygieiio' dentaria merece es-
pecial (_(j id'Ido)

.	.,.	.'.	.
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SEGUNDO SEMESTRE

ilygiene (Ias mãos: não levai-as i hocca; não
roer as unhas; não eh ti e os dedos; não esgarava-
tar as fossas nasues; n() apagar com as mãos os
escriptos das lousas C dos quadros-negros; não es-
fregar os olhos com OS dedos; não humedecer o
(ledo com a saliva, p&Ira voltar a folha; não fazer
o mesmo para contar dinheiro; não coçar a cabe-
ça; não deixar as unhas grandes e sujas; evitar o
aperto de mtio aos doentes, sem comtudo faltar á
polidez; lavar as mãos, quando se tenha de tomar
alguma refeição, etc.

Perigos que offerece para os olhos o costume
de espiar pelas frestas das fechaduras. - Evitar
as luzes muito vivasc não encarar o sol. - Não
lêr nos trens de ferro, nos bondes, nos automoveis
e outros vehiculos cm i1uovimento.—Não lêr, quan-
do estiver deitado. - Perigos da poeira. As crean-
ças flO (levem varrer nem brincar com as vassou-
ras e espanna(lorc ,,._-ProteCçR0 dos alimentos con-
tra a poeira e contra as moscas. A varredura
secca corrompe o ar, levantando poeira. - O
objectivo do alumno indicará outros pontos neces-
sarios.

INSTRUCÇÃO MORAL

1. A instrucção moral como meio de proceder
correctamente.

2. Para attingir esse alvo, tornar o ensino at-
trahente e animado.

PRIMEIRO SEMESTRE

O programma acha-se traçado nos reclames
escolares, série azul e série verde, que estão publi-
cados no presente volume e se completam pelas
instrucções.
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SEGUNDO SEMESTRE
De accordo com as instrucções, o programma

se baseia em proverbios e quadras populares, de
que se apresentam algum no logar proprio, convin-
do que o professor os complete.

CANTO

1. Objectivo final: - - Cantar o Hvmno Nacio-
nal e o Hymno á Bandeira.

2. Cantar com OS alumnos, caníar para ('Iles
ouvirem.

1. E 2.° SFI\IESTRE

1 lyflHlt()S e canções (10 lIyrnivario e Cancio-
neiro Escolar, cantados com a possivel precisão e
expressão, mantendo os alumnos posição correcta.

EXERCIdOS PHYSJCOS

1. Ter força, agilidade e coragem.
2. Dirigir com energia e methodo os exerci-

cios I)hySiCOS.

1 . 0 E 2.° SEMESTRE

I. Fixar na creança o habito de manter atti-
tude correcta.

II. Marchas: cadenciada, nas pontas dos pés,
com elevação dos joelhos, com balanceamento dos
braços, accelerada, sinuosa, com canticos.

111. Gymnastica respiratoria.
IV. Exercicios simples para os membros su-

periores: flexões, extensão dos braços, ante-bra-
ços, punhos, dedos.

V. Exercicios para os membros inferiores:
flexões, distensões e projecções (Ias pernas, joe-
lhos, côxas e pés.
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VI. Exercicios simples para O pescoço: fle-
xões, rotações, etc.

VII. Movimentos elementares do tronco.
VIII. Corridas: simples, cm um pé, de tur-

mas. applicadas.
IX. Saltos: no mesmo logar, em diversas di-

recções, com movimentos dos braços.
X. Jogos menores: simples, sem instrumen-

tos, com bolas, bandeiras, lenços e maças, instru-
ctivos.

XI. Arremessos de bolas, varas, j)C5OS (leves),
sem impulso.

XII. Começar e terminar a aula por marcha
rythmadi

TRABALHOS MANUAES

1. Fazer uma caixinha de papelão.
2. Dirigir com inteiligencia o trabalho e (lei-

xar o alumno fazei-o.

1 . 0 E 2.° SEMESTRE
Orientar-se o professor pelas instrucções des-

te anuo, que adoptam trabalhos em papel e expõem
o programma de modo aualytico.

TERCEIRO ANNO

LEITURA

1. Primeiro grau da leitura interpretativa.
2. Fazer 1r e verificar se cornprehenderarn.

PRIMEIRO SEMESTRE
Como meio de propaganda dc livro, o pro-

fessor abrirá as aulas, niostrando aos aiiimnn( li-

V1'OS bonitos e i1lIIStt')S (Te (liVeI'SOS Iahusnhos,
e lhes contará uma 1iistria 1)elliSsinla que leu cIU
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casa, reproduzindo-a C)1fl expresse, g'aça e cla-reza.
Leitura no livro adoptado. - Pausas e infle-

xões. - Exercicios sobre as mesmas.	Interpre-
tação de 'vocabulos e sua applicação.	Leitura
de composições pocticas faceis, feita com pausas e
inflexões.

Exerciejos: Iests de leitura silenciosa. -- Re-
sumo oral de trechos lidos em classe e fóra desta.

SEGUNDO SEMESTRE

Continuação (Ia leitura em livros adoptados.
Interpretação de vocal)ulos e sua applicação.-

Leitura (Te composições poeticas mais extensas.
Resumo oral de trechos lidos em classe e fóra des-
ta.	Dramatização (Te trechos (Te prosa e verso,
para exercicio de memorização e de interpreta-
ção (Te linguagem oral (,. escri ,pla. --- Excrcicio:tesis de leitura silenciosa e (Te vocabularjo

ESCRIPTA

1. Copia com relativa rapidez e escripta por
dictado.

2. Estimular a classe para a escrij)ta rapida,
saber (liCtar.

PRIMEIRO SEMESTRE

Copia de modelos indicados pelo professor e
(Te trechos de livros, feita com relativa rapidez. -
Escripta 1)0 1' dictado.

SEGUNDO SEMESTRE

Os mesmos exercicios (lo primeiro semestre,
aia is desenvolvidos. - - Copias .calI igrapliicas.
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LINGUA PATRIA

1. Exercicios iniciaes de redacção de cartas.
2. Cooperar com habilidade para o bom exi

to desses exercidos.

PRIMEIRO SEMESTRE

Exercicios oracs baseados nos trabalhos esco-
lares, encarregando-se esta disciplina de contar,
póde-se dizer, a vida das outras disciplinas. O
professor poderá tirar grande proveito dessa fon-
te de informações, que pertence aos proprios alii-
mnos.

Exercicios de redacção, precedidos de cxcrci
cios oracs, conforme as respectivas instrucções
consignadas em outro logar.

Descripção de gravuras expressivas para va-
riar os exercicios oraes.

Recitação de poesias sobre assumpto leve e
alegre.

SEGUNDO SEMESTRE

Exercicios oraes e depois escriptos sobre OS

themas apresentados, excluindo-se os que foram
(lados no semestre anterior: - a sala de aula, as
mãos, os olhos, um coilega, a Bandeira Nacional
uma gravura expressiva, o pateo de recreio, um
brinquedo, urna rua conhecida, um animal domes-
tico, urna historia narrada pelo professor, urna ex-
cursão escolar.

Exercicios iniciaes de redacção de cartas: car-
tões de convite para um passeio, parabens pelo
anniverSario ou por outro motivo, apresentaç-ão de
despedidas, cartas a pessoa da farnilia, ao coflega
ou ao amigo, (laudo noticias suas e da cidade.
O professor ensinará todas as partes da correSpOil-
dencia até subscriptar a curta, cnveloppe. Recita-
ção de poesias.
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ARITHMETICA

. Problemas e operações com os numeros
at uru milhão.

2. Exigir toda a preciso nos calculos.

PRIMEIRO SEMESTRE

Lêr e escrever inimeros até um milhão e qual-
quer quantia até um Conto de réis.

Exercicios variados de somrna e subtracção.
Problemas escriptos, em que entrem urna 0(1

as duas operações mencionadas.
Tabuada de multiplicar.
Multiplicação escripta, contendo o multipli-

caiid& até quatro algarismos.
Multiplicação abreviada por dez, cem, mil,

etc.
Multiplicação abreviada de nurneros termina-

dos em zeros.
Multiplicação, cujo multiplicador contenha

zeros intermediarios.
Problemas escriptos, simples, de multiplica-

ção, não excedendo de tres algarismos o multipli-
cador.

Problemas escriptos e variados sobre as tres
operações estudadas.

Lêr e escrever numeros romanos. Conhecer
no relogio as horas, minutos e segundos, que clie
marca.

SEGUNDO SEMESTRE

Formação gradual da tabua de dividir.
Divisão' escripta de numeros simples e de com-

postos 1)O1 simples, sendo o quociente numero
simples.

Divisão escripta, abreviada, por dez, cem, mil,
etc., e de numeros terminados em zeros.
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Problemas escriptos, simples, de multiplica-
ção e (liviSaO.

Multiplicação e (livisuo de numeros quaes-
quer. Exercicios Combifla(los e muito variados
com moedas nacionaeS.

GEOMETRIA
1. Pontos eflUInCFO(lOS 1RSl( 1)I'ograrnlna
2. Realizar o ensino lm' meios praticos.

PRIMEIRO SEMESTRE
Espaço, cor)o. ex tensão, volume, superficie,

linha e ponto.	Noções sobre o ponto.	Linhas
segundo suas direcçoes.	Posição das linhas em
relação a outras linhas

Traçar liiihs. (1 J )regln(It) r(gUa e compas-
so.	Medir e 1 laçO 1' linhas sobre o Iet'refl() e o
papel. - - Meios e111l)I'C.4fl(t0S j)elOS carpinteiros,
jardineiros, etc., para troçarem rectas e curvas.

SEGUNI)() SEMESTRE
Prumo e nivel. SUO a ppl icaçao.	 \oçàO de

faces, angulos e arestos.	Classificação (los au-
gulos.	Traçado da 1)iSSectl'iZ (te um angulo, em-
1)regan(iO-Se regua e C ompasso.	Triangulas. sua
conStrIlCÇãO.	( asos de egualdade das trianguloS.
- - Noção de base e altura (te mim triangulo. -
Arca dos triungulos.

I)ESENII()
1 . Desenho (10 na i uval, de i 1 mtcr ) retaÇao e de-

corativo.
2. Ensinar 11<) (1uia(IV() negro, O 1)agand() o de-

senho para não ser copiado

1 . E 12. 11 SEM ESTRE

(1) Desenho do natural. -- F'órmas geometri-
LS (lO' CI Va(IaS de oitIt'S. cones. 1 t'ollCO-COUeS, CV-
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lindros e semi-esplieras; raizes, caules, folhas, ïru-
ctas e flores singelas; quadrado, triangulo e rectan-
guio; envoltorios, cadernos, pastas e livros.

b) Interpretação de contos. - Assumptos de-
terminados pelo professor e cxtrahidos dos pro-
grammas (lc linguagem, sciencias naturaes e hy-
gidne. - Contos escolhidos ou imoinados pelos
alumnos.

c) Desenho decorativo. -- Exercicios de frisos
ou faixas com disposições alternadas oppostas e
motivos de angulos. - Elementos: folhas simples,
raizes e fructos.

NOÇÕES DE COUSAS
1. Conhecimento dos meios que a ereança e

os seres da natureza dispõem para se defender.
2. Incutir no animo dos alur:lnos a coragem

indispensavel á vida
De acCOr(i() com as instrucções, desenvolver a

idéa central: -- "Necessidade de se defender dos
perigos e inimigos diversos"

GEOGRAPHIA
1. Conhecer a grandeza do Brasil para me-

lhor a(lrniral-o
2. Ensinai' como quem fala de um ente que-

rido.

P111 MEl 110 SEMESTRE
Epigra pli es <to programnia anaivtico inserto

nas instrucções, pelas (pias o professor lia de
guiar-se, lendo-as com atIenÇilo) : 1 . O P0\O bra-
sileiro. -- 2. Cedros commorciacs. - 3. Diversos
productos.

SEGUNDO SE\IES'1'RE
Epigraphes dos pontos, COlhO no semestre an-

terior:	1. Madeiras do Brasil.	5. Riquezas mi-
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ileraes.	. Lii local brasileiro.	7 \T	ia
Ainazoiias e (10 S. Francisco.

HISTORIA 1)0 BRASIL

1. Historia do Estado dedc Minas Giqaes.
2. Orient'-se pelas instrucções <lo progranL-

Ma.

PRIMEIRO SEMESTRE
O Estado de Minas e origem de seu nome.

r1erritorio mineiro: Capitania, Provincia, Estado.
- Os bandeirantes. - Fernão Dias Pacs Leme e
fundação dos primeiros arraiaes. - Descoberta
do ouro e pedras pi eeiosa. - Os emboabas. -
Reacções contra O regimeli colonial. - FClij)1)e

os Santos. - -TiraIcntes e a Coii ,j uraçíio Mineira.
Antonio Franeisco LishCia, o A1eijwlii'10, 9eii,1

architecto e escuiptor miiieiro.

SEGUNI)O SE\IES'l'RE
Breve noticia de Minas no periodo monarchi-

co. -- I)esenvolvimen lo do Estado no periodo re-
publicano. -- A imprensa mineira -e principaes
jornaes. A instrucção em Minas. Faculdade
de Direito, primeiro instituto de ensino superior
creado por iniciativa particular em Minas, sendo
seu fundador o Conselheiro AITOIISO Penna. -
Ouro Preto, antiga capital. -• À'ova capital, Bel-
lo Horizonte, seu progresso	tu,(I X 	A ci-
dade de Juiz de Fóra. - Henrique Halfeid -e Ma-
riano Procopio. Algumas cidades historicas di-
gilas de nota, como Barbacena, Sabará, Diamauti-
na, S. João d'El-Rey, etc. - Presidentes do Esta-
do de Minas.

SCIENC IAS NATURA
1 . 0 . A terra como grande centro de interesses a

aproveitar.

1S(' '̂y11i11te	
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2.. Restringir-se As instrueções para limitar o
eBsino.

PRIMEIRO SEMESTRE

Do cntro dc iteressc, que é -a terra, tirar o
 ensino: o sol; o dia e a noite; o céo, a

lua e as estrelias; o ar, a atmosphera, o vento; as
nuvens e a chuva; a tempestade, o relampago, O
trovão, o raio; o para-raios; a agua nos tres es-
tados; a chuva de pedra, o orvalho, o sereno, a
geada e a neve; as estações do anno; o arco-iris e
suas côres.

SEGUNDO SEMESTRE

o granito, a exploração de uma pedreira; o giz,
a pedra de cal, a caicira, etc.

Circulação (Ia agua no interior e na superficie
(ia terra. ---- Agitas mineraes. -- Varias estancias
une existem em Minas. - O mar e seus movimen-
tos. Influencia do mar na civilização. - Os me-
Ines, como o ferro, o cobre, o zinco, etc. - O Es-
lado de Minas, primeiro possuidor de minerio de
ferro no mundo. - A cultura da terra e a carreira
agricola. -- As diversas plantações.	A horta es-
colar, os jardins, etc.

HYGIENE
1.0. Os meios proprios de evitar a doença.
2. 0 Armar OS alumnos contra OS inimigos da

saude.

1.' E 2.° SEMESTRE

Observar as instrucções dadas em logar pro-
prio, as quaes conteem o programma de modo des-
envolvido.

Lembrar mais estes outros pontos:

1
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1.°. Conveniencia para as creanças em deita-
rem-se cedo e levantarem-se logo que acordem.

2.11 . O beijo como transmissor de varias moles-
tias, quaes a tuberculose e a syphilis. Prohiba-se
que as creanças se beijem, e não lhes dêm as
professoras o exemplo no osculo da saudação.

3.0. Falar do jogo de cartas como um vicio
muito pernicioso á sau(le.

4 0 Transmissão de molestias por meio dos
cães, gatos, aves, moscas e outros animaes.

5.1 . As hel)i(laS alcoolicas; o alcoolismo e 5C11S
perigos.

6.0 . Cuidados que se devem ter com as feri-
das.

7•o Hvgiene da digestão.

INSTRUCÇÃO MORAL
1 . 0 . Adopção de uma divisa para a pratica da

vida.
2. 11 . Fortalecer essa divisa(liviSa Cofli o CflsiflO dos

grandes .pensa dores.

1.° E 2.° SEMESTRE

O eflSilR) (leve ser ministrado em torno de ma-
ximas e l)eIlSarneIltos, (105 quaes as instrucções
fornecem urna 1)e(ltieiia coilecção. O professor co!-
ligiríi para o fim novos pensamentos.

E' necessario (lar vida aos meios indicados,
não deixando ficar as lições no terreno theorico
e abstracto, o que seria de nenhum effeito para
os alumiios.

O genio inventivo dos professores lia de ex-
trahir o ensino de modo attrahente e beilo, mos-
trando o pensamento da lição como que insculpi-
do, aos olhos dos ahimnos, em finissimo vidro co-
lorido e ornado de flores.
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- INSTRUCÇÃO CIVICA

1. Interesse pelo progresso do logar, onde
vive.

2. Explicar a organização local e a influen-
cia do meio.

1 . 0 E 2.° SEMESTRE

De conformidade com as instrucções, os pon-
os serão os seguintes: Bandeira Nacional. - Pa-

Iria e patriotismo. - - Auctoridades locaes. Ci-
dade e municipio, comarca e federação escolar.

Camara Municipal. -- A policia. - O jury.
grupo escolar. - A eleição. Normas civicas.—Es-
las se acham transcrij)tas no presente volume e
equivalem a um codigo de civismo para os ah-
'nhlos.

CANTO

1 . Obj ectivo final; sabei' cantar o 1 lymno Na-
(lOiI 1 e o flyIflIH) á Bandeira.

2. Cantar com os ai umnos, cantar para ei Lesreni.
1.0 E 2. SEMESIBE

1 lvnmos e canções do Hymnario e Cancionei-
ri seolar, exigindo a professora que os alumnos
inanIenhun cornplela correcçõo, e explicando-
lhes, ao vivo, as vantagens do canto, não sómen te
physiologicas, mas lambem sociaes.

EXERCICIOS PHYSICOS
1. Ter força, agilidade e coragem.
2. Dirigir com energia e methodo os exerci-

cios physicos.
1927
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1 . 0 E 2.° SEMËSrIIIE

1. Fixar na creança o habito de manteralti-
tude correcta.

II. Marchas: cadenciada, nas pontas dos pés,
com a elevação dos joelhos; com o tronco flexio-
nado; com movimentos simultaneOS ou alternados
dos braços, com canticos, com assobios, etc.

III. Gymnastica respira tona.
IV. ExercicioS para os membros superiores e

inferiores, mais variados e perfeitos que os do 2.°

anflo.
V. Exercicios diversos para o tronco, em po-

sições differenteS.
VI. Exercidos para o pescoço.
VII. ExercicioS combinados, para os mem-

bros superiores, inferiores e tronco.
VIII. Exercidos com bandeiras.
IX. Corridas: simples, de obstadulo, em um

pé, de turmas, de costas, applicadas.
X. Saltos: no mesmo ioga", saltitos cm diver-

sas direcções, com movimentos dos braços, de dis-
tancia, com e sem impulso, de lado, para o lado.

xL Arremessos de bolas, varas, pesos, com e
sem impulso.

XII. Passos rythmicOS.
XIII. Posições graciosas.
XIV. Cortezias.
XV. Jogos menores: simples, sem instrumen-

tos, com lenços, bandeiras, cylindroS, maças, etc.
XVI. Começar e terminar a aula por marcha

rythma das.
TRABALHOS MANUAES

1. Conservar e concertar a roupa de uso.
2. Ensinar com paciencia, levando o alumno a

vencer difficuldadeS.
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1.0 E .° SEMffHE

Consultem-se is i!1strucçõis, )n(Ir S' acham
devidamente enumerados os trabalhos deste anuo,
todos feitos de tecidos.

QUARTO ANNO

LEITURA

1. Segundo grau da leitura iii trjir[a 1 iva
2. Fazer lêr com expressão, verificando si eu-tenderam.

PRIMEIRO SEMESTRE
Lêr esta phrase, (J110 a classe ha de Copiar,entender e decorar:	O Brasil espera que cada

milumno do quarto anuo ensine mais tarde um me-
nino a lêr e escrever."

Apresentação, feita pelo professor, de revis-
tas e jornaes, entregando os mesmos aos alumnos,
para folheal-os á vontade durante uma aula.

Leitura em prosa e verso nos livros adoptados.
Emprego do diccionario.	Leitura de jornaese revistas.	Resumo oral de trechos lidos em

c1ase c fóra desta. Leitura de folhetos sobre as-
sumptos relacionados com o movimento economi-
co, industrial e social do Estado e do Paiz.

SEGUNDO SEMESTRE

Leitura de um livro da hibliotlieca infantil,
feita em casa. Leitura nos livros adoptados, cm
jornaes ou revistas._Exercicjos: resumo da leitura
feita. - Tesis de leitura silenciosa.	Tests deleitura oral.

"E' pela leitura que nós nascemos.para a vida1 inteliectual", diz Antonio Albalat.
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SEGUNDO SEMESTRE

Continuação dos exercicios do primeiro se-
mestre.

Exercicios no quadro, com a coliaboração da
classe e do professor, para os fins de pontuação
e orthographia.

Uso do diccionario, sendo de toda a conveni-
ncia que cada alumno tenha o seu e o considere

como companheiro da leitura, cujo habito elie
precisa de adquirir para conservar e desenvolver
OS seus conhecimentos.

Um dos reclames escolares, serie verde, é o
seguinte: ----- "Sê assiguaiite de inn bom jornal, por-
itie com isso lucrarás muito."

Lembre-se aos alumnos que a leitura é ali-
nientadora da inteiligencia, a quem fornece mui-
tas noções e factos, capazes de elevar o homem do
J)0\() acima do seu meio social, e fazei-o orienta-
(101' da classe a que I)eiteflce

ARITHMETICA

1. Exercicios com inteiros e fracções, systema
metrico, conta (te juros.

2. Cooperar de modo efficaz em todos os exer-
cicios.

PRIMEIRO SEMESTRE

Lêr e escrevei' (IUiesqL1er numeros e (luafltas.
Divisibilidade dos niinieros.
i\laxino divisor COfliflitifli
Fracções ordinarias.
Operações com as mesmas: reducção ao mes-

mo denominador, simplificação e as quatro opera-
ções fundamentaes.

Fracções decimaes.
Transformar fracções decimaes em ordinarias

e vice-versa.
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ESCRIPTA

1. Legibilidade e rapidez na escripta.
2. Empenhar-se por essas qualidades, reali-

zando concursos de uma e outra.
PRIMEIRO SEMESTRE

Exercicios de escripta de trechos pouco ex-
tensos e de letras de grande formato, para titulos
e cabeçalhos.

SEGUNDO SEMESTRE
Os mesmos exercicios do primeiro semestre,

convenientemente desenvolvidos, variando-se OS

modelos.

LINGUA PA'fRIA
1. Redacção de cartas e habito de lêr.
2. Incentivar a classe para attingir os dois

ol)j ectivos.
PRIMEIRO SEMESTRE

Exercicios oraes sobre assurnptoS concernentes
á vida dos alumnos, aos factos locaes e a noticias
interessantes vindas nos jornaes, não só para o
fim de desenvolver a expressão verbal, mas tam-
bem para fornecer materia á redacção de cartas.

Exercicios constantes de redacção de cartas,
escrevendo os alumnos (luas cartas em cada se-
mana. - - E' mister, animar esse trabalho, visto
que, depois da linguagem oral representada na
conversa, a maior utilidade no estudo da lingua,, 
para as classes populares, consiste em escrever
cartas, exigidas pelas relações sociaeS e cornmer-
ciaes. -- Afinal, a carta não passa de ser urna con-
versa escripta.

Recitação de poesias, cxc rciCiO que (leve ser

considerado - como de COflVIVC1IC1R familiar nas ho-
ras de descanço.
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Addição, subtracção, multiplicação e divisão
decimaes.

Resolução de problemas com fracções ordina-
rias e decimaes.

SEGUNDO SEMÊSTRE

Pratica das princilacs medidas metric1s, Pe-
sando e medindo com as mais communs.

O metro, suas divisões, o kilometro. - O gram-
ma, suas divisões, o kilogramma, conhecido geral-
mente pelo nome de kilo. - O litro e suas divi-
sões.

Problema sobre todas essas medidas, applica-
tios ás necessidades da vida pratica.

O metro quadrado e o metro cubico, propon-
do-se problema sobre os mesmos.

Regra de tres simples.
Principal, taxa e porcentagem.
Juros simples: achar os juros, o capital, a

taxa e o tempo.

GEOMETRIA

1. Noções consignadas no programma.
2. Encaminhar o ensino para um fim util.

PRIMEIRO SEMESTRE

Quadrilateros: quadrado, losango, rectangulo,
parallelograniiio e trapezio. --- Construcção gra-
iia dos quadrilateros, especialmente do rectan-
guio e dó quadrado. - Problemas concretos sobre
os quadrilateros para conhecimento pratico das
suas áreas.

Circulo, circumferencia, raio, diametro, cor-
da, secante e tangente com applicação do transfe-
ridor. Noções de polygono regular, apolhema e
1)erietr0. - Problemas praticos e simples para
determinação da área do circulo. -- Idem do po-
lygono regular.
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SEGUNDO SEMESTRE
Noção de paralielepipedo, sua base e altura.

Estudo da pyrainide, do cylindro, do cône e da
csphera, comparados entre si e com os solidos es-
tudados. - Analogia entre os corpos geometricos
estudados com os de uso comnum. - Problemas
de feição pratica sobre arcas, muito variados e
bem concretizados.

Revisão do programma.

DESENHO
1. Desenho do natural, de imaginação, de me-

mona e decorativo.
2. Contribuir para esses objectivos, de accor-

do com as instrucções.
1.0 E 2.° SEMESTRE

F ci) Desenho do natural. - Estudos de fôrmas
derivadas das estudadas: copia de moiluscos, an-
neliados, peixes, flores, folhas; milho, arroz, fei-
jão, fumo, caniia, algodão, café, etc.; estudos de
fôrmas pyramidaes e cubicas, caixa, telhado, casa,
pedestal, quebra-luz, canteiro, Vaso.

b) Desenho de imaginação e memorh - as-
sumptos escolhidos pelo professor e extrahidos dos
programmas das aulas de geographia, seiencias
naturaes, hygiene e historia.

e) Desenho decorativo - aproveitamento dos
moliuscos e annelhtdos bem como das flores e to-
heis de disposições radiadas, para motivos de ecu-
Iro. Emprego dos frisos como molduras.

NOÇÕES DE COUSAS

1. Conhecimento do meio para a valorização
da vida.

2. Preconizar o valor do esforço proprio no
emprego da vida.
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PRIMEIRO SEMESTRE

De conformidade com as instrucções, desenvol-
ver a idéa central: - "Necessidade de agir, de tra-
balhar e recrear-se; de educar-se solidariamente."

SEGUNDO SEMESTRE

Desenvolvimento da idéa central - O sol, de
accordo com as instrucções.

GEOGBAPIIIA

1. 1(ka de Emerson: "As nações foram feitas
para se auxiliarem mutuamente

2. Dar uma ida geral das nacionalidades do
iïmndo.

PRIMEIRO SEMESTRE

Trimestre da America e rçI.in11stt.e da Europa,
conforme os prograrnmas analyticus transcriptos
nas instriicções.

SEGUNDO SEMESTRE

Trimestre da Asia, Africa e Oceania, segundo
as instrucções.

Ultimo trimestre: geogra'phia mathematica;
viagens ao redor do globo; revisão geral da mate-
ria, de accordo com as instrucções.

I-flSTORIA DO BRASIL

1. Factos principaeS da historia do Brasil.
2. Apresentar o ensino de modo assimilavel,

banindo a decoração de pontos.

PRIMEIRO SEMESTRE

Ministrar o ensino pelos seguintes 1)OfltOS, ba-
seando-os nas instrucções, que devem ser consul-
tados:
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1. Descobrimento do Brasil.
II. Os primeiros habitantes.
III. Periodo colonial.
IV. Vinda de D. João VI para o Brasil.
V. Independencia nacional.
VI. Reinado de D. Pedro 1.
VII. A Regencia.
VIII. Reinado de D. Pedro II.
IX. Guerra cio Paraguay.
X. Abolição do elemento servil

SEGUNDO SEMESTRE

XI. Proclamação da Hepublica
XII. Governo Provisorjo.
XIII. Saneamento da Capital Federal.
XIV. Integração do lerritorio nacional
XV. Os Presidentes da Republica.
XVI. Os grandes nomes nacionaes.
XVII. Imprensa brasileira.
XVIII. Revisão da materia leccionada.

SCIENCJAS NATURAES

1. Noções geraes do corpo humano.
2. Imprimir ao ensino todo o valor intuitivo.

1.0 E 2.° SEMESTRE

Pontos organizados em conformidade com as
instrucções.

1. Corpo humano.
II. Apparelho motor.
III. Apparelho nervoso.
IV. Apparelho digestivo.
V. Digestão.
VI. Apparelho circitlatorjo.
VII. Sangue.
VIII. Purificação do organismo.
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IX. Apparelho respiratorio.
X. Pelie.

HYGIENE

1. O interesse patriotico pela saude publica.
2. Explicar as condições sanitarias de Minas

e do Brasil.

1.' E 2.° SEMESTRE

Os assnrnp [os a tratar encontram-Se discrimi-
nados nas instrucções e podem ter estes titulos:

1. O pelotão de saude creado pelo novo re-
gulamento.

II. Estado das `condições hygienicas do pre-
dio escolar.

III. Concurso que a Caixa Escolar presta á
hygiene.

IV. Ensino anti-alcoolico cm todas as escolas.
V. Os grandes males, que a syphilis causa ao

Brasil.
VI. Variola e vaccina; ensinar a vaccinar.
VII. Os mosquitos como transmissores de

molestias.
VIII. Insectos prcjudiciaes á saude publica.
I. Mordeduras de cobra e serum anti-ophi-

dico.
X. Qualidade e valor nutritivo dos alimentos.
XI. 1m1)OrtaflCia hygienica da agua potavel.
XII. Cuidados com um ferido e modo de fa-

zer curativos.
XIII. Meios de reanimar um asphyxiado.
XIV. Apprender a dar uma injecção.
XV. Desinfecção habitual e no caso de mo-

lestias lrauSrniSsivCiS.
XVI. Praças nas cidades para exercicios in-

fantis.
XVII. Aguas mineraes do Estado de Minas.
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INSTRUCÇÃO MORAL

1. Acceitação, como modelo, da vida de um
grande homem.

2. Narrar biogra1)hias de homens celebres OUcininentes.

1. E 2:' SEMEsTRE'

1. Biographia de um ou mais homens beneme-
ritos da localidade, já failecidos.

II . J)ados hiograpliicos de brasileiros ilius-
1rs. corno José I3otiilacio, l)uqiic de Caxias, José
(le Alencar, Visconde de Mauá, Castro Alves, Silva
Jardim, Joaquim Nabuco, Benjamin Coiistaiit, Ruy
Barbosa, Oswaldo Cruz.

III. Idem, de extrangeiros notaveis, corno Ca-
mõcs, Colombo, .Joaiina d'Are, Washington, Pas-
teur, Pestalozzj.

IV. Actos lotivavejs e de heroismo da aetuali-
(lade, colhidos na imprensa diaria.

V. Noticia de descobertas importantes, quaes
o navio a vapor, a estrada de ferro, o automovel,
o aeroplano, o submarino, o telegraplio, a tele-
graphia sem fio, o teleplione, a photogra)JIia, a
luz electrica, o cinematographo, o J)hoflOgrapho,
os raios X, o para-raios, o radio, etc.

INSTRUCÇÃO CIVICA
1 . C01111Ccúr a Patria, para que melhor a hon-

re, (mc e sirva.
Esmerar-se no ensino de instrucço civica.

1. E 2.° SEMESrRE
1. A Constituição da Republica e as Constitui-

ções dos Estados.
II. As leis municipaes, estaduaes e federaes.
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Til. O poder legislativo.
IV. O poder executivo.
V. O poder judiciario.
VI. Séde (10 mUfliCipi() e capital dn Istao,

da União.
VII. Camara Municipal, Congresso Estadual,

Congresso Nacional.
VIII. Pre'sidente da Camara, Presidente (10

Estado, Presidente da Rejnihlica
IX. A comarca, o Estado e a Federação.
X. Juizo de Direito, TrjlJiilUul (Ia Relaçio. Si[-

1rihuna1 Federal
XI O eleitorado e US eleições.
XII. As Secretarias do EsIa(l() e os MinisterioS

(lii Uniiio
XIII. "Minas Geraes e "l)iario Official"
XIV. As 1)OliCiaS estaduaes.
XV. Exe rCit() e A rma da
XVI. Bandeira, lIvIflfl() Nacional e Armas da

Republica.

CANTO

1. Ohj ectivo final: cantar o Hymno Nacional
e o Hvmno Li Bandeira.

2. Cantar com os alumnos, cantar para elies
ouvirem.

1. E 2. SEMESTRE

Neste anuo, além do canto extensivo a toda
classe, poderá O professor tentar o canto mdii
dual OU (te Ufll pequeno grupo de alumnos (leflt
OS de melhor voz.

EXERCICIOS Pi-IYSICOS

1. Ter força, agilidade e coragefli.
2. Dirigir com energia e methodo os ex

cios physicos.
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J.	 1.0 E 2.° SEMESTRE
1. Fixar na creança o habito de manter alti-

tude correcta.
II. Marchas: cadenciada, nas pontas dos pés,

com elevação dos joelhos, com o tronco flexiona-
do, com canticos, com assobios, circular, com bati-
mento de palmas, com movimentos, simultaneos
ou alternados dos braços, em caracol, em azas de
moinhos, etc.

III. Gymnastica respiratoria completa, com
movimentos de braços e tronco.

IV. Exercjcjos para OS membros Superiores,inferiores, troiico e 1)SC0Ç0, mais completos e va-
riados que os (lo anuo anterior.

V. Exercicios combinados para (IS membros
Superiores, inferiores e tronco.

VI. Exercicios Com bandeiras e bastões.
VII. Corridas simples. (te obstaculo, em um

pé, de turmas, al)plicadas
VIII. Saltos: no mesmo logar, em diversas

direcções, com movimentas (lOS braços, dc cor-
da, etc.

IX. Arremessos de: bolas, varas, pesos, com
e sem impulso.

X Conduzir objectos leves, pesados. Varas Oubasidus.
XI. Trepar.
XII. Ataques e defesa: lucta de tracção e re-

1mti1s0.
XIII. Jogos: simples, sem instrumentos, com

bolas, cvlind ('os, maças, bastões, instruci ivos,pr-
[i 

a
va (bola ao Iriangulo e bola america uua, caj)taill-

bli)
XIV. Passos rvíhinicos.
XV. Posições graciosas.
XVI. Cortezias.
XVII. InterJ)retaçio por flei() (le gestos e at-

IitU(les, da cmoço provocada pela musica (para
meninas)
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XVIII. Exercicios de evoluções militares (pa-
ra meninos)

XIX. Exercicios de equilibrio.
XX. Começar e terminar a aula por niarcha

rythinada.

TRABALHOS MANUAES

1. No fim do curso fazer idéa da vida prd-
tissional.

2. Habituar o alumilo ao trabalho e da r-lIic
coragem para a vida.

1. E 2.° SEMES1RE

1. Os trabalhos deste anno apresentam tres
fórmas differentes, p' urna das quacs terá de
optar o alnrnrio. São dias: marcenaria, costu-
ra, horticultura ou jardinagem.

II. Consistirão nestes objectos os trUi)allIOS
de marcenaria, á escolha do Professor:—desman-
char um caixote servido e com as suas taboas la-
zer outro menor, urna regua, urna taramela, cabo
para marteilo, bengala, caixinha, q ! iadro, dci-
rinha de regua, estante de musica, carrinho, ie-
sinha, cama pequenina, estante pequena, tambo-
rete, escadinha de mão, metro, cavailete, assenta-
mento de fechadura, eIfll)alllar uma cadeira, etc.

III. Entreos trabalhos de costura enume-
ram-se estes, á escolha da professora, que seguirá
processo technico efficiente: crochet, pontos de
marca, letras e nomes; preparo das seguinfts pe-
ças: camisas, camisolas, vestjdinhos, saias. c6rte
e preparo de fronhas, toalhas, toucas, golas, blu-
sas, bordados em lenços e fronhas, manro de
machina de costura, etc.

IV. Em relação á horticultura ea jardina
gem, o professor ensinara os necessat'iOS processos
culiuiraes, devendo o alumno apresentai, para o
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exame final, um canteiro que efle proprio tenha
plantado e tratado durante o anno.

HORARIOS

1. Os horarios dever ser observados com a
maxirna pontualidade e precisão, não podendo de
fôrma alguma ser modificados pelo professor.

2. O horario das escolas reunidas é o mesmo
dos grupos escolares com a substituição das aulas
de trabalhos por aulas de lingua patria.

3. Nos grupos escolares, onde houver profes-
sor de trabalhos rnanuaes, formar-se-á para esta
disciplina horario especial, que será submettido
á approvação do Secretario do Interior.

4. Só se apresentam horarios de escolas ur-
banas, districtaes e ruraes em dois turnos, porque
assim elas devem fnnccionar a bem da efficiencia
do ensino.

5. Entre duas lições consecutivas haverá o
intervallo de cinco minutos para descanço da
Classe.

L
1

ii

4.



t.rupos escolares (Turno ilnico)
Ftr OOV1C) d&) 1. 0 utrin()

UOI1A.S	1	2o'gutiI

[ys 1
, l, lo

	

15 ti ii, 35	1	L ttr

11, 40 is 12	Ardi,

05 a 12, 22

	

12, 30 a 12, 50	Lteçde5 lo ousas

12, 55 a 13, 15	Lingas pulria

13, 20	Id, 0

	

13, 45 a O, 02	De •ga liii

	

11, 10 a 14, 85	Scleud5	IkisttIi'e5'

	14, 35 o II, 55	'l'rssl,elt,Os

15 a 15, 20

15, 25 ti 15, 30

Sabbado

-
Leitura

Arithmetica

Escripta

Liugua patria

Geogral,I.itl
Soien2ias nioturacs

Trabalhos

Qu rt o	 Sex t

ChAMAI-IA E INSPECÇÃO DE ASEIO E SA'DE

Lii tu ri	 Lr i

	

Artiint"ti o	 Ari ti, iii ti 'a	A ttl me

CANtO

	

Esrriplo	 Escrtt	Li c&s di' cousas

Liuua p Iria	Liiguti .ti,	Lu,gi,' ttria

RECL4IL.O AO AR LIV1E E EM PLENA LihiEPDADE

	

ll,.senho	 Cc 0raptil i

	

l(vgict:e	Selencias intuI:ie.s	H,nene

lustrueçilo noeral	Trab olhos	Instrucção morril

EXERCICIOS PiIYSECOS

lo rm otu r,t	il p ra shidi

Grupos eMe4)1I4-» (1 LlrLl() unico)
roa'ni'io	ZIMILO.....

	

TIOI1AS	 Segunda	 Torça	 Quarta	 Sexta	 Sabbado

	

li a 11,10	 CHAMADA E INSPECÇÃO DE ASSEIO E SAUDE

	

IS s II a5	Le,Lur,e	 Leitura	 Litura	 Leitura	 Leitura

	

II, O t 12	AriD,,notia	Arijoupf,ic1u	Arti,nseI los	Arithntetini	Arjth,metjca

	

a 12,25	 CA 'T0

	

12,35 a 12.50	E'erij,ta

	

12,5 a 13,15	Li,tg,t 1 atrito

ti 13.40

	

13,45 a 1',05	000graphia

	

14,10 a 14,30	SienitIas ',aturacs

	

11,'5 a 14,12	IIistori do Ilrasil

15	a 15.20

13,25 a 15,30

Escripta	 Ecripta

Lirgua patria	1	Lingua putria

RECREIO AO AR LIVRE E EM PLENA LIBERDADE

De-colo	 Geogruphia	 Desenho
11yi»ne	SeI0nei,5 uiturae-	ilygiene

'l'rab, lI,"s	Historia do Brasil	Trabalhos

EXERCIdOS PLIYSICOS

Formatura geral para a sais la

Liçlos ii» cou as	Eserilt:s
Li gua pitria 	1 L11 goa patr ia

Noções de cou8as
InstrueçS morai

Trabalhos

(.0)



(rIIpo cco1aie (Turno uni'o)
1 bravio do 3.- anilo

hORAS	 Segunda	 T erço	 Qu*rt.a	 Sexta	 Sa}bado

Le.it'ua
11,15 a 11,35	1.eLura	 Leitora	 Leitra	 Leitura 

11,40 a 12	ArithmetiGa	Arithme4iC0	Arithrnel.ica	Arithmetiea	ArithmetiCa

a12251C\TO —

12,30 a 15,50	Escripta	1oçi5es de couS	Instrucçio civ ica	Escript'	 Escripia
Linguo patia

12,55 a 15,15	Língua patria	InstruCÇ0 moral	Liniva patria	Língua patria 

13,W a 13,10	 RECREIO AO AR LIVRE 
1, E --̂ I PLE -NA LIBERDADE

Ilygiene	Geometria
14 10 a 1430	SoivuOlas ntur -es	hlygiene	Soi,mciaS isnturaes 

14.35 a 14 , 5,5	Historia do Brasil	Trabalhos	Hitori* do ltrnsil
	

Trabalhos	Geometria

----------
15	a 15,20	

EXERCCIOS PIJYSICOS

15,25 a 15,30	
Formatura gerei poro a s5hid

- --- --

I • U1)O escijflares i'ui•aio uaIico).
lLorerjç, rLc, 40 atnla-co

HORAS	 Segunda

II a 11:10

.15 a 1 1.35 Leitura
11,40 a 12	Ar.tlimetíea

1!155a 12,25

-

12,53 a 1315	Luiva pa .......	L....gua .iutriu...........1

LEU:	30 tR 1	

or1	

1 LESA LTBERjDp	

6 um Ir t11,10 a 14,10	ei,'ueiaa isatairaee	Ilygiene	gciencits natitra1s	llygtene	(t'otreSriu14,35 a 14,5	hI.lorl s do Brasil	Trato los	1-historia tio Brasil	Trabalhos	Trabalhos
lIa 15,20	 .	 EXEE1CICIOS P1IVSICOS
15,1.3 a 15,34	 Formatura geral pira 1 shi4

Ter5a	 Qoerta	 Sabb..do

O 1AM.IOA E INSPEcçÃo DE ASSEIO ES.UJDE

LeituraLeitura	 Leitura	 Lo tu ri
A ritiuflitiei

CANO)
jO3 a 12,50	Ec!pt-	

..	 X - , u	le oue-ts
...NoçOes1ia	

Linoua patrio... de..................Linga.. p. .	a

Esrjjt	lustrucefio ivica -
Coitso..	 un ín 



t,rupos escoIart (DoiM luriio*)

1-1 ) rs.arI() d	1.0 ali 1I()

llOPAS
o	 '15 rço	 Q o arta	Stta	 So bbodo

1 . 0 turno	3,0 turno

-., 
'TIO .i 730	19 O a 12.30	Lo tur,L	Leituro	Lii uro	Leitura	Leitura

7.35, 7,5	3.35 a 12.55	,lrjth	,tinlGt	.rithInti(u(	Ar lnn"tiO'	Antbmetiea	AritIic'k

90 8.1.5Id a 13,to	
ctIo

9,20 o	 3,20 o 13.4)	E-oripto	Earipto	Eeript0
8.40	

Eoripta -	NoçOes de cou9s

9,45 ,i 9)15	13, IS a 14.05	imuo potria	Liniia pUro	IÁnguo potrio	Lingua pa1ria	L'iegua palria

9,05 a 925	11,05 a 1435	 E EUREIO AO .\R LIVRE E EM PLENA LIBERDADE

9,10 o 9.50	14,30 14,50	Cieograplit	Desenho	Georaphi0	Desenho	GeograPhia

9,55 o 10, 5	14,55 a 15,15	N'ç0es (lo CU'0	lIygieflC	Selenrias n'turaes	Ilygieno	Sci0110laS naturseS

1,1.2) a 10,40	15,20 a 11.40	Trabalhos	Ins' rueçl mera)	Trabalhos	TnstrueÇAO moral	Traba1liC

10,45 a II	15,45 a 19	
EXERCICIOS pHTSICOS E SABIDA

-	

-

riipos eco1arcs (Dois t.irt.o)

1 I()r;ari() (lo 2. tiiii

11011 0.S

	

-	Se III i.t	 Te rei	 Qii'' eta	 Sexta	Sob Lx do
1. 0 tirou	2	'urno

7 a 7, 19	12 o II, 10	 - UIISMADA E INPECÇÃO DE ASSEIO 14 SAUDE

7, 10	7, 30Id, 13 a 2. :10	1.' lura	L»itur,	Leilura '	Leitura	Leitura
7. 35 a 7, 55	12, 35 a Id, 5	Arl,Sin"li,m	At'itlirn'tje-,	Arilhnetico	Ari:liiiietioa	Arithmet!Ca

8 a S. IS -	1:) a II, IS	 CINTO
-.4

8, '0 :1 	-II)	13, 30 o 13, lO -	F:ooi'ipta	X 'los de ninsos	E,cripta	Esoripta	Eseripta

8, 45 ti 0, 05	1:1, 45 ti 14, 05	Rit outa patrii	Lingua 'atria	Lii:gna pWtiia	Lingua patrius	Lingua paula

9, 03 a 9, 25 II, 05 a 11,25	 RECREIO AO ALI LIVRE E EM PLENA LIBERDADE

9, 30 a 9.50	li, 30 a 14, 00	Ucograplulo	Desenho	Ueographia	Dusenho	Noção de nonsas

	

- 9, 55 a 10, 15	14, 55 a 15, 15 Su'i,tncis natura,,	Ilygiene	Selencias naturae	llygisne	Instrucção moral

	

10,20 o III, 'II)	II, 0 a Ii, 40 Ilistoria do Brasil	Trabalhos	Historia do Brasil	Trabalhos	Trabalhos

10, 45 o 11	IS, 45 a 16	 -	EXERC1CJOS PIIYSICOS E SAIIIDA	-



Grupos escolares (I)os turnos)

I-Iiiti(, dQ 30

HORAS
Segunda	T2a	Qisrta	 Sexta	 Sabo

1. 1 turno	2.' turno	1	 1
7 a 7, 10	12 a 12, 10	 CHAMADA 3d INPEGÇÃO DE AS20 E SAASDE

7, 10 a 7, Si)	12, 10-a 42,30	Leitara	Leitura	Leitura	Leitora,-	Let,u:r

7,55 a 7, 55	12,35 a 1', 05	Arithetica	Ar.ihmai	Arhmetioa	A-lthmeEca	Arirbmeioa

8 a 8, 15	13 -a r, to	 CALQ	 -

0, 23 a 8, 40	t3., 20 13,40	E.aripta	Noçõese couso Instrurç5 cvica	Esuripta	Eserpta

0, 45 a 9, 05	13, 45 a 14, 05	Lingua -patria	'nstroço moral	Lin1ua pwtria	Liigua-patria	Líesgua patria

9, 05 a 9, 25 14, 05 a 14, 25	 RECREIO AO AR LIVRE E £M PLENA LIBERDADE

9,10 a 9. 50	14, 10 a 44, 50	Geolrapliia	D'senho	Geogruphia	Desenho	Roões de cousa
9,55 a 10,15	14,55 a 15,15 Selonotas naturao	ilygiene	Scienias naturaes	}Jvgieoe	Geoiueia

10, 20 a 10, 40 - 15, 20 a 10, 41	historia do Brasil	Trabdhos	Historia do Brasil	Trabalhos	Geometria

10 1 15 a 11	15, 45 a 10	 EXERCICTOIS PI-IYSICOS E SA1IIDA

---	 ------ -----

trtiapos Escolares (Dois ttwaloM)

	

FI ()raLri( 1sis 4-°	j55

Ii OH AS

	

Segunda	Torça	Quarta	Sexta -
1. 0 turno	2.1 turno

7 a 7,10	12 a 12,10	 CIIAM \DA E INSPECÇÃO DE ASSEIO E SAUDE

7,10 a 7,30	12,10 a 12,30	Leitura	Leitura	Leitura	Leitura
7,15 a 7,55	12,35 a 12,55	Arithmet.ica	Srithmetica	Arithmetica	1 Arithmetioa

8 a 815	13 a 13,15	 CANTO

8,20 a 8,40	13,20 a 13,40	Escripta	Escripta	Instrucçito moral	Escripta
e eivic8,45 a 9,05	13,45 a 14.05	Lingua patria	N 	de cousrs	Língua patia	Língua patra

9,05 a 9,25	14,05 a 14,25	 RECHEIO AO AR LIVRE E EM PLENA LIBERDADE

9,30 a 9,0	14,3'a 14,50	Geographia

	

Desenho	Geogra3hia	Desenho
9,05	10,15	11,55 a 15,55 Sciencias natusraes	Ilygiene	Seicucias nat	ITyziene

10,20 a 10,40	15;20 a 15,40 rliotorla do Brasil	Trabalh s	Historia do Br.sil	Trabalhos

10,45 ali	15,45a 16	 EXERCICIOSPRYSICOSESAUIDA

Sabliado

Leitura
ArithmeLca

to
Noções de consoa

Lingua patria

Geometria
Geometria
Trabalhos



Segue i1i	 Ter ç L	 uarta	 Se',( a

CIIAMAI)A E INSPECÇÃO 1)E ASSEIO E SAUDE

Litura	 L&ttirtLitura	 Loilura

A ri 1 li met (Ci	Ari 1h initice	A ti t jimeltou	Arithnlet,iCa

CANTO

Escrpta	N 'ÇCS di' cousas	Escri1 t:t	 Escripta

Li ngu-t palri o	Li ugt a paI ri a	Li iig no 1)1 trio	Li upa o p,itrio

Sabtado

Leitura

Arithmetica

1

t'.)

Escripta

Lingua patr'a

Escolas urbanas (Dois turnos)

1. 0 tLtrul() - 1. 0 f5fl()

1 tu R .5 S

7 a 7,10

7,10 a 7,10

7,35 s 7,55

8 o 8,45

8,20 a 8.(0

8,45 a 0,05

9,05 a 9,11

9,30 a 9,05

9,55 a 10,15

10,20 a 10,40

RECIIEIO AO AR LIVRE E ES! PLENA LIBYIiDADE

Geogruphit	 Desenho	 Gi'ogrsp(oia	 D&'3eflho	 Geographia

S,i,cias natui-ai--,	higiene	Sieneis na' ursos	HIgiene	SetenciaS naturoes

Desenho	ItostrucçSo moral	lIygie100	Inslr,tcçSo moral	Noçilcs do conoal

	

10,45 a li	 ExERCIcmS PIIYSICOS E SAUIDA

IscoIii urbiiias (Dois Euiriio)

	

__________	 TE1tÇ	
0I'T.'	 S'B0 D)

12,15 a 12,50 1 2. Xoç5os d,
P,crirta2.° L"it. drect'o	2.0 N-555 e coasse	2.° Itjst. Br. dir.

	

-	5,0	ier pIo	 o Lit. 'U-.	
2.0 Eser(
3. Es'r:pta	3

t,o
° Leit. olir.	3.° L. pair. (ix.)

	

'o 12, la	2.° Eoer i pr,o	 2.0 Le,r. (ir.	 2.0 Leit dir.	2 ° L pitr. (ex.53." Noçies de eouso	3.° Eocripta	 30 Liii	1h'	1 1 O

I1ORA	1

o. o,o,-c, -o de cc05001 3." ilist. Br. dir.12.45 i IS 55

12,55 a 13,10	21 /orilh. dir.
3" 1.. I'r. (ex.13,20 a 3.40	2." L. poLr. (ex.
3° ,ri (o, dir.

13. 49 	14,20

14,2 o,, 14.0	2.° Arith. (ex.
3° lisonho14,10	15,05	2." Uos. Jr. dii.
3,- Leit. siline.

15,(A	15,15 --

15 15 o 5 35	21 Leit. cilonc
3.° i .eogr. dir.

15,40 1 16	2.0 Sc. nal. dir.
j3•0 Se. nat. ( a.)

1)3,',

	

palr. (ex)	2." C('ogr. ((ir.	2.° Arittj. (ex.)30 Ar,rh, dir.	3.° llist. B-, (o,-3° Ueogr. dir.2. 11 Ajt(,. dir.	2.° Arit(o	('x.i	2° Si, itOt. ('-o3° Se. nu!. (ex.)	3. L. potr. dir	3° L. pitr. dr
,)
.

-. , 
-----------

2. 1 S. etit. lOx.)	2,1 L. pair. dir.	2. 1 .Sri'h. dir.'	Ar,th (ex.)	3 " (1er'or, (ix )	3.° Arit .. (ex.)2.0 D'senSo	 2.0 Leu,, ojieliciosa 2.' D.s » nhi

	

Leit. si1e111a8,1	3." Ilisi. (Ir. lir	3° Sc. not. dir.

2° Go, groph.	- 2.0 AniS dir. 	silenc.3" lIist	Br. (,.,)	3° Leit. silo.	'1." Arith. dir.2. 1 Lscnhpta	 2 ° Eseni-pta	2." L. patr. din.3•0 Escriptto	 3." Dese,-ho	3." Estudo

2. Ariffi.30 j ivo leu (1(	co
2.° Geogr. ( «x )
3,0 Geogo. dir.

2.° 5. patr. dir.
30 Desenho
2. 1 Hygoe-ooe dir.
30 Ar!tb. (ex)

2. 0 Inst. moral dir.
30 Imot moral dor.9 ,0 las!. Civici dir
3 ° inst.1 . t0,t dir.



Escolas i urne e ditriCta (Dob turiloM)

1." turfl',-1 ° a1TU)

2) is 8.40
8,45 a 9,05

0,05 a 0,25

8,30 a
8.85 a 111,18

10,40

luIS a li

II ORAS

7 a 7, O

7,10 a
7,35 a

8 ii 8,15

'.ABB I Di

LPILura
Arithrnetiea
-

-
Noções de cousas
L)n7u i petria

	

QiA1tT.\.	 STiXT

CIIAMAD.V E 1NSIECÇ t.0 DE ASSEIO E S.ItDE

Li i ''Ira	 Leitura	..	Le
Arith,nlliCa	Arithrneti.a	Ari:,lIflhit)C'.

CANTO

Encripi a	 EstiTtI	 Erri ta
Li iiui pai Ti	NoçDS do cousas	Li n1ua t1tria

RECREIO AO .VR LIVRE E ENI PLENA L!BERDDE

G,.o3raphia	Deerli	 eo raphi'I	Desenha	 Geornphia

SncIaS o iturars Nç3'.a10us a	SOl' -iaso-)) ura5 IlySiene	 ICOCIOS nsturaes

1) asUhl's	 IiiatruCÇS nO ,'rIl	Ilygie.ne	 Ii'st. moral	1,'t. moral

----- --
EXERc1C1O PIIYSICO.' E SAIIII)A

)E(tt'DA

Leitura
Ar ti., etica

E -.cr pta

	

horas	 2.0 tu rin)2 - ano,, e

--
Trç i	 Quarta	

j	Sexto	 Si iba'o
----12	

ChAMADA-
ios a ia	

-	

cripta	2E2	
-----------------. -

° 3ioç es 'e coa,a	2.°	 .° L»,t. directa	2.° Noçoes de cousis 2.0 1l ..t. Br. dir.3.° EaerFpta	 3.° Le,t. dir.	3.° Eacrtpaa	3° L»i.-dir.	3° L. p,tr.--(e1° 25 a '2	2.0 E'cr,pia	 2.° Leit. 'i r.	2.° Escripta	2Noçõe0 d,' C0US	 dir.	2.° L. par. (ox3 0	 )	3 ° Escript	3° Litt. dir.	L° Noções de cousas 3 ° lhist. Er. dir.
12,45 a 12,55

	

	
-

CANTO
12,55 a 13,15

3,0 L. pair. (ex.)	3.°
13 23	13	 L. patr. ex.)	2,0 Aril

AritOn, 	Um,. llr. (e X.)	3.° (.)eor. dr.	3,0 hlYgiene (Lr.2.°	 hm. dir.	2.0 Arit),,n. (ex )	2	Se. cal. (ex.)	7•0 Geogr. (ex.)30 Arithm. dir.	3,0 Sa. nat. (ex.)	3." L. patr. djr,	3,0 L. par. dir.	3,0 Geogr. dir.13.40 a 11 20

11,20 a 11,10	2. ArithmT )\	90 Se. not (ex)jdesonho	3,0 Arith,n. (ex.)	.S.° Gesigi', (ex.)	3.° Arithn). (ex.)	314,45 , 15,55	2.° 11,4. Er. dir.	2.° Desenho,	2.1 Lelt, ilenejs	2,° Desenho	2.° ITagiet i e dir.

	

1	

30 LeR, shlenc.	3.° Leit. s1Ieho	3.° 1hjdt, Dr. dir,	3,0 Se. cal. dir.	t.° Arithm. (ex.)
CANTO

15.15 a 15,35	Leit. sile,
dir.	3,0 Ilhst. Br. (ex.)	1." Leit. silenciosa	3.° Arithni. dir.	3.0 Inst. moral, dir.

15.40 a IS	2.1 Se. nat. dir.	2.° Eseripta	2." F.scripta	2.° L. patr. dir.	2.° int. cicies, dir.3•0 Se. nat. X. 	3,0 Escripto	8.° 1»"nho	3.0 Fstirdo	81 luxO. -eixjeo, dir.
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Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 15
de dezembro de 1927.—fra/1CiSC0 Campos.

- 1825 -

Senhor Presidente.

Tenho a honra (te subinettcr ao estudõ e á ap-
lifovação de v .exc. o novo regulamento da Fisca-
lização das Rendas e do Patrimonio do Estado.

Nelie foram consolidadas, como normas im-
perativas, varias medidas de administração já
seguidas, espontaneamente, por v. exc., em seu
Governo.

O maior desenvolvimento (Ia arrecadação do
Estado, o augmento (te estações fiscaes e do pessoal
neilas empregado, estavam a exigir a remodelação
do Dec. 6.290, de 1923, ora vigoramite

Desde os primeiros (lias de sua administração,
v. exc. tem volvido attenção esj)ecial para esse
problema, fazendo constantes recommen(lações no
sentido de uma exacta e rigorosa fiscalização da
Receita Publica.

Para 11í1() quebrar a coa lia Ilidadie da tradição
administrativa, procurei não me afastar muito das
disposições do Dec. 3-118, de 1911, e do já citado
Dec. ti. 290, de 1923.

Conjugando OS sahios preceitos de iun e de
outro com as determinações do regulamento de ex-
portação, no tocante á 'igilancia da troa leira, e do
regulumen Lo (Ia 1 flSpec Faria Fiscal, no Ria, cru re-
lação 

ao fiscal das rendas externas. Ira tei de lixar
Os poim [os cardeaes da nova es! rtictu ra,complelan-
(10-a com a lição (Ia ex iw i'Hn eia a (1 fim is! rativa e
com OS pareceres e conselhos dos Itincelonarios
mais cy raduados da Directoria da Receita, e de ai-
uns dos mais antigos fiscacs de rendas.

Era flecessai' iO. ('01 primeiro lagar, voltar á
antiga (1ivisi' O do Estado em 30 cil'dumsci'ipções,
pois, a actual é i nsufficienle

'

para que "1 acção vi-
gilante dos luncejona rios da Fazenda se possa fa-
zei' sentir até os mais longinquos Inunicipios do
Estado.

Át	'c.	 .'I•	
1.

cí	
cc

• :'	 •*
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mantendo a administração em permanente con-
tacto com todas as estações fiseaes, para exacta
app1icaço das leis e segura realização das previ-
sões orçamentarias.

Foram estes, Senhor Presidente, os objectivos
de interesse publico coilirnados na elaboração do
presente regulamento.

Belio Horizonte, 20 de dezembro de 1927. - -
Gudesteu Pires.

DECRETO N. 8.095 - DE 24 DE DEZEMBRO DE 1927

Regula o Serviço de Fiscalização das Rendas e do Patrimonio do
Estado

O Presidente do Estudo de Minas Geraes,
usando de suas attribuiçõcs constitucionaes, re-
solve, á vista da auctorização contida no artigo 1.0,
da lei li. 936, de 27 de setembro de 1926, approvar
o regulamento para o serviço de fiscalização das
rendas e do patrimonio do Estado, que a este
acompanha, assignado pelo Secretario de Estado
dos Negocios das Finanças, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 24 de dezembro de
1927.

.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudesteu de Só Pires.

REGULAMENTO DO SERVIÇO DA FISCALIZA-
ÇÃO DAS RENDAS E DO PATRIMONIO DO
ESTADO

CAPITULO 1
Da organização do serviço

Art. 1.0 . Os lançamentos dos impostos, a arre-
cadação da receita e, em geral, os interees da

á	 .
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Creou-se, tanibein, a Inspectoria (Ia Fronteira,
agrupados os postos ÍiSCUCS (fl cinCO secçoc's, cada
uma sol) a superintendencia de um agente fiscal

Tornou-se obrigatoria urna medida de grande
alcance, (pie já vinha sendoseguidt desde OS pri-
meiros dias (10 governo, qual seja a escolha das
fiscaes por meio de concurso entre OS colieclores
e vigias fiscaes.

Fica, assim, (levidamente apurado o primeiro
requisito (Ia capacidade technica, decorrente da
tirocinio das funcçóes de exactor, com o conse-
quente conhecimento de leis e de regulamentos fis-
cacs. Obedecendo ao mesmo principio, o regula-
mento determina que os inspectores sejam esco-
lhidos entre os melhores fiscaes.

Graças, portanto, á clarividencia de v. exe.,
fica instituido, definitivamente, o salutarprinci-
pio da carreira dos empregados da Fazenda, os
quaes se sentirão mais bem assegurados em seus
direitos e animados de maior estimulo para pro-
gredir.

Cuidou-se, lambem, de uma melhor enumera-
ção das attribuições do fiscal das rendas externas,
que terá a seu cargo a vigilancia sobre a expor-
tação pelos portos do Rio de Janeiro, Santos, Vi-
ctoria, Ponta d'Areia e sobre as estradas de 1 rro
que ahi vão ter.

Melhoraram-se as (liarias de inspectores e lis-
caes cuja remuneração era insufficiente para os
pesados encargos de constantes viagens. Da mes-
ma fórma, foram augrncnta(laS as indernnizçaeS
pelas despesas em suas excursões.

Acredito que ficará o Estado provido de uma
bôa fiscalização de suas rendas, indispensavel pa-
ra paralyzar urna grande evasão, que (lesfaICa a
Receita, talvez de unia quarta parte da e acida-
de tributaria do Estado.

Um bom COVO de fiscaes, atteulosevigitan
tes, constitue a innervação do )pparelh o arrec
dador, levando per toda parte a vibração e a vida,
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Fazenda Publica, serão fiscalizados e promovidos
por um corpo de inspectores e fiscaes de rendas,
subordinados á Secretaria das Finanças, por in-
termedio da Directoria da Receita.

Paragrapho unico. A arrecadação e a fiscali-
zação pela fronteira ficarão a cargo de um corpo
de vigias e guardas, sob a vigilancia dos fiscaes e
do inspector da fronteira.

Art. 2.°. Para os fins (10 artigo anterior ficará
o Estado dividido em cinco zonas, 30 cirdumscri-
pções fiscaes e 5 secções da fronteira, além do ser-
viço externo.

Paragrapho unico. Essa divisão será a con-
stante do quadro que acompanha o presente regu-
lamento e poderá ser modificada sórnente biennal-
mente ou quando houver creação OU su)pressao
de estações fiscaes.

Art. 3.°. O serviço externo comprehende a
fiscalização da exportação cio Estado I)elOS portos,
do Rio de Janeiro, Santos, Victoria e Ponta d'Areia
e pelas estradas que a elies vão dar, em suas esta-
ções termiflaeS.

Art. 4.1 . O corpo de fiscalização será consti-
tuido de seis inspectores sendo cinco de coliecto-
rias e um (ia fronteira e trinta e cinco fiscues de
rendas, sendo 30 de coilectorias e 5 de fronteira.
Haverá, ainda, um auxiliar cia inspectoria da fron-
teira.

1 . 0 . Os inspectores serão incumbidos de com-
missões permanentes ou teml)Orarias que sejam
necessariaS para manutenção da efficiencia e hôa
ordem do serviço.

2 . 0 . Os fiscaes terão a seu cargo a circumscri-
pção ou secção de fronteira que lhes fôr designada
pelo Secretario e escolherão para séde de seus ser-
viços uma localidade de onde se torne mais facil
e efficaz a fiscalização da zona e commllnicaçtlo
com a Secretaria das Finanças.

Art. 5. 0 . O serviço de fiscalização ficará cen-
tralizado quanto ao expediente na J.a secção da
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Directoria da Receita e sujeito á immediata as-
cendencia do Director.

CAPITULO II
Altribuições e deveres dos funccionarios
Art. 6. 0 . Ao inspector de rendas incumbe:
a) Superintender todos os serviços a cargo

dos fiscaes e dos exactores, conforme a distribui-
ção que lhes fôr feita.

b) Visitar, por designação do Director, os mu-
nicipios nos quaes tenham baixado as rendas ou
se verifique desfalque ou irregularidade grave na
arrecadação, para apurar a responsabilidade dos
fiscaes, exactores e mais empregados da Fazenda,
tios defraudadores das rendas cio Estado e trazer
ao conhecimento da Directoria o resultado de sua
syndicancia.

(-) Representar ao Director sobre a conveni-
encia da permuta de circumscripções ou secções
de fronteira entre fiscaes, ou de remoção dos
mesmos de umas para outras zonas do Estado.

(1) Levar ao conhecimento do Director as ir-
regularidades que encontrar nos serviços de arre-
cadação e fiscalização das rendas do Estado, e in-
dicar as medidas que lhe pareçam necessarias
para sanal-as, quando não estiver na sua alçada
ordenal-as

e) Resolver as (lIIVi(las (file lhe forem propos-
tas pelos fiscaes e dar-lhes, quando couber, o au-
xilio que invocarem para o desempeúo do suas
funcções.

f) Executar os serviços que lhe fórem deter-
minados pelo Director.

q) Substituir os fiscaes nas suas ausencias e
impedimentos, quando o determinar o Director.

h) Apresentar relatorio circur?itaiÏciao de
todos os serviços de que fôr encarregado fóra da
Secretaria.

D. 10	 ffiffi

O•	.••	••
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Art. 7.0 . Os inpectores terão residencia na Ca- 1
pital, sendo a Secretaria das Finanças a séde de
suas funcçõcs, ficando suhmettidos ao respectivo
regulamento.

§ 1.°. O Secretario das Finanças poderá desi
-gnar os inspectores para chefiarem secções da Se-

cretaria, em commissão, ia' exercerem qualquer
outra actividade fiscal, na Capital ou en q1al(Uer

OfltO do Estado, indifferentementc.
2:. Quando os inspectores no estiverem cm

exercicio de uma commisSã() determinada, ficar,()
addidos á Directoria da Receita, servindo na 1.0

secçao, e executando os serviços que lhes forem
distribuidos pelo respectivo Director.

§ 3.°. Um dos inspectores será designadp para
a inspectoria da fronteira, com séde na Directoria
da Receitá, e subordinada ao respectivo Director
e tendo a seu cargo a superintCfl(leflCia da fiscali-
zação da fronteira, com a obrigação de percorrel-a
uma vez 1)01' anuo.

Art. 8 . 0 . Ao Fiscal das Rendas Externas do Es-
tado de Minas Geraes, que servirá junto á Inspe-
ctoria Fiscal do mesmo Estado, no Rio de Janei-
ro, incumbe:

§ 1 . 0 . A fiscalização (Ia arrecadação dos im-
postos de exportação do Estado pelos Portos do
Rio de Janeiro, Santos, Victoria e Ponta d'Area
e Pelas estradas que a cila vão dar, cm suas es-
tações terminaeS.

§ 2. 0 . A representação do Estado de Minas pe-
rante as auctoridades e repartições dos Estados
vizinhos, em assIlml)tOS fiscacs.

§ 3.% percorrer diariamente os armazen, tra-
piches e Pontos onde se depositam ou por onde se
embarcarem gele1'Qs rnineiros, para verificar não
só se os empregados neiles UesIicados se acham
em seus jogares, çomo se ç repceiyç livro (10
ponto é assignudo nas horas CO j)C e1tC e si o
serviço e1tá sendo feito regularmente cm ada ,im
deles. Para bem desempenhar esta funcçío e po-
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der tc1iar-se cni cada posto fiscal á hora em queque
OS seus empregados tem de entrar e sahir, deverá
o fiscal dividir as suas visitas de modo que, pelo
lucHos faça duas, se1nuiljnHii te. a cada posto fis-
cal, mas cw dias ituktci-jnjuad,s e a horas ines-
peradas.

§ 4.. Apresentar-se a bordo dos navios em
.carga de café sempre que se tornar necessario,
para verificar si as partidas (le café que se estão
(nula l'ea fl( lo con fe i'ein exuct LLH1t'lltc com OS despa-chos leitos na Inspectoria Fiscal.

§ 5.. Lança r a sua rubrica nos respectivos li-
vros (Te ponto, nos dias em q ti e realizar as visitas
acima exigidas, e averbai' untes a falta dos em-
pregados que se tiverem ausentado 011 chegadofóra da hora.

6.. Exigiu' diariamente do chefe de secção
do serviço externo um boletim das visitas, que ti-
ver feito 110 (lia anterior,tei'ior. no qual este deve dar
parte de quaesquer irregularidads ou faltas que
encontrar nos Postos fjscaes, afim de serem prom-
Ptamen te l'emc(l lO ÇIUS pelo mesmo.

7. 0 . Apresentar ao Director da Inspectoria
no ultimo dia util de cada mez, uma relação, em
fórnia de mappa, do ponto dos empregados do
serviço externo, no I)istricto Federal, afim de ser
feita a respectiva folha de pagamento.

§ 8. 0 . Verific-ar se os referidos empregados re-
metfem, diariamente, ' á_ Inspectoria Fiscal as re-
lações dos cafés mineiros epaulistas, descarrega-d

os nos postos fiscaes.
§ t).°. Providenciar para que sejam reme.ttidas

li Inspectoria Fiscal até o dia cinco de cada mez,
o mais la rda r. as relações mensaes dos outros ge-
ueos in in eiros conferidos nos postos fisca es. rel'-
ÇIIS que deverão eoutei' todas as informa-
ções uecessarias aos interesses do jisco estadual
e ser (liar jameile sotumadas, datadas e assigna-
das l)elOS empregados competentes.
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lO. Propor ao director da Inspectoria Fis-
cal a imposição aos empregados dos postos fis-
caes, que não cumprirem os seus deveres, das pe-
nas de repreliensão ou de suspensão do serviço
até oito dias, com perda de todos os vencimentos.

11. Emittir parecer sobre as questões rela-
tivas a processos de contrabando e apprelieflSao
(te gencros e-

 outras que lhe forem submettidaS á
sua apreciação pelo Director da Inspectoria e pelo
Secretario das Finanças.

12. Apresentar aunualmente até o dia 15 de
janeiro de cada nuno minuciOSO relatorio referen-
te aos serviços do anuo anterior.

§ 13. Propôr ao Secretario das Finanças
quaes(luer medidas que juloar precisas a bem dos
interesses fiscaes (1) Estado

§ 14. Cumprir e fazer cumprir os accordos,
contractos e ConvefliOS fiscues existentes entre os
Estados de Minas Geraes e OS Estados vizinhos.

§ 15. Levar ao conhecimento do Director da
Inspectoria as irregularida des que encontrar nos
serviços de arrecadação e fiscalização das rdil(laS
do Estado, no 1)istricto Federal e indicar as me-
didas que lhe pareçam neceSSaI'iaS para sanal-as,
quando não estiver na sua alçada or(leflal-as.

§ 16. Verificar, em relação aos postos fiscaes,
si a cobrança dos impostos é feita de accordo com
os regulamento s, si os saldos são recolhidos nos
prazos e si a escripta de todos os livros está em
dia e é bem feita.

§ 17. inquirir a causa do decrescimento das
rendas, si houver, e adoptar medidas que julgar
convenientes para obviai-o.

§ 18. Levar 00) conhecimento mia Secretaria as
queixas e reclamações que lhe tenham sido feitas
pelas partes contra os exactores, e mais emprega-
dos fiscaes, dizendo sobre sua procedencia ou im-
procedencia.
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19. Requisitar das auctoridades as providen-
cias que forem necessarias para acautelar os di-
reito3 e interesses da Fazenda.

§ 20. Representar ao Secretario das Finanças
sobre a necessidade de substituição de exactores
sujeitos á sua superintendencia.

Art. 9. 0 . Ao menos (luas vezes por anno deverá
o fiscal percorrer todas as estações fiscaes minei-
as situadas nos portos de Santos, Victoria e Pon-

ta d'Arêa.
Art. 10 Em cada visita de inspecção que fizer

a estações fiscaes arrecadadoras, o fiscal lançará
cm livro especial, um lo muno de abertura, no) (lia
cm que a iniciar e outro de encerramento, no dia
de sua terminação.

Entre os (bis termos, o fiscal lançará o resu-
mo das notas que tenham tomado para o seu re-
latorio, devendo mencionar especialmente qual-
quer irregularidade que tenha encontrado na re-
partição, OS recornmneuidacões e or(lcliS dadas ao
exactor, o saldo em dinheiro e estampilhas em
poder do mesmo.

Art. 11 Fica-lhe directamente subordinado,
como seu auxiliar de secção, o chefe (lo serviço
externo (Ia Inspectoria Fiscal, a quem incumbirá
os deveres e attribiuições, (file lhe forem designa
das em instruções, sem prejuízo de outras incum-
l)eflcias.

Ar!. 12. O Serviço externo comprehendc a
fiscalização da che gada dos generos mineiros nos
pontos de desembarque. situados no Districto Fe-
deral e Estado) do Rio mie Janeiro.

Art. 13. Ao fiscal de rendas internas i ncuimlme
(i) Colher, COlfl o conveniente cuidado e cii'-

cumspecção, miados seguros sobre o modo pelo
qual OS exactores e seus escrivões e auxiliares
desempenham suas funccões, de maneira a poder
ajuizar, com fundamento, do seu merecimento e
idoneidade.
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h) 'Verificar si a cobrança dos impostos é fei-
ta de accordo cara os regulamentos, si os saldos
são recolhidos nos prazos e si a escripta de todos
os livros está cm dia e é bem feita.

e) Inquirir da causa do d'écrescinicntó das
rendas, si houver, e adoptar medidas que julgar
convenientes para ohvial-o.

d) Empregar o necessario esforço e activida-
de pára que os regulamentos fiscacs sejam fiel-
mente observados, em suas circumscripções ou
secções, não só pelos exactores e empregados au-
xiliares da Fazenda, como pelos contribuintes.

e) Propôr a remoção de coliectores, escri-
vães, vigias 'e guardas fiscaes e de outros emprega-
dos auxiliares da Fazenda, desde que verifique
sua conveiiencia, e informar sobre a idoneidade
dos empregados interinos substitutos ou em C011'l-

missão, dos que houverem sido recentemente no-
meados C dos candidatos ás vagas existentes.

f) Syndicar discretamente em todos os mu-
nicipios de como são pagos os impostos de trans-
missão de propriedade 'inter-vivos" e "causa-
miïortis", si as escripturas são lavradas com o valor
exacto, ou si ha fraude, afim de ser l)rom0\ i (1a a
sua' repressão.

q) Syndicar do modo por que agem os avalia-
dores do juizo no desempenho de suas funcções,
si favorecem as partes com avaliações baixas e
prejuízo para a Fazenda. Sobre estes serventua-
rios deverão OS fiscaes fazer referencias especiaes
Cfll cada um dos seus relatorios, de sorte a trazei' o
Governo informado do modo por que cumprem
os seus deveres.

Ii) Verificar a applicaçao dos proijrios esta-
(loaes e no caso de algum delies estar indevida-
mente occupado 011 mal zelado 011 abandonado,
comm,unicar esse facto á Directoria; representar
sobre a necessidade de reparações, modificações
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ou alienação dessës proprios; sirdicar sobro a õc-
cupação indevida (tc terras publicas.

i) Suspender do exercicio do cargo o exator
que fôr encontrado cm falta grave, como desfal-
que ou desvio de dinheiro; e providenciar sobre a
sua siibstitução, nos termos dos regulamentos, as-
sumifldo a gestão da estação fiscal até deliberação
do Secretario das Finanças.

j) Levar ao conhecimento da Secretaria as
queixas e reclamações que lhe tenham sido feitas
pelas partes, contra os exactores e mais emprega-
dos fisçacs, dizèndo sobre sua procedncia ou im-
procedencia.

k) Gerir, em commissão, coilectorias e postos
fiscacs, por designação do Secretario das Finan-
ças, devendo optar, na resposta á communicação
da Secretaria, entre os vencimentos do seu cargo
e os daquclie que passa a exercer.

1) Exercer dentro de súa circumscripção OU
secção, attenta vigilancia sobre todos os bens do
patrimonio do Estado e sobre as suas fontes de re-
ceita, fiscalizando a cobrança rdo impostos, selios
e taxas, de modo a evitar sua evasão por fraude,
contrabando ou desidia de responsaveis directa ou
indirectamente pela exacção.

m) Requisitar das auctoridades as providen-
cias que forem nëcessarias para acautelar os di-
reitos e interesses (Ia Fazenda.

n) Superintender nas épocas jrop'ias os lar!-
çau'iëntos de impostos de industrias e profissões,
bebidas e territorial, nos municipios de sua cir-
dumscripção, instruindo e dirigindo os coliectores,

todo o periodo de sua organização e cor-
as faltas que porventura encontrarem.

Representará Directoria sobre a necessi-
1 substituição do encarregado da liquida-
divida activa, Sempre que verificar que o
está sendo prejudicado por sua desidia

14. Para os fins do artigo anterior os fis-
renda visitarão e inspeccionarão mensal-

'	''.	 •',1'
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mente pelo menos Ires estações fiscaes em as cir
cumscripções servidas, no todo ou em parte, por
estradas de ferro; duas estações naquelias em que
as sédes dos municipios não distem mais de 20 le-
guas umas das outras; e uma, nas outras onde taes
distancias excederem das indicadas 20 leguas, não
podendo repetir visita a uma estação que já te-
nua sido inspeccionada, sem que seguidamente te-
nha inspeccionado todas as estações da circum-
scripçao, salvo, todavia, ordem expressa em con-
trario.

Art. 15. Percorrerão OS fiscues de rendas, além
das cidades, OS (liStriCtOs e I)O\T 0U(10s mais impor-
tantes de suas CirCUrnsCripÇoeS, para o fim de Ve-
rificarem a cffectividade do pagamento dos impos-
tos, permutando OS conhecimentos que, á sua soli-
citação, lhes forem apresentados, sempre que os
fiscaes tiverem fundamento para presumir não
ter sido o imposto devidamente cobrado.	-

1 . 0 . Sempre que os fiscaes encontrarem al-
gum conhecimento de arrecadação do imposto de
industrias e profissões, bebidas e territorial que
não confira com o lançamento, levarão immedia-
tamente o facto ao conhecimento da Directoria,
para que seja o coliector debitado pela differen-
ça e punido pela falta

2.. Neste caso a sua fiscalização sobre o
exactor será mais rigorosa, afim de apurar si a
Fazenda está sendo lesada.

Art. 16. Para verificação de exacta obedien-
cia dos dons artigos anteriores, os fiscaes são obri-
gados a enviar, todos os mezes, á Secretaria, bo-
letins de excursão, dos quaes constem, pormenori-
zadamente, OS (lias de viagem e os (lias de estadia
em cada localidade.

Paragrapho unico. Os vencimentos e as dia-
rias dos fiscaes sómente serão pagos á vista (les-
ses boletins de excursão.

Art. 17. Os fiscaes não poderão se afastar de
suas circumSCri)Ções ou secções sob nenhum pre-
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texto, sem permissão do Secretario das Finanças
e aviso ao Director da Receita como não poderão
regressará séde de suas circumscripções sem ter
completado o seu percurso fiscal, sob pena de per-
da dos respectivos vencimentos

Art. 18. Deverão os fiscaes percorrer todos os
districtos epovoados mais importantes do muni-
cipios de suas c ircumscripções afim (te fiscaliza-rem os lançamentos e a rrecadação dos impostos.1 0 Para esse fim, mllni(los das copias doslallçamentos, que deverão colher (tirectameite nas
coilectorias visitarão todas as Casas COflIrnercj1es
e estabelecimentos i ndustriaes, afim (te verifica-rem si foram lançados de accor(lo com OS regula-mentos.

2.0 . No caso de encontrarem algum lança-
mento feito em classe inferior á devida, farão im-
mediatamente a correcção, dando disso conheci-incuto ao contribuinte ao coilector e á Directorialo) 1 (iator() qae deverão enviar.

3.. As alterações a que se refere o § 2.°, vi-
gorarão para o primeiro semestre se o Coiitrjhuin
te ainda não tiver pago a La prestação e para o
segundo si o imposto (10 primeiro já estiver pago.

Art. 19. Depois de terminado e publicado o
lançamento, nenhuma alteração deverão fazer de
que resulte diminuição do imposto, pois só á par-te interessada cabe reclamar, quando se julgar
prejudicada, competindo ao Secretario attender
ou não a reclamação.

irt. 20. Serapre que O fiscal, terminado oprazo dos lança meu tos, encontrar contribuinte ain-da não lançado, fal-o-á immedia tamen e, convi-
dando-o a pagar o imposto e a multa, recolhendo
a importancia á primeira coliectoria por onde
passar, por meio de guias em duas vias.

1 aragra pilo 1 mico. Essa 1111 racçã() deverá
constar de um auto lavrado pelo fiscal e assigna-
do por este e pelo infractor ou por dua festemu-nhas no caso de recusa.

4	 :.	
•
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Art. 21 . Seinpre que o fiscal, depois de ter-
minado O prazo para pagamento dos impostos de
ifl(lU5t1'iaS e profissões, labidas e territorial. en-
CO11tiiI (Itlal(IUCr contribuinte ciii atrazo. COflVi-	4

dai-O-a a pagar amigavelmente  o imposto e mui-
1 .s. arrecadando a jmporlaflCut, que rco1herá á
coilectoria, floS termos do artigo anterior, se o co!-
lector ain<la não tiver dado cumprimento ás rés-
iwc 1 ivas obrigaçoes regulamentares, ou si houver
apenas iniciado essas providencias sem lhés dar
andamento.

1 >a ragraph()unico . Eguial procedimento terá
o fiscal quanto  divida activa dos impostos de in-
diistrias e profissões e bebidas, para o que lhe for- j
mcerá a 1 )i recloria a relação dos devedores. Quan- •
10 IO imposto territorial, o fiscal tomará a relação
cm cada coilecloria

Art. 22. Os fiscaes nenhum aviso darão aos
exactores dc suas visitas ás estações fiscaes.

§ 1.. Em cada visita de inspecção que fizer a
estações fiscaes arrecadadoras, o fiscal iaçará em
livro especial, um ternio de abertura, no (lia em
que a iniciar e outro de encerramento, no dia (te
sua terinifláÇãO.

§	Entre os dous termos, o fiscal lançará o
sumo das notas que tenha tornado para o rela-

torio, devendo mencionar especialmente quahpmcr
irregulaidadc que tenha encontrado na reparli-
ção, ds t recornihcndações e ordens dadas ao ex-
actor; o saldo em dinheiro e estampilhas em P O-

der do mesmo.
Art. 23. ( ) primeiro dever do Fiscal, ao cb( -

fl•fl a tinia exactoria, contar jnumediataiiiente o
aI(ln cru dinheiro e em estampilhas em poder do

exaclúr, e verificar em segúida sua exactidão, pelo
exame do livro 'Caixa" e dos cadernos de conhe-
cimentõs.

§ t.°. Esta verificação deve ser feita no mesmo
dia, e, si se tratar de urna repartição de grande
movimento, poderá continuar no dia seguinte de-t

4	 .	.

	

a	
.	-

- 183 -
r 

vendo em qualquer caso, urna ez conÏ°adi o s1-
do, rubricar o ultimo conhecimento de cada um
(LOS caderios de arrecadação em.

movimento e dos
depositos da Caixa Economjca.

§ 2.°. A inspecção continuará, sem interrupção,
examinando o fiscal, cóm cuidado, todos os livros'-
da Coilectoria, com especialidade o "Caixa', os
lançamentos de impostos de industrias e. profis-
sões, bebidas e territorial, o de contas correntes da
Caixa Economica, e o de inscripção (te (levedo-
rcs cai atrazo dos impostos acima mencionados e
O (li) territorial.

§ 3.°. O fiscal fará, finalmente, um balanço
sliccinto da receita e despesa, para demonstrár o
saldo que deve conferir com o que tiver encontra-
(lo em cofre e com a escripturação; e tambem imn
(fuadro comparativo da renda por impostos, no
P(I'iOdo inspeccionado, Com egual tempo do ex(, r-
cicio anterior, para demonstrar si lia ou não de-
cresciineiito de renda, devendo explicai' qual ó
motivo, caso haja.

Art. 24. A insj)ecção fiscal cm cada cidade ou
vila, inclusivé o minucioso exame da eollectoria,
(]os eartorios, e verificação da exactidão dos lan-
çamentos, (lilrará estrictameite o tempo necessa-
rio para o perfeito conhecimento (Ia situação, sem
violação (10 disposto no art. 14.

1 . 0 . Nos livros de lançamentos, verificará se
foram observados, OS regulamentos, e se houve
fronxidão do coliector na classificação dos cbn-
trihuintes

§ 2. 0 . Examinará o çsta(lo da cobrança dos im-
postos do exercjcio e da divida activa, verifican-
do se o coilector tem leito a cobrança excduÍiva,
corno lhe cumpre, ou se tem sido (lesidioso.

§ 3. 0 . O serviço da divida activa (leve merecer
especial a Itenção do fiscal, que examina rã todas
as certidões existentes em poder do coHectr ou do
enca'rcgado çla ço»rança, inquenindo, sobre cada
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UM (lOS contribuintes, o motivo por que não foram
liquidados os seus (lebitOS.

§ 4.°. Si descobrir alguma irregularidade que
exija exame mais demorado, o fiscal communi-
cal-o-á, por tclegramma, á Directoria, afim de jus-
tificar sua demora na localidade, devendo lhe ser
glozado nos vencimentos qualquer excesso de pra-
zo, tomado inutilmente, a juizo do Secretario (Ias
Finanças.

Art. 25. Nas suas visitas 005 cartorios (Ias co-
marcas e termos an	a mflexos, exina rã o fiscal os
livros de notas, de iuscrij)Çã() de hvpotliccas de re-
gistro (li' titulos e (locumentos e todos os feitos cm
afl(laflleflto, que l) ssam interessar FOZeII(li), (n!fl

especiali(la(Ie os inventarios, afim de fiscalizar a
arrecadaçao dos impostos.

I.,. Quanto aos inventarios, o fiscal exami-
uará as datas em que tiverem ifl j C() e (Ia ultima
cota ou despacho nelies lançados. Si verificar (pie
algum feito está paralyza (lo, 1)1'0vi(le11ciará J)elOS
meios a sei! alcance pati que tenhti jinietlia lo ao-
(lamento.

2.. A iflS1)ecÇUO flOS cartorioS (ICV(' ser pi-c-
cedida de conmli iiliCaÇao á auctoridade j inlir ia ria
e será feita em horas convenientes, (te modo (file
não perturbe o trabalho dos reSJ)ectivOs server'-
tuarios, (105 (IIlaes tratará com perfeita urbuni-
(jade.§ 3.°. Nos (jistiictos, visitará tambem os eai-
brios de paz, afim (te verificar se os imj)ostos
de transmissão de propriedade, de novos e velhos
direitos e (te seio têm sido cobrados com exacti-
(tão e communicar á Directoria (plalquer irri'guhi-
ridade que encontrar.

4.. No caso de verificar que em alguma es-
criptura OS impostos (leVi(lOS flUO loram COl)ra(IOS,
ou o forani a menor, levantará a conta do debito,
que 1)roduru rã liquidar arni aveiniente . Se o (te-
vedor não quizer pagar amigavelmente a toil la
será enviada á Directoria, afim de que, inscripla
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a divida, seja ti mesma exigida executivamente.
Pelo que arrecadar nestas condições, amigavel ou
judicialmente, terá o fiscal 10 o•

Art. 26. Em todas as localidades que visitar,
(leverá o fiscal syndicar se no lançamento dos im-
moveis nelias situados, para effeito do pagamento
do imposto territorial, houve sonegação da área
ou diminuição de valor, comnmunicando o apurado
á Secretaria, afim de ser feita opportunamente a
correcção.

Art. 27. Terminada a inspecção, o fiscal, na
mesma localidade da estação inspeccionada, fará
Pelo modelo annexo e instrucções expedidas, um
relatorio, no qual dará as suas impressões sobre
todos os serviços, fazendo referencias a cada um
ileiles e o remei terá á Directoria

§ 1.. Esse relalorio (leve ser remettido, sob
registro, pelo correio, á Directoria, dentro de 3
dias, depois de terminada a inspecção.

§ 2. 1 . Os relatorios (lã inspecção de (listrictos
e povoados deverão ser alli organizados, e remet-
tidos logo depois pela agencia do correio local ou
j)ehl primeira a que o fiscal chegar em seu tra-

(CI O
Art. 28. Além dos termos de visita e imispe-

CCãO, os fiscaes (Ias rendas enviarão, annualmente,
á l)irectoria. e até o ultimo (lia de fevereiro, um
(111,1(1 co comparativo) da arreca(lação dos impostos
em cada um olos mulmicipios (lãs suas circumscri-
pções, discriminando cada verba (te receita e indi-
cando as causas provaveis (te augment() ou dimi-
nuição, que se observem em cada uma dessas ver-
1)05. A falta de remessa dos termos de visita, como
preceituada, ou dos quadros supra referidos, 'será
l)tlnida com a recusa do attestado (le cumprimento
(te deveres.

29. Ao fiscal da fronteira incumbe
i) percorrer a sua secção em gvro continuo,

enviando á Directoria da Receita o boletim da
excursão, onde se consignem dia a dia as suas via-

r
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ens,detendo-se 1OS po,slos e nos pontos de extravio
e O teflip() inc1ispensaveI para que possaeffectuar
a inspecção nas estições fiscaes, c1ImJ)rincIo o de-
ver de corrigir erros e rectificar irreguaridades
p01' meio de explicações tendentes á fiel ohsel'Vafl
cia de tudo (iui1it o regulamento eni vigor esta-
I)elCCe acerca dos serviços, de que se acham cii-
calTçgados os funccionai'ios fronteiriços;

b) examinar si os cadernos de conhecimentos
de arrecadação, confiados ao vigia e aos guardas,
são, bem escripturadus, sem emetidas ou rasu rus,
si a escripta do posto fiscal representa a receita
e a despesa reaes do Estado; e si, nos prazos rç-
gulameiitarcs, os balancetes são encerrados e re-
xncttidos á Sccretar e os saldos recolhidos ao
rrjiesouro.

(,) cumprir e fazer cumprir todas as disposi-
ções do regulamento dos impostos e (Ias taxas de
exportaçao,dos contractos de arrecadação com as
estradas de ferro, e de todos os regulamentos fis-
caes, entre os quacs se acham os tocantes (o expor-
tação do café, á sobre-taxa em franco e á taxa-
ouro, que tambem incidem sobre a exportação des-
se producto;

d) verificar si os exportadores de gado que
cerçam a profisão de mercadores nmbiilantes cIe
animaes pagam na fronteira o imposto (te indus-
trias e profissões a que estão sujeitos;

e) examinar si o vigia faz com o nccessaro
cuidado o registro especial de todo ..o gado expor-
tado e de todo o gado e mercadoria que pas se i
CT1 transito1)e10 territorio mineiro, de accordo coi
ys regulamentos em vigor;

f) verificar si os vigias e gpards da frontei'.a
e outras localidades, por onde passaM
rias ou animaeS em transito, observam fic1meye
o decreto n . 3

-,
	de 15 de dezembro o' 1910, e

05 caipitulos X e Xl, do decreto de ii .Ç 1L0, de 12
çle dezembro de 1923, repiçsei4aidO imnmediata-
Alente contr cUes, .ç caso de ,ia&ta yu icligçnçi,
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e tomando as providencias que caibam em suas
attribuições para normalizar o serviço e evitar
prejuízos á Fazenda;

g) lavrar auto de infracção e de apprehen-
são de animaes ou mercadorias, sempre que hou-
ver contrabando effcctivo, ou apenas tentativa, e
mpôr as multas regulamentares;

h) suspender do exercicio de suas funeções o
empregado da fronteira, vigia ou guarda, que veri-
ficar achar-se cm alcance, por desvio ou indevida
detenção de qualquer importancia Pertencente áFazenda, bem como OS que encontre culpados em
auctoria ou Connivencia (Te fraude, e os que tive-
rem se afastado dos pontos, sem licença Prévia do
Secretario, assumindo a gerencia da estação fis-
cal, ou chamando a gcril-a um guarda a sua esco-
lha, suhmcttendo, em relatorio cirdumstanciado,
seus actos á approvaçiio do Secretario;

i) confrontar, nas suas inspecções dos postos,
a arrecadação dos mezes decorridos do ex-crcicio,
em que se der a sua visita, com a de egual peno-
do do anno anterior, verificando e relatando a
causa do augmento OU do decrescimento;

j) substituir por declarações escriptas e por
elies assignadas os conhecimentos de am'rccada'ção
do imposto que, á sua solicitação lhes forem apre-
sentados pelos respectivos donos ou portadores e
OS encaminhar á Directoria da Receita para os
cffeitos do cotejo com as vias enviadas com os ba-
lancetes.

Art. 30. Relativamente aos postos e aos pon-
tos (Te extravio, o fiscal cia fronteira lerá sempre
cm vista:

a) estudar com cuidada altenção as situações
das estações fiscaes da fronteira, no intuito de lo-
calizal-as onde mais aptas e proveitosas se façam
cm relação á repressão dos contrabandos, prefe-
'iuIo Sem4)'e coilocal-as em lcr,ritonio jni,neiro,
uamdç i>1 não veha de qi,ialquer órma prej,-

os wteresses da Fazenda;
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b) propôr a transferencia da estação fiscal
para local buscado para extravio;

c) propôr, quando julgar conveniente, a trans-
ferencia, de uma para outra localidade, dos pos-
tos fiscaes e pontos de extravio, bem como sua
creação ou suppressão;

d) syndicar, por todos os meios ao seu alcan-
ce e com a devida discreção, si os empregados da
Fronteira têm idoneidade para o cargo e o modo
por que habitualmente procedem, quer na guarda
dos postos, quer com relação a todos os deveres que
lhes incumbem.

Art. 31. Ao exercer a attribuição constante da
letra e, do artigo precedente, os fiscaes da fronteira
apresentarão uma dernonstraçuo graphica, embora
ligeira e tosca, (ias situações das estações fiscaes
componentes do Posto, na qual se tsboccm com a
possivel precisão a collocação actual da estação
e daqtiefla para onde se pretende a sua remoção,
gizando a fronteira e assignalando as diversas es-
tradas que convergem para os pontos de extravio
e, em seu relatorio, demonstrara qual a cicSI)eSa a
ser feita com a remoção da estação fiscal, ou com
a sua creação.

Art . 32. No principio de cada mci o fiscal da
fronteira, depois de verificar que OS vigias fiscaes
de sua secção, estiveram cm cffectivo exercicio de
seu cargo, e desempenharam satisfactoriamente
sua funcção regulamentar durante o mci anterior,
expedirá a favor (lestes funccionarioS o atteSta(l()
de cllrnprimeflt() de deveres referente ao mci de-
corrido.

Paragrapho unico. Achando-se vaga a secção
da fronteira, por licença ou impedimento do fiscal,
attestará o cumprimento de deveres dos vigias o
Inspector de Fronteira.

Art. 33. Em suas inspecções o fiscal da fron-
teira percorrerá todos os pontos de extravios, apu-
rando si os guardas estão devidamente titulados,
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si dispõem de competeiichi, e si exercem o seu car-
go com indepcndencja e probidade.

Art. 34. No posto fiscal, onde haja soldados
destacados, verificará o fiscal da fronteira si o vi-
gia serve-se delies com criterio como méros auxi-
liares da fiscalização e da arrecadação das rendas,
ou si se utiliza de seus prestimos em occupações
outras, (lifferentes do serviço fiscal, ou incompati-
veis com a sua qualidade de militares.

Art. 35. Feitas as visitas aos pontos e encer-
rada a inspecção no posto, esta será exposta em
relatorio, minucioso quanto a todos os factos e
occorrencias dignos de nota, que se occupará da
descripçiio detalhada do que tiver sido observado
pelo fiscal de fronteira em relação ás epigraplies
abaixo declaradas:

a) pessoal dos pontos e do posto;
b) saldo encontrado;
e) cadernos de conhecimento;
d) livros - sendo: o de registro de balancetes,

registro de gado e de mercadorias em transito, re-
gistro de guias quantitativas, registro de termos de
inspecção, registro de corresponden cia e registro
de J)roductos beneficiados;

e) situação dos postos e dos pontos dos 	extra-vios;
f) suppressão e transferencia de estações

fiscaes;
q) confronto de arrecadação;
h) cobrança de imposto;
1) archivos;
j) conta corrente do exactor;
k) destacamento policial; e
1) observações outras.
Art. 36L E' competente o fiscal de fronteira

para abrir e presidir os inqueritos administrati-
vos que visem apurar os contrabandos k qualquer
natureza e as faltas attrihiiidas aos empregados
fronteiriços da secção de sua jurisdicção.

D, Ido	 1027

r
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Ar!. 37. No caso de inquerilo adnit1istraIiV0,
de prevençao e a1)prehensão de cqntraband.o, (li'
detenção de contrabandista, e (te outras diligencias
reclamadas pelaefficz garantia a Fazenda, o
fiscal (Ia frontei'fl se guiará pelo "FOMULARIO
FISCAL", a1)prOVa(lo pai' acto de 4 de setembro
de 106, e pelas instrucções que lhe serão minis-
tradas pela Directoria da Receita.

Art. 38. O auxiliar da inspectoria da frontei-
ra exercerá as funcções que lhe forem indicadas
pelo respectivO, inspector.

Art. 39. Os vigias e guardas fiscaes terão as
ttribuições indicdas no regulamento do imposto

de eXj)QrtaÇao.

(PITUL0 111

Das IiO4flCaÇÕeS

Ari. 40. Os inspectores serão nomeados peio
rçsidente do Esta€1ç)Ç escolhidos entre os fiscaes.

Paragraplio iiiçu. O fiscal das rendas exier-
nas será de livre nomeação do Presidente do Es-
tado.Art. -ti. Os fiscacs serão nomeados pelO) Pre-
Sj(leLltC (lo Estado, entre os collcctorcs ou vigias-
fiscaes, mediante COflCU1'Sí) de titulos, que Se pro-
cessará da seguinte fórma:

a) No mez de dezenibro de cada ann( estará
aberta a inscri)ÇãO parti o concurso, nu Directo-
ria da Receita;

b) os candidutS deverão requerer sua inscri-
com 05 seguintes €lOU)TWfltPS prova de te-

i'em mais de 21, menos de 45 ijnnç) s ; attestF"t) de
saude; prova de estarem cm exercidO effectivo
de cargo de Fazenda lia mais de dois aunos;
va de estarem quites com a Fazenda; quasqUer
documentos que provem sua idoneidade e eu ;uei-
(lade; .4
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e) recebidos e ordenados todos OS re(luerj-nau las, com os respectivos documentos, o Director

(la Receita Orgallizurá unia cOtnrniss o julgadora
sub sua I)residencia e constitujda pelos chefes (te
secção da Directoria e um dos inspectores de
rendas;

(1) essa cornrnissão, depois (te ter estudado os
papeis e de ter colhido as informações necessa-rias, emittj o seu parecer, até o dia 15 de janeiro
seguinte, declarando ( l tC5 OS candidatos habilita-
uns para a ilomneação, lios termos deste regula-
mcii lo, fazendo urna svn Ilicticu apreciação sobre
C,1(1,1 lifli (ICSSCS CU Imdi(Ia!os

Paragrapho uhlico. As nomeações que SC (te-
rem (lIH'ante o anuo sómnetite poderão recahir emum olos candidatos habilitados e só se Procederá
a novo Colicurso, antes do prazo deste artigo, si
não houver cau(li(latoIS habilitados em concurso
anterior.

-12. O auxiliar da inspecIora (Ia frontei-
i'a será nomea do pelo Secretario das Finançis.

Art. .13. Os vigias-fiscues (te 1 .; ' classe serão
nomeados, pelo Secretario das Finanças, dentre OSvigias ole 2» classe e estes, nomeados, pela mesma
auctoridade, ojenii'e OS cidadãos brasileiros, maio-
res de 21 annos, que saibam lêi' e escrever, tenham
faltai corrida e attcsta(10 de saude, sendo preferi-
dos, para lues imoincaçõe, OS guardas-tiscaes

Ai!. 1-1. Os guardas-fiscues serão nomeados
J)ela J )ii'eclor da Receita, sol) proposta do iflSpe-
COr (Ia fronteira, e Coni as mesmas condições cxi-
gidas para OS Vigias (te 2. classe.

Art. 45. Não poderão ser empregados dos
Postos fiscaes e dos J)olilO)s de extravio parentes
proximos ou dependentes dos exportadores habi-
limes pelos mesmos postos 011 pontos

Art . 46. O vigia e guarda nomeados deverão
entrar em exercicio olen ira do prazo de 30 dias,
que poderá ser prorogado, mediante requerimen-
to, por mais 30 dias. Findo esse prego e não lia-
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V('IUl() providencia alguma no sentido da extracção
do titulo, será o acto COflSideflld() sem efleito.

Art.  47. Os gim r(las-hscaes servirão sol) a
responsabilidade dos vigias a que forem subor-
dinados.

Art. 48. Em casos especines, os officiaes e in-
feriores da policia poderão ser encarregados da
gerencia (lC postos fiscaes, ou pontos de extravio,
mediante portaria de designação, isenta de quaes-
(IUCI' impostos, Cal)elldO-lhes, nestas condições, as
vantagens e oniis estabelecidos para vigias ou
guardas effectivos, mas sem acciimiilação de ven-
cimentos.

Art . 49. A' exce)çíi() dos C(S0S previstos flOS
arts. 48, 59 e seu 1.', nenhum vigia entrará em
exercicio seni que esteja titulado, haja prestado
caução e se ache eml)OsSa(l0.

Art. 50. A cntlçã() (10 vigia será fixada pelo
Secretario das Finanças, na duodecima parte da
receita média do 1)ot() fiscal no iriehnio anterior,
arredondadas as fracções de 100, e não l)o(1e1'(i
ser inferior a 1 :0000()0. Estas cauções serão
prestadas nO Tliesotii'o, em dinheiro, ou em apoli-
ces da divida do Estado, e na devida fórma de di-
reito, ficando os vigias fiscaes obrigados a refor-
çar suas cauções, dentro do I)11Z0 de 60 dias, sem-
pre que, na classificação ttiennal, fôr augmenta-
da a lotação dos resl)eCtivOS postos.

i ., . No caso de abertura de novo posto fis-
cal, será arbitrada a e lilç,-I o pelo Secretario das
Finanças.

§ 2.. A caução d () vigia responderápeloguar-
da seu SIlhOldilla(1o)

Art . Si . São competentes para (1ii' l)0SSC aos

vigias:

te para empossar os

a) o director (
b) o inspector
Paragra)ho tini guardas seus subordinados.

1 fro)fltei1!, fóra ola Capital
0. O vigia fiscal 1' competen-

Receita
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CAPITULO IV

Das licenças esubstituições, ferias e faltas

Art. 52. As licenças dos inspectores, fiscaes
de rendas, vigias e guardas-fiscaes serão regula-
das pelas disposições que regem a materia na Se-
cretaria das Finanças, com as modificações dos ar-
tigos seguintes.

Art. 53. As licenças para tratamento de sau-
de serão concedidas com metade dos vencimentos.

Art. 54. Em caso nenhum serão abonadas
diarias aos inspectores e fiscaes afastados das
suas funcções ou ausentes de sua divisão, circuni-
scripção ou secção, salvo si houverem sido cha-
mados a serviço pelo Director, ou se acharem cm
commissão de fiscalização determinada pelo Se-
cretario ou em gozo de ferias.

Paragrapho unico . Quando a ausencia não ti-
ver sido motivada por serviço publico, ainda mes-
mo que haja sido ajictorizuda pelo Secretario, de-
verão indemnizar ao ESta(I() as despesas com pas-
sagens em estradas de ferro, vapores, automoveis
e qiiaeiier outros meios (le transporte, si tiverem
requisitado l)ilsses

Art . 55. São competentes para conceder as li-
cenças, aos inspectores, liscoes e vigias:

1. - O Presidente do Estado, até um anno
com remuneração e até dois annos sem dIa

11.	O Secretario (Ias Finanças até 3 mezes
COM remune ração) e até, seis mnezes sem elia

11 . - O Director até 15 dias com remunera-
ção e 30 dias sem dia

IV.--- - 0 inspector ao fiscal até 15 dias sem
remuneraço.

Paragrapho imico . Aos gtiardas-fiscaes o Di-
rector da Receita i)o(lem'u'l conceder licença até l
mnezes, sendo dispensados si sima a lisemicia nitra-
passar desse 1)11Z()

1	.•	 * . ,i
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Art . 56. De pois de trinta (lias de viagem o
fiscal terá (tiEei( a CinCO (lias de férias, que p0(l

rã gozar Oli(Ie lhe convier, correndo p01' sial çofl-
ta a (Ie1)eSa de IranSj)orte, si as fôr gozar Íói'i (hi
sé(te de sua CirC1InSCri[)ÇilO

1 .° As férias poderão Ser gozu(las iatrpoJla
(lamente, seguidas cni accumuladas, çiu qualquer
época CIO aluiu, lUCHOS li() l)el'iO (l () (IÕS lançainen-
tos.

2. 1 . . 0.s. iusj)ectores e fiseacs, quando cm ser-
viço, permanente na Secretaria, Só terão direito
ás férias (IUC são COflCe(li(laS aos íunccioiia rios
desta.

Art. 57. À licença ficará sem effeito si o fun-
ccionario a queni -fôr eoflCe(li(Ia n() entrar eni
gozo (leila (lClltl'o) do prazo de 30 (lias.

\rt. 55. O empregado licenciado lOt rá go-
zar a licença onde lhe -convier e renuiicial-a an-
tes de finda. riJasSilmifl(io) o exercicio do cargo.

Art. 59. Em caso de vaga de urn posto fiscal
por morte, prisão, OU SUS1)CHSL1O do vigia, 011 au-
sencia deste sem licença por mais de, tres-(lias as-
sumirá o cargo o guarda, designado pelo fiscal (la
secção).

1. 1 . Se o fiscal não estiver presente, assumi-
rã o logar o guarda junto ao posto e, na falta (les-

te, o guarda do ponto de extravio mais proximo
2.°. O fiscal (Ia secçã	 eo, 011 na ausenein dest

• vigia que I1OilV(l' ONSLI1)li(I() O 1)O5tO preencherá
• posto (le extravio gElo' fi.ar vago) om ido-
nea, á qual dará as instrucções jiecessariaS.

Art . M. A sut)sIi!lliçao, I1OS COSOS (11) artigo
anterior, será eoniniiii icada imlfle(liatametite é
Secretaria (1115 Fii'tançiis, I) VIO fiscal ou, na ausen
Clii (leste, 1)'10 guarda que assumir o posto

Art. 61 .Nas licenças até 30 (lias, para trata,
de saude ou de flegociüS, o vigia será substituidc
por um guarda idoneo, que indicar, o qual serv
rã sob sua responsabilidade.

Art. 62. As licenças ,poderão e' cone, didas
remuneração para tratamento de saude,

L de attetado medico.
1 . 0 . O empregado licenciady pura tratatou n-

e saude teVá direito ao ordenado simples.
§ 2.0 . O substituto, se fôr vigia ou guarola-fis-
recgi)erá o proprio ordenaqo, a gratificaço
Libstituido e a porcentagem que a este caberia
e a arrecadação.
Art. 63. O Secretario (Ias Finanças poderá
.tnar qualquer empregado, da Fazenda poi ,ge -
.'m commissão, estações fiscacs (Ia fronIera.

1.". Se o vigia substituido estivei' cal ausrn-
emunera(la, o substituto perceberá as va-nia-
do pI'oprio emprego, com ou sim a diarua a

se refere o § 2°, do art. 77.
§ 2°. Se o substituido estiver em licença, não
inerada, ou se o posto estiver vago, o empre-

perceberá: os proprios vencimentos, 011 OS
argo que passa a exercer, conforme fôr deter-
,ido no,acto . da designação.
Art. 64. Não poderá ser concedida licença aos
regados interinos,, aos que não pertençam ao
Iro effectivo, aos que não tiverem ainda toma-
OSSC dos seus cargos . e aos transferidos que
houverem assumido o exercicio do novo

Art. 65. O empregado que, findo o prazo da
ça, não reassumir, o exercicio dentro de .30
será considerado como tendo abandonado o

o.
Art. 66. Ao Sl11)Sti1Uir-e um empregado da
,.ao fiscal será lavrado no livro p-roprio um
o circumstanciado, do qual constará a trans-
ãõ da estação ao novo empregado, com os
is, livros, cadcrns e o mais que neila se eu-
ar, inclusive o saldo, que será escripturado
extenso, remettendo-se deste termo a copia á
daria das Finanças.
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Art. 67. Si a substituição se der no correr do
mez, o substituido organizará o balancete da sua
gestão, enviando-o immcdiatamente á Secretaria
das Finanças, juntamente com o documento que
prove a entrega do saldo a seu substituto.

Art. 68. Quando o empregado, desobedecendo
ordens superiores, se recusar a entregar a seu sub-
stituto o archivo, documentos, objectos e dinheiro,
sob sua guarda na estação fiscal, recorrerá este á
auctoridade judicial mais l)roxim, afim de pro-
ceder a aI)prehenSãO e consequente entrega, in-
struindo o seu requerimento com a portaria de no-
meação ou designação, em original 011 em publi-
ca fôrma.

Paragraplio unico. As despesas j u(liciacs se-
rão debitadas 1() crn)1'ega(l() que lhe der causa.

Art. 69. O empregado da fronteira que se au-
sentar (10 seu pOSl() p01' mais (te 5 (lias; sem pré-
via permissão do S11 superior hierarchico, perderá
o logar além (te outras penas em que possaincor-
rer, si não se justificar convenientemente

Art . 70. Os dias de viagem do fiscal entre
duas localidades ou de 1)errnaneflCia em (lIIal(lUCr
delas excedentes dos indicados neste regulamen-
0. SCI'OO Considerados de faua, salvo motiv'j

ponderoso de serviço publico ou de força maior a
juizo do Secretario.

1.. Considera-se rnotivo ponde roso) de servi-
ço publico para (leflu)ra em uflilO localidade, aquel-
le que fôr l) rOVs ( lo ) com resultados positivos para
o fisco, como) lançamefflo de novos c011tril)uilltCS,
descoberta de frLludação tio pagamento de impos-
tos, aI)I)rehel u sa() (te contrabandos e outros Seme-
lhantes, a juizo (10 Secretario.

2.. Considera-se inI1)edimeuto) de força maior
a falta de ponte em rios cheios; doença que não
permitta viagem, até oito dias e outros egualmen-
te ponderosos R j uizo do Secretario.

Art. 71. As faltas O() serN' iç o pelos motivos de-
clarados flOS	1. e 2.. do art. 011 tenor, Serão)
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abonaveis Pelo Secretario; as que forem dadas por
doença provada além de oito dias e por outros
motivos razoavejs, serão j ustificavejs e tambem
poderão ser levadas a conta das ferias, a que o
funccionario já tiver direito, mediante requeri-
incuto.

CAPITULO V
Das penas

Art. 72. Os inspectores e fiscaes de rendas
ficam sujeitos ás seguintes 1)Cffl1S disciplinares:1	Censura.

II -- Multa até 200000.
III - Suspensão até 60 dias.
IV	Demissão.
Art. 73. As penas serão applicadas nos casos

seguintes:
1 - Ac ensuira, por negligencia 011 falta leve.
11 - A multa, por falta (te remessa do relato-

rio mensal ou falta (te remessa de balancetes ou
recolhimento de saldos, nos prazos regulamenta-
res, a razão de 50000 de cada vez; 1)01' desobeojj-
encia ao superior hierarchico e outras faltas de
ogual gravidade.

111 --- Suspensão até 60 (lias, por desacato aos
superiores; pela recusa do cumprimento (Ias or-
dens de Serviço; pela remessa e relatorio sem ter
(ttectivamente, visitado a localidade ou estação
fiscal; pelo USO de (lados fornecidos pelos exacto-
res, sem a sua verificação de visa, ao que se au-
sentar de seu posto até 5 (lias, sem ser cru objecto
de serviço ou com permissão do superior hierar-
cinco e outras faltas (te egiial gravidade.

IV Demissão, por grave infracção (leste e
outros regulamentos fiscaes ou por séria couve-
fliencia da administração, a juizo do governo.

Paragraplio Unico. Constituem grave infra-
CÇã() dos regulamentos, entre outros factos: a reve-
lação de qualquer acto) (te caracter reservado, o
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abuso da confiança de seus superiores hierarchi-
cos, o desvio de dinheiros do Estado, a conniVefl-
cia cm qualquer acto lesivo da Fazenda.

Art. 74. São competentes para iml)ôr as pe-
nas, do n. 1, os inspectores tios fiscaes, e o Dire-
ctor a uns e outros; dos ns. 1 e II, o Director dos
ris. 1, II e III, o Secretario das Finanças ou Dire-
ctor (em relação aos . guardas); de demissão, a
aIictOri(lade que nomea.

Art. 75. A remoção de um para outro posto,
de uma para outra secção ou circumSCripÇão, não
é penalidade, mas simples providencia de ser-
viço.

Art. 76. Não se considera tambem penalida-
de o desconto de vencimentos e diarias por faltas
ao serviço ou por demora nas viagens e nas esta-
dias com infracção do regulamento.

CAPITULO VI

Dos vencirnentos e vantagens

Art. 77. Os funccionarioS fiscaes terão os ven-
cimentos constantes cia tabela annexa a este re-
gulamentÓ.

§ 1.°. Os inspectores e o fiscal das rendas ex-
ternas perceberão diarias de 20000, quando em
viageme os fiscaes de rendas internas e da fron-
teira perceberão a diaria corrida (le 15$000.

§ 2.1 . Os inspectores terão a diaria de 10000
quando no exercicio de uma commissão determi-
nada, na Secretaria das Finanças.

§ 3.1 . Aos vigias de postos situados fóra do Es-
tado poderá ser abonada diaria até o maximo de
10$000, conforme a importancia do posto.

Aos guardas fiscaes poderá ser abonada dia'
ria até 5000, nas mesmas condições.

Art. 78. Além das vantagens do artigo ante-
rior, os inspectores e fiscaes terão direito, nas via-,
gens de serviço, a passagens em estradas de ferro L,

- 1855 -

e liiihas de navegação e ao abono de 4000 por le-
gita de viagem a cavalio e 800 réis por kilometro
de viagem em autornovel.

Art. 79. Nos CSOS dos artigos  20 e 21, o fis-
cal exactor terá direito a (1t.'Z pol' celi lo (la impor-
luncia a rrecadada e poderá oled tizil-a no acto do
recolliirnen lo da iniporlancia á coilectoriu

À rt. 80. Metade (laS multas cobradas dos con-
tribuintes que não tiverem co1nmunicado ao col-
etor o inicio d. exerCicio, de accordo com a lei
1.014 e art. 15, do decreto n. 6.225, Pertencerá
ao fiscal, (JOIC tiver feito o lançamento e arrecada-
do o imj)oSto, o qual deverá requerer o pagamento
ao Secretario das Finanças.

Art. 81 . O )gancIIto dos inspectores e fis-
cacs de rendas será feito pela ctação fiscal que
preferirem, mediante attestad o de cumprimento
de deveres expedido pelo Director.

§ 1:. Esses atte.stados seriio expedidos á vista
dos relato.rios dos serviços no 1)enultilno mez, que
serão confrontados com os boletins e segundas
vias de requisições de passes, ordens (leserviços,
corres poli olencia e livro do ponto cia Directoria,
este, com relação aos que estiverem ou houverem
estado na Capital.

§ 2.. Quando a Directoria julgar que o rela-
brio eflVia(l() está incompleto) ou mal feito,, de
sorte que não possa ajuizar com segurança (10 es-
tado do serviço da rcj)artiçã() a que se refere, o
devolverá ao fiscal, com a nota das lacunas en-
contradas, afim de que sejam as mesmas preen-
eh idas

§ 3° Emquanl() liSo fôi' recebido outro rela-
brio, não expedirá o Director altestado (le cum-
primento de deveres.

Art. 82. Além dos vencimentos, o vigia terá
6 sobre os impostos que arrecadar no posto fis-
cal e 3 )l' sobre os que forem arrecadados nos pon-
tos de extravio, pelos uarolas seus sul)ordinado
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e mais 13 réis p' sacca de café exportado pelo
seu Posto com direitos a pagar.

Paragrapho unico. Os guardas fiscaes terão
a porcentagem de 5 °° sobre a arrecadação que fi-
zerem e mais 5 réis por sacca de café exportado
pelos seus pontos com direitos a pagar.

Art. 83. Os empregados fiscaes da fronteira
deduzirão suas Po1ce11 tagdns pela arrecadação dos
impostos de exportação, selios, nOVOS e velhos di-
reitos e outras colltlil)iliçOeS. Não lerão direito
t	tagem SO1)I'1' O (Jil ae rrecadarem ole dej)O-
sitos, reirda (ia Imprensa Official e das caixas be-
neficentes.

Art. 84. O vigia fiscal ou guarda, removido
de um para outro pon	 iito pelo Secretario das Fina-
ças, terá direito á coiiducção e transporte da sua
bagagem, salvo si ii i'ClflOÇaO fôr a pedido.

CAPITULO VII

Disposições qercies
Art. 85. Os inspectores e fiscacs de reii(laS

(lote, embora validos para o serviço sedentano, fo-
rem iflCa)0 ZeS (le sttpportur OS viagens conim UaS.
sem (hunflo para podcra ser apro-
veitados nas coliectorias e outros serviços fiscaes
auizo do governo)

Art. $6. A Directoria da l)espcse (la Seer a-
ria das Finanças, organizara, aIIUu alment( , , nO
nez (Id (lezembro. 11,11 quadro de [0(10 O l)tSS0l da
fiscalização, com as (tatus (Id noifleaçoes e teflhl)O
de exerCici() e ffect j \'O. e O trausmil tirá, 110) pi'iifli-

i'o) (lia util (Te janeiro á da Directoria da Receita,
que accrescentarl uma columna de observações
sobre a capa ci(la(le de cada um olos fuaccionarios,
entregan(lo-o. afinal, ao Secretario das Finanças,
até o diu 15 do mesmo mui.

Art. 87. E' legislaçã() subsidiaria deste regi!-
lainen lo, na pa r te em (l11C não 1h e fÔ r coo 1 nt ria
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011 por elie alterada, 0) iegtiIaineiiEo (Ia Secretaria
das Finanças, e mais legislação fiscal em vigor.

Art. 88. Em )nateria (Ir fiscalização (le reli-
(Ias, a conipetencia conferida a um funccionario
da Fazenda será sempre extensiva a outros fun-
ccionarios de hierarchia superior que, em razão
de seus cargos, possam tomar conhecimento da
espeCie.

1.°. O funccionario Superior não intervirá se-
não em ausencia ou falta de exacção do inferior,
a quem estiver especialmente delegada a compe-
tencia no caso) sujeito.

§ 2:. O funccionario (jUC intervier, e que é
rcsponsavel por qualquer abuso, justificar-se-á
perante á Secretaria, devendo deixar sempre con-
signada no auto) opte lavrar a l'aZã() de sito inter-
fcrencia.

Art. 89. Sempre que se verificar fraude cmi-
summada e passivel de multa, será concedida me-
tade desta, se O reojiierer. ao luiiccionario que ti-
Ver descoberto a fraude e l)rOlflOVid() a imposiçã
ola multa e depois (le effectivamelite recolhida a
importanciu e (10) flh1J)OStO (lei ral!(la(lo)

Paragra)ho Unido). Si, na diligencia, diversos
funccionarios tiverem agido, a metade (Ia multa
será (listrll)ui(Ia eu 1 re elies pelo Secretario das Fi-
nanças, tendo) em consi(leraçao ii somma (10 esfor-
ço, ou efficieu cia com que cada tini coo correu para
apuração da fraude e arreca(laça() da multa

Art. 90. A allegaçao) de extravio (los relato-
rios e mais corresponolencia só será acceita, se fôr
comprovada pelo recibo dos correios e teLegra-
phos.

Art. 91 . Os inspectores, fiscaes, coliectores e
outros funccionarios da Fazenda Esladoal,
designados pelo Goveroo para O serviço (Id fiscali-
zação (Ias I'eI)(laS, poderão figurar em juizo, ii)-
dependente de pi'o)cti ração. todas as vezes uni que
a Fazenda Publica fôr parte iii te ressoota, excepto)
iia comarca da Capital.

1

L	

'•i .. e.'	
.4.
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Ari. 9 . () Secretario das Finanças podti
expedir as instrucções que foreni Ileçessalias
CXCCUÇO (leste regulamento.

CAPITULO VIII

Disposições transitorias

ArE. 93. Os dois fiçacs ambulantes, cujos
vencimentos fpranm estipulados no decreto ii.
1 .78, de 1905, artigo 1., 3: e na lei n. 617,
(te 1913, art. 25, conservarão os vencimentos
acttiaei sem diarias nem pimi0 de sei'viço, e su-
jeitos ás deducções por licença e faltas.

Art. 91. Es[- r :u1amento entrará em vigor
flO (lia 1.1 de j aneiro  proxirno futuro.

Art. 95. São revogadas as disposições erji con-
trario.

Gwlestcu de Só Pires

QUADRO DE VENCIMENTOS
Inspector de rendas ........10 :800.000
Fiscaldas rendas externas	 600......21 :0(X)
Fiscal (te reIi(laS internas (Disposi-

ções transitarias, art. ....lei 617,
de 1913, art. 25) ...... . 10 :00000

Fiscal de rendas internas .....7 :200$00()
Auxiliar da inspectoria da fronteira 6:240.$000
Vi gia fiscal de 1.; , classe .......5 :400.'()
Vigia fiscal de 2» classe .......E : 80000()
Guarda-fiscal ........... 2 :040000

QtJAI)R() DAS SECÇÕES DA FRONTUIRA

1» SECÇÃO
Santo Antonio do Rio Verde, Formosa, Manga,

Januaria e Pirapora.

LI
S. João do Paraiso, Urjibueiro, Fortaleza,

Salto Grande, Dois de Abril, Indiana, Cajuhy,
Ponta de Areia, Ayrnorés e São Carlos.

3a SECÇÃO
Manhumirim, Dôres do Rio Preto, j). Emilia,

Faria Lemos, Patrocinio, Miracema, Paraokena,
Porto Novo, Sapucaia, Entre Rios, Serraria, Para-
Iivhuna, Tres Ilhas, Porto das Flores, Santa Dcl-
fuma. Barreado, Rio Preto, Zacharias, Sant'Anna
do Maruhy e Santa Cruz.

4a SECÇÃO
Passa Vinte, Rezende, Picú, Passa Quatro, lia-

jubá, Paraiso, Palmeiras, São José cio Toledo, Rio
Correntes, Monte Sião, Sapucah y, Jardim, Poços
de Caldas, Julio Tavares, Muzambinho, Canôas,
Giiardinha e Cóvas.

5» SECÇÃO
(eni iterio, Delta, Antonio Prado, Mandiocas,

Marimbondo, Mansinho, Saut'Anna do 1 armihy-
buua, Affonso Peuna, Araguary e Engenheiro Be-
lhout.

QUADRO DAS CRICUI'[SCR1PÇõES FISCAES
1» Circumscripção:

Espinosa, Tremedal, Rio Pardo, Salinas, Grão
Mogol (5).

2» Circumscripção:
Fortaleza, Jequitinhonha, Arassuahy, Minas

Novas (4).
3» Circumscripção:

Tlieophilo Ottoni, Itam'bacury, Malacacheta,
Cipellinha (4)
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1 ).0 SECÇÃO

1

1
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4•L Circumscripção

Manga, Januaria, S. Francisco, S. Roinão,
Brasilia, Pirapora (5)

5.' Circumscripção:
Brejo das Almas, Inconfidencia, 1 tamarandy-

ba, Montes Claros, Bocayuva (5)
.1 Circiimscripção:

Corintho, Curveilo, Diamantina, Serro, Sabi-
nopolis (5)

7. Circuniscripção
Pcçanha, S. João  Evangelista, \nirginopolis,

Santa Maria (lo Suassuh y, Guanhães, Concei-
ção (.

8» Circumscripção:
Ferros, Mesquita, Antonio Dias, Itabira, São

Domingos (lo Prata, Rio Piracicaba, Santa Barba-
ra, Alvinopolis (8)

9.' Cii'cumscripção
Caratinga, Itanhonii, José Pedro, Aymoré,

Mutuni, Manhumirim, Manhuassú (7)
10» Circumscripção:

Abre Campo, .Jequerv, Ponte Nova, Rio Cas-
ca, Raul Soares, Viçosa, Rio Branco, Chá, Guara-
nv, Pomba (10)

11 . ^ I Circumscripção:
Além Parahyba, Leopoldina, Cataguazes, Mi-

raliy, Palma, S. Manoel. Muriahé, Tombos, Ca-
rangola (9).

12 . a Circumscripção:
Juiz de Fóra, Mathias Barbosa, Lima 1)uar

(3.
13." Circumscripção:

Rio Novo, S. João Nepomuceno, Bicas, Guara-
vá, Mar de Hespanha, Palmyra, Mercês (7).
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14." Circumscripção:
Barbacena, Carandahy, Alto do Rio Doce, Rio

Espera, Piranga, Queluz, Entre Rios, I3omfim K.
15.a Circumscripção:

Itabirito, Ouro Preto, Marianna, Sabará, Nova
Lima, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Caeté, SeteLagoas, Paraopeba (10).

16." Circumscripção:
Beilo Horizonte, Santa Quiterja e Conta-

gem (3).
17» Circumscripção:

Pará, Itaúna, Bom Despacho, Divinopolis, Pe-
quv, Pitanguy, Abaeté, Jnda yá e Luz (9).

18» Circumscripção:
ItaJ)ecerica, Claudio, Passa Tempo, Oliveia,

Bom Successo, São João d'El-Rey, Tiradentcs, Pra-
dos, Lagôa Dourada, Rezende Costa (10)

19» Circumscripção:
Lavras, Nepomuceno, Perdões, Campo Belto,

Santo Antonio (lo Monte, Piumhy, Formiga e Bani-
buby (8).

20» Circumscripção:
Turvo, Rio Preto, Avuruoca, l3aependy, Ca-

xarnhú, Pouso Alto, Itanliandú, Passa Quatro e
Virgínia (9)

21.a Circumscripção:
Maria (Ia Fé. Christina, Sylvestre Ferraz, Con-

ceição do Rio Verde, Aguas Virtuosas, Cambuqui-
ra, Tres Corações, Campanha, S. Gonçalo do Sa-
pucahv (9)

22.a Circumscripção:
Santa Rita do Sapucahv, Santa Catharina, Pe-

dra Branca, Itaj ubá, Brazopolis, Varginha, Eloy
víen(1es, Tres Pontas, Campos Gcraes (9)
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23.a Circumscripçío:
Alfenas, Areado, Carmo do Rio Claro, Para-

guassú, Machado, GyrniriTn BA* Fperança e Gua-
p (8).

24. Circumscripção:
Silvianopolis, Pouso Alegre, gorda da Malta,

Cambuhy, Jaguary, Extrema, Paraisopolís e Ca-
choeiras (8).

25 .a Circumscripção:
Ouro Fino, Botelhos, Campestre, Caldas, Po-

ços de Caldas, Caracól, Jacutinga, Muzambinho e
Cabo Verde (9).

26.a C ircumseripção:
Guaxupé, Çunranezia, Nova Rezende, Arce-

burgo, Monte Santo, Arar y, Jacuhy, Cassia, Passos,
lbiracy, S. Sebastião do Paraizo e S. Thomaz do
Aquino (12).

27.a Circumscripção:
Uberaba, Conquista, Sacramento, Araxá, lhiá,

Fructai e Prata (7).

28 .a Circumscripçíio:
Ituyutaha, Estreila do Sul, Monte Carmelio,

Uherabinha, Monte Alegre, Tupacyguara e Ara-
guary (7).

29 . a Circurnscripção:
Patrocinio, Corornandel, Carmo do arana1iv-

ba, Rio Paaiahyba e S. Gotba rdo (5).

30.a Circumscripção:
Patos, João Pinheiro, Paracatú e Tiros (4)..
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MOl)EL() F 2

Iflstil1(ÇõCs que (levem ser observadas pelos fiscaes
de rendas nas insp('eÇÕeS que fizerem ás col-
1 ('(forjas
N...
Relatori() (Ia inSl)ecçao realiza(la na coilecto-

ria de .......nos (lias......de......de 19.....
referente ao perio(10 (te . . . . (te.....de 19.....
a ..... (te ..... (te 19......

EMPREGADOS DA (OLLECTORIA
Collector......
Escrivão......
Auxiliar......
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LIVROS
RECEITA E DESPESA E AUXILIARES
(Dirá si a escripta está em dia, si é bem feita

e sem rasuras, e quaes as lacunas ou irregularida-
des encontradas)

LANÇAMENTOS DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES

(Sol) este titulo dará o fiscal sua impressão
sobre OS lançamentos, si estão (te aCCOF(lo) com OS

regulamentos, si foram feitos com equidade e si
nelies estão) inclLii(lOS todos OS contribuintes; dirá
si ha alguma falta ou irregular idade , quantos con-
tribuintes estão lançadas, o numero dos que estão
(juites C dos iu e estão em (lel)it() e qual a razão por
que não foi feita a sua cobrança)

BEBIDAS
(Sobre cada um destes ernpi'ega(hfts deve o fis-

cal (lar informaçoes preciSaS, (te 1110(10 que a dire-
ctoria 1)os51 conhecer coin segui rança (le sua ido-
neidade)

Saldo em (linheiro no cofre..	. . .

Idem, em estampilhas. . . .	...

(Deve o fiscal declarar a importaiicia (los sal-
(tos e dizer si coo ferem com O exame feito nos ca-
(lemos de coiiliecimentos e no ultimo balancete

msal, Sefl(l()iim(hsj)cnsa vel apresentar a demons-
tração de cada um (lei les, partindo sempre dos
saldos da inspecção au tei'ioi)

CADERNOS i)E (X)N1IECIMENTOS
(Dará aqui o fisca a Sua mi pressã sobre ao 

esc.ripta dos conliecimo'n los, si lua masulraS, '111e11-
das ou borrões)

(Dama as mesmas iii formações recommenda-
(las para o lançam cii ti) de iii (IIiSt rias e l tofissõ(,$)

TEBE 110H tAL
(O fiscal deverá lazer um exame cuidadoso

nos diversos livros e dizer si o coileclor tem feito
a escrip Ia (te accor(lo Com as orilcius em vigor,
limpa, com clareza e sem rasuras; si São) feitos OS

lami çamnemilos e (ladas 1S respectivas baixas na oc-
casiào um cobrança (10 ifl11)OSI() (te transmissão (le
propriedade e iuicl ii nlos Os U0V05 couitribuinks no
in(lice 1 )evc nua is (lar o umuumncro dos contribuin-
tes la mmça (los e falar sobre O estado (Ia cobrança (lo
imposto. iic . )

RE(JSTH() DE INVENTARIOS
(Este livro (lC\'e sol' oxa mina (li) COO) cuidado,

afim (le conhecer si o collector tom leito as notas



- 1866 -

necessarias, e dizer qual o numero de inventarios
em andamento no fôro, si ha algum paraIysdo e
p°' qlie Ínoti''õ. O fiscal deve colher informações,
com a necessaria (liscrçao, sobre a cobrança (10
iii) posto de transmissão "caUsa-nu)rtiS" e sobre
1 udo que corri o m esmo se rela ciõn e)

AVALIADORES 1)0 JUIZO

- 1867 -

PROPRIOS ESTADUAES
(No t)riffieií'o Felalofio õ ú5cal dará uma rela-

ção exacta dos proprios esfaduacs, que deverão
estar registrados, em livro proprio,, na coliectoria;
si estão bem conservados e occupados devida-ou
indevidamente. Nos relatorios que se seguirem
sufficiente notar as modificações que se tiverem
(indO)

ARCHI \T0
(Nomes dos avaliadore,s do juizo, sua idonei-

dade, e o modo por (JU (IeSernI)eflhafll as suas
funcções)

SELLO DE DIVERSÕES

(De accordo Com informações que procurará
colher, deve o fiscal dizer si este seilo é cobrado
com exactidão, quantas casas de diversões perma-
neflLes ha no municij)io, qual a renda do imposto,
oinó é feita a ficalizaçio nos districtos, e si o col-

lector fiscaliza, como deve, as casas da séde)

CAIXA ECONOMICA

(Deve dizer si a escripta é feita de accordo
com o regulamento, sem rasuras, si as contas de
juros estão em dia e a quanto monta, em numeros
exactos, a responsabilidade do Estado por estes
emprestimos).

DIVIDA ACTIVA

(Dirá a quanto monta a divida activa, discri-
minadamente por cada imposto e militas de jury,
si lia encarregado especial de sua cobrança e si
tem agido com a nccessaria solicitude, etc.).

'.

Í"̂ ` U ,.4.

(Seu estado)

CONTA CORRENTE 1)0 COLLECTOR
(Deve o fiscal examinar a conta corrente tela-

tiva ao exercido encerrado para verificar e dizer
si o coilector está em debito, e, neste caso, exigir
o recolhimento irnmediato).

OBSERVAÇÕES GERAES
(Sob este titulo deverão fiscal dizer tudo que

julgar necessario sobre os diversos serviços fiscaes
na coliectoria inspeccionada, suggerir medidas que
facilitem ou melhorem a arrecadação dos impos-
tos e tudo, emfim, que possa interessar á Fazenda
Publica)

Nota - Aos relatorios de insjecção devem
acompanhar o quadro da renda da coilectoria
referente ao periodo inspeccionado comparado
com egual periodo do anno anterior; idem, compa-
rativo do lapso do anno actual com egual do anno
anterior; idem, das estampilhas em stock, ao ser
aberta a inspecção, discriminadarnente por espe-
cies (valores) ; finalmente, copias dos termos de
abertura e encerramento da inspecção tiradas do
livro de visitas pelo escrivão õu collëctor e au-
thenticados pelo fiscal.
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DECRETO N. 8.096 DE 25 DL DEZEMBRO l)E 1927

Comniuta para 20 annos a pena de 30 annos de prisão, a que foi
condemnado Thobias Evangelista do Carmo

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere a Constitui-
ção e de accordo com os pareceres do Conselho Pc-
nitenciario e do Procurador Geral do Estado, e e.n
eornmemoração á data de hoje, resolve commutar
para 20 aniios a pena de 30 annos de prisão celiu-
lar a que foi cun(Iemnado, pelo j urv da comarca
de Barbacena, Thohias Evangelista do Carmo.

Palacio da Prcsidencia (lo Estado de Minas
Geraes, eni Belio Horizonte, 23 de dezembro de
1927.

ANTON1() CARLOS RIBEIRO J)E ANI)RAI)A.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.097 -	;3 oi iwzi a	DE 1027

Conini II tu para 10 aunos a pena d e 24 aunos e ti nozes de prisüo, a
que foi rondem nada Constança Jtened eta

O Presidente do Estado de 'Minas (' e racs,
usando) da attril)lLiÇào) qUe lhe confere a Constitui-
ção e de accordo com os pareceres do Conselho
Peniteiiciario e do Procurador Geral do Estado, e
cm COIflhilefllOFaÇãl) á (lata (le hoje, resolve com-
mutar para 10 atiDOS a itemi de 24 annoS e 6 mc-
zes de prisão simples, a (IL1C foi COn(ieflinu ((ii, pelo
li rv da comarca de Bel lo Horizonte. Constana

Befle(liCta
Palacio da Presi(leliCia (10 Estado de Miiuts

Gemes, em Belio Horizonte, 23 de dezeflll)1'o de
1927.

iNI'()Ni() Cnr.os IIIBI..lR() DE ANDRAI)A.

Fr(ul(iSeo Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.098 - DE 25 DE DEZEMBRO DE 1927
Commuta para 12 aunos a pena de 30 anuos de prisão, a que foi coo-

demnada Manoela Luiza

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere a Constitui-
ção e de accordo com os pareceres do Conselho
Penitenciario e do Procurador Geral do Estada, e
cm commernoração á data de hoje, resolve com-
mutar para 12 annos a pena de 30 annos de prisão
simples, a que foi condeninada, pelo j ury (la co-
marca de Campanha, Maiocla Liiiza

Palacio da Pres j dencj a do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 23 de dezembro dc
1927.

AN'roNlo CA1uos RIBEIRO) DE ANlrn2u)&.
Francisco Luiz da Silva Campos.

Senhor Presidente.
Não foi dotada Com quantitativo l)aSta o te a

verba 14 do artigo 3., 2., li. 1, da lei 931, (le 27
de setembro de 1926, destinada a puhlicaç'ies e
CflCofl1meno(is na Imprensa Official

Para a insu fficjcn cia verifica da coo correra iii
dois íactores: a necessidade (te reforma r-se gran-
de q na o ti dad e do tua te ria! de expe(Iie ole da re pa r-
tição, f)ot ntotiv() de havei' sido elevada á ca Lego-
ria de Secretaria de Estado, e a circunislanc ja (k
não havei' sido incluida na lei orçamnenla ria verba
especial para P111)liCaÇÕeS e dncom11en olas da For-
ça Publica, do que I-es1111011 ficar milito onerada a
quota att ril)uida a esta Secretaria para despesas
de semelhante natureza.

De conformidade COfll a demonstração junta,
lia mister deabrir-se um credito sul l ) I)lemnentar de
115 :0O04()0() á aliudida verba, para o que submet-
to á assignatura de v. exc. o seguinte decreto.

BeIIo iJorizoji te, 26 de (leZeitih p() de 1927. -(a.) .1. F. Rias For/os.

L
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DECRETO N. 8.099 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre um credito supplemesitflr de 115:000$00 0, á verba 14 - Publi-
cações e encommenchis na Imprensa Official, da lei a. 931, de
27 de 'setembro dê 1920.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando da attribuição que lhe confere o artigo 57
da Constituição e de conformidade com a aiicto-
rizaçíio contida no artigo 3.", n. 1, § 2. 0, da lei li.
931, de setembro de 1926, resolve abrir um credito
supplementar (le cento e quinze contos de réis
(115 :0O0(00), á verba14 Publicações e encom-
mendas na Imprensa Official, conforme a demons-
tração que a este acoiflpTtnlia, para occorrer a
despesas com publicações e encommendas na 1111-

prensa Official, até o fim do exercicio, visto o cre-
dito orçarnentariO não ter sido sufficientemeflte
dotado.

O Secretario de Esh1do dos Negocios da Segu-
rança e Assistencia Publica e o das Finanças as-
sim o tenham entendidoç façam executar.

Palacio da Presidericia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 26 de dezembro de
1927.

ANoNmo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
José Francisco B--'as Fortes.
Gudesteu de , Só Pires.

Demonstração do estado da verba 14	Secretaria
da Segurança (Publicações e encommendas na
Imprensa 0ff icial) da lei n. 931, de 27 de se-
tembro de 1926

Credito orçamentariO 50:000*000
Despesa empenhada	-	4 :240*500 4:240$500
Saldo existente. . .	-'-	-	45:759$500
Despesa feita .....-	110:146$200
Despesa prova'Vel até

o fim do exerci-

	

cio ........-	20:613*300
Credito necessario.	-	-	-	115:000$000

50:000*000 165:000*000 50:000$000 115:000$000

4." Secção da Secretari da Segurança Publi-
cn, Bell.o Horizonte, 22 de dezembro (te1927. -
Adainastor Osorio Tymbiiribá . Visto. - Octavia-
no Simonejlj de Assis. 'Visto. - O director, Auto-
aio Affonso de Mora es.

DECRETO N. 8. 100 - Dli 27 DE l)EZEMIIIa) I)l 1927
Abre sim credito espOcial da 2:053$1R0

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o art. 57
da Constituição e de accordo com  li. 4, art. 1.0,
da lei ii. 999, de 20 de setembro do corrente anno,
resolve abrir um credito especial de dois contos
e cincoenta e tres mil quatrocentos e oitenta réis
(2 :053480) -- para paga inentos de ad(licionaes
de 10 %, da lei 425, de 1906, ai) ajiiditiitt' (111 lflspe-dona Fiscal de Minas (meraes , Sr. Manoel de Oli-
veira Rocha, no periodo (te 17 de abril Ii CorPefl-
te atino a 31 de dezembro de 1928.

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gera es, cm Beilo Horizente, 27 de dezembro de
1927.

AN'oNI() CRI.os RIBEIRO l)E ANIBtADA.

Gudesfe'u de Só Pires.

DECRETO N. 8.101 -- DE 27 DE I)EzEMBH() DE 1927
CrOa seis escolas ruraes, mistas, no municipio de Baependy

O Presidente (lo Estado de Minas Gemes re-
solve crear seis escolas rtinaes, mistas, no mntinjci-
pio de Baependy, localizadas nos bairros de Valie
Formoso, India, São Pedro, Piracicaba, Pinhal e
Sobradinho, este no disiricto de São 'i homé das
Letras e os demais no da cidade.

1
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Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gcraes, cm Beilo Horizonte, 27 de dezembro de
1927.:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz (Ia Silva (2a1flJ)OS.

I)ECREYU() N. 8. 102	ia: 27 DE DEZEMBRO ia: 1927

Crêa cinco escol as eu rars, iu 1 ata a, no 011w ci pio (te Tres Pontas

O Presidente do Esta (II) dc Minas ('jeraes re-
solve creu" cinco escolas ru rues, mistas, 110 IilUfll-

Ci1)iO (le i ' i'CS Poli tas, Iocalizu(tas tIOS 1)OvOi1(IOS de
Faxina, Pinheiro, Boa Vista, ('.aj urú e Pita11guei-
1'd 5.

Palacio da Iresideiicia do Estado de \liitas
Gemes, em Beilu 1 Eorjztntc, 27 de (ICZCIUI)rO (11'
1927. 1
DECRETo N . S. 103	oi: 27 DE DEZEMBRO DE, 1927

Crèa duas escolas rurais, injstiis, no iuiiIlicipiO (te Santa lu,.(a

() Presidente do ESta(l() de Minas Gera(-, rí-

solve crear (1 tias escolas rLI i'a es, mistas. III) iflIl fli-

cipio de Santo Luzia, Ioea1ia (las nos povuadI S de
.loanna e Capo Grosso

Palacio da 1 resid Cheia (lo Esta do (te Minas
Gei'aes, cm Bello 1 lo L'IZoii te. 27 de (IeZemht'() de
1927.

L\N.roNIo ( ' \ ltI,os Rliii:tRo DE	Nl)R.I)A.

I"fU!l(iS('() Liiiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8.104 1)E 27 DE DEZEMBRO DE 1927

Crêa duas escol as mistas, sendo 1111111 i ia 01011 ia "Raul Soa ias", ni II-
nicipio de Pará de Minas, e outra, jureI, iio povoado de São
11mb, muilicipio de São João Nepomuceno.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, re-
solve crear duas ,escolas mistas, sendo uma na
aia "Raul Soares", municipio de Pai'ii (le Minas, e
outra, rural, no povoado (te Si-to Bento, Inllllicipi()
de São João Nepomuceno.

Palacio (Ia Presidencia (lo Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 27 de (lczembl'o de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEARO I)E ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos

DECRETO N. S. 10,5	DE 27 ia: DEZEMBRO 1)E 1927
Iraijsfeie paia o povoado de Cach orla do Cc rui o, uni ul ei pio de Co-

cintIlo, a escola eu aI, nlistli, de E, seidioli.ts, liii I1H'SIllO 11111-

]1i.('iIiiO

O Presidente (lo Eslaol() de Mi mis ('ieraes me-
sotve transferir 1)11 I'a O povoado olt ( aclioci ra olo
C-11-Mo, mtlniCipio (te Co ciii! tio, a escola mii rui, mis-
ta, (te Escadinhas, no mesmo ni nu ici 1do

Palacio (Ia Preso1eiicia (11) Estado de Minas
Geraes, em Jlello Horizonte. 27 de dezenil)ro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DEI ANl)RI).

Francisco Luiz da Silva Campos

l)ECBET() N. 8. 106	oi: 27 ia: i)EZJMBR0) l)E 1927

Crêa quatro escolas curara, nustas, 11111(1 110 IiuIliieipio de Caiiipes-
ter e Ires no de Pi'çaii lia

O Presidente (li) ESEi(l() (11 Milias Gernes re-
solve crear quatro escolas riirues, mistas, sendo
urna no bairro do Pião, municipio de Campestre, C

AN'FONIO (AItI.OS llIIII111() I)1 ANI)RAI)A.

I"ran(is(() LtI!: (Ia Silva Campos.
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Ires 110 muilicipio (te Peçanha, localizadas nos po-
voados de São Geraldo, Suassuhy PequeDo
Pontal.

Palacio (Ia Presidencia do Estudo de Minas
(eraes, em Beilo Horizonte, 27 (le dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA
Francisco Luiz da Silva Campos.

I)JCHETO N. 8.107	E 27 DE DEZE1O DE 1927

Converte cm masculina a escola mista do districto de Urucania, »i-
nicipio de Ponte Nova, e crIa uma 2. a cadeira feminina na
mesma JacojLdad.e.

O Presidente do Estado de Minas Geraes "e-
solve converter em masculina a escola mista do dis-
tricto de Urucania, municipio de Ponte Nova, e
crear uma 2. '-, cadeira feminina na mesma locali-
dade.

Palacio da Presideicia do Estado de Minas Ge-
rues, em Beilo Horizonte, 27 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRJDA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.108 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927

C rên duns escolas rumes, mistas, uma tio lilunicipi o de Mesquita e
outra no de Antonio Dias

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear (luas escolas rumes, mistas, sendo uma
no povoado de Bagre, municipio de Mesquita, e
outra na estação de Calado, districto de "_Mello Vi-
anua, município de Antonio Dias.

Palacio da Presidencia do Estado de !as Ge-
rues, em Belio horizonte, 27 de dezemb,'j de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA
Francisco Luiz da Silva Campos.
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DECRETO N. 8. 109 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927

Crês duas escolas ruraes, mistas, no municipio de Pitanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear duas escolas rw'aes, mistas, Io inunici-
pio de Pitanguy, localizadas nos povoados de par-
retos e Areias, ambos no districto de Cercado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
aes, em Belio Horizonte, 12 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.110 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927
Créa tres escolas ruraes, mistas, no municipio de Tiros

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve crear tres esc.olas,rures, mistas, no munici-
pio de Tiros, localizadas nos povoados de Canas-
trão, Olhos d'Agua e Jaguara.

Palacio da Presideucia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 27 de dezembro de 1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.111 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927
Coliverte cadeiras ambulantes em escolas ruraes, mistas, permanentes

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve converter em escolas ruraes, mistas, perma-
nentes. as cadeiras ambulantes actualmente loca-
lizadas nos seguintes povoados: Brejo do Mutam-
hal, districto de Cupão Redondo, municipiO de
Brasília; Jacú, districto da villa, municipio de Bra-
silia; Estiva, districto de São Domingos do Rio do
Peixe, municipio de Conceição; Beltrão, districto
de Contria, municipio de Corintho; Lameirão, dis-
tricto de N. S. da Gloria, municipio de Corintho;
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dos Lacerdas, municipio de São João Evangelista;
e Mestre Campo, município de TJleOJ)hiiO Ottoni.

Palacio da Pres jde.ncja (lo Estado de Minas
Ge rues, em Belio I1orjzojit, 27 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.113 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927

Créa duas escolas ruvaes, nhistas, no niunicipio de José Pedro

O Presidente do Estado ole Minas Gcracs re-
solve crear oluas escolas ruraes, mistas, no muni-
cipio de J	 nosé Pedro, localizadas os povoados de
Ptancharia de Passagem do José Pedro e São Bar-
nahé, (li:StriCt() (ia cida(Je

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Gt'eies, Cm Belio) Horizonte, 27 (le (lCZeIflbro) de1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO I)E ANI)RADA.
Francisco Luiz da Silva Campos.

DECRETO N. 8.114-- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1927
Abre uni credito especial de 00:000$000, P" 1-,1 poganie fio de venci -fl1e11toS afiuiccio1 ,11. I05 do Estado

O Presidente do Estado d e Minas Geraes,
usando das altribuições que lhe confere o artigo
57, (Ia Constituição, resolve abrir o credito espe-
cial de noventa contos (te réis (90 :000(X)O), para
pagamento de vencimentos, no proximo exercicio
a mais um inspector e dez fiscaes (te rendas e ao
auxiliar (Ia Inspectoria de Fronteira, cargos crea-
(los pelo decreto 11. 8.093, de 24 do corrente mez,
expedido em virtude ola auctoriza ção Contida no
artigo 1., da lei 936, (le 27 de setembro de 1926.

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

D. 111	 1927

.	'.	 i.••'	;i;!

Bocaina, municipio de Diamantina; Capeila (1O'
Mangues e Vereda dos Moraes, districto de Ita-
cambira, nmnicipio de Grão Mogol; Barra Mansa,
districto de Porto de Guanhâes, municipio de Gua-
nhães; Fazenda da Agua Suja, Inhaúma, Tabúa e
Boa Vista, municipio de Inconfidencia; Barra do
.Jacintho, municipio de Jequitinhonha; Inhumas e
Barrinha, municipio de Manga; Setiihal e Cacho-
eiras, municipio de Minas Novas; São Bento, dis-
tricto de Relia Vista, municipio dc Montes Claros;
Sapezal, municipio de Paracatú; Ribeirão da Mat-
la, São Joãozinho e Ponte Grande, municipio (Ir
Patos; TaI)olejro, rnunicipio de Peçanha; Santa
Rita, (liStricto de Lassance, e Bananal, (listricto de
Guaicuhv. niunicipio de Pirapora; São Felix e
Pagoarv, municipio de Sabinopolis; Fazenda do
Tamboril, (tiStriCto de Arinos, muniripio de São
Roirtão; Barra do Palmjti,J e Santa Ephigenia, mii-
fliCij)iO (le ViI'gino1)olis.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, riu Beilo Horizonte, 27 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Liii: da Silva Campos.

l)ECRET() N. S. 112 -- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1927

Supprirne escolas ambulantes

O Presidente do Estado de Minas Geraes re-
solve supprimir OS escolas ambulantes actualmen-
te localizadas nos seguintes povoados: Mandacarú,
municipio de Arassiiahv; Brejaúha e Agua Quen-
te, município (Ir Conceição; Gravatá. municipio de
Curveilo; Ipanema, município de Jequitinhonha
ii\lalha(Ia Bonita, milnicipio de .João Pinheiro; On-
ça, Lageado e Leal, municipio de Patos; Baixa
Grande e Lagoinha, municipio de Salinas; Batêas,
municipio de Santa Barbara; Barreirinho, Inunici-
pio de São Francisco; Fazendas dos Oliveiras e



Ia1aci€ da Presidencia do ld de Minas

Gemes, em	'l10 Horizon te, () t deziinbro de
1927.

\N'10NI0 (.RLos IliIIEIlt() DE ". \PR.\Il.\

Gudesleu de Só Pircz.

DECRETO N. 8.115 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1927

Abre o credito supp1ennIar 1e lO :000t000 Overba 7-A-2	Pessoal

	

contractado da lmpiist (lhe il -	. hIl,	 de s-

teinbro de 192G.

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
usafl(l() da attribuiçao que lhe confere o art. 57,
(ia Constituição, resolve abrir á verba 7-A-2-Pes-
soal CDII tractad() (ia Imprensa Official - ( Ia lei
li. 931, de 27 de setembro de 1926, o credito suJ)-
plementar de trinta contos de réis (30:000000),
I)al'a pagamento, no corrente exercicio, de despe-
sas necessarias, conforme a demonstração que a
este acompanha.

O Secretario dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Palacio (Ia Presidencia (10 Estado de Minas
Gemes, em Belio Horizont(', d (l (tezeml)l() de
1927.

ANToNIO CARLOS flui;! R ( ) 1)1; A
Gudesteu de Só Pires.

I)EMONSTRAC O DO ESTAI)() DA VERBA
7A2-PESSOAL CONTBAC rFAI)O_.DA LEI
N. 932, DE 27 DE SETE-MMO DE, 1927

Verba orçamentaria	-	 1. 180:000$0M
Despesas feitas até

30 de novembro 1.048:327$700
Idem, extmaor(ilIla-

rias......47 :20837()
Saldo existente. . .	84:463$930

879

Despesas irecessa -
	3Q :00000Orias......

Credito supplemen	
:00000lar preciso . .	-

	

1.210:000000	_iJ_io
Beilo Horizonte, 19 de dezembro de 1927.

lioracio Harpia. Vista - AbLuo Machado.

Sr. Presidente.

Ao alto espirito de V. exc. venho hoje sub-metier o Regulanient() de Saude Publica do Esta-
do, trabalho que enfeixa, remodela C uniformizatoda a legislação Saijilaria (10 nosso Estado.

Por varies motivos, senhor Presidente, esta
tarefa impunha-se

Os problemas relacionados com a ,ande pti-bEca, de tempos a esta parte, adquiriram entre
nós tamanho relevo ( fil e "não correspon (teria aos
Seus Compromissos /)er(Iflte a soeiedwie o Goverio
que Os (leSdurasse", conforme V. (XC. não lia mui-
to tempo o declaron na mernoravel plataforma lida
no banquete de 23 de janeiro de 1926

Effectiyarnente, a Saude Publica, no comple-xo mecha IliSiflO gove Plianjejital, sobreleva, talvez,
a todas as preoccupações, porque no dizer sempre
actualizado de. antigo conceito "segurança, p

r	 ro-Priedade e libedade :;ão os ires direitos naturae.s
e iP(liVicl,jaes do cidq dão mas e/les suppõem pri-
meiro) (1 SiLO exisiencia e eOfl:ierpacüo e paraexis-
tirem (' conservarem-se( JLCCi'ssarjo niaiuter-.se t
saude publica. E', por coflsequinh', J)Il)ici a lodos
as garantias, a J)rifneira garantia, (1 cOnservação
Lndijd0/ prdvio a lodos os deveres elos qoi)ernos
o seu Primeiro dc,,er: a saude publica".

Conveuçanio-nos de que habitamos um pajz
relativamente novo e cuja raça ainda em constitui-
ção, mais do que qualquer outra nacionalidade,
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HOS impõe o dever imperioso de, confiantes nos
1)l'oc(SsoS scientificos liodieriios, dar combate sem
treguas aos multiplos factores que concorrem para
a degeneração da raça, procurando aí astal-o com-
pletamente do nosso meio, ou então, quando de
10(10 impossivel, attennuar-lhes a influencia per-
turbadora

Imprescindível, pois, se torna:
a) sanear o meio em que o homem vive, cui-

dando da hygiene da habitação, provendo ao abas-
tecimento d'agua, instailando exgottos, fiscalizan-
do a pureza e conservação dos alimentos;

b) organizar a defesa contra as epidemias e
mover guerra ás endemias reinantes em extensas
zonas do nosso Estado, onde se encontrani justa-
mente as terras mais ferazes e para onde con-
fluem, como é natural, grandes massas de traba-
lhadores, quer nacionaes, (IUL' r extrangeiros, os
quaes logo ao chegar, têm reduzido pela molestia,
o sen coefficiente de actividade no trabalho, com
sérios prej uizoS para a fortuna publica e conse -
quentemente para O nOSSO (I esc" VOlVHflentO econo-
mico;

e) zelar pela formação eugenica do iiOSSO

1)0V0.A' legislação sanitaria anterior, restricta e des-
connexa, faltava elastici(lU de paraabranger con-
venientemente todas as prementes necessidades
acima apontadas, notando-se-lhe aip(la duas gran-
des faltas - uma origina ria, representada pelo
facto de não se haver (lotado a auctori(lade saiu-
taria dos meios praticos inoiispensaveis á acção;
a outra, superveniente, consistia na existencia de
disposições que se tornaram antiquadas, devido

esenvolvimento da hvgiene, particular-ao grande d
mente a preventiva, no decurso dos ultimos annos.

O Regulamento de Sau(le Publica, ora sub-
mettido á aipprovação de v exc., além de corri-
gir as lacunas apontadas, estabelece uniformidade
na legislação sanitaria e procura extender a todo o
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territorio do nosso Estado, de modo efficiente, a
acção da Directoria de Saude Publica, que, assim,
passará a chamar-se, cm virtude da lei n. 961, de
10 de setembro ultimo, por ter considerado o Po-
der Legislativo ser semelhante denominação mais
consentanea com a amplitude dos fins a que é
destinado esse importante ramo da publica admi-
nistração.

Para a perfeita e prompta solução, já scien-
tifica, já administrativa, (los flOSSOS problemas sa-
nitarios, cornprehendcrá a Directoria (le Saude Pu-
blica, intimamente ligadas, uma organização ad-
ministrativa e uma organização teclinica, a pri-
meira constituida por um chefe, pelas secções de
expediente, contabilidade e almoxarifado; a se-
gunda formada da seguinte apparclhagem:

1) Inspectoria (te 1)einographia e Educação
Sanitaria.

2) Inspectoria (105 Centros de Saude, de Epi
demiologia e Prophylaxiu

:1) Inspectoria (le En.eii1maria Sanilaria
4) Inspectoria da Fiscalização do Exercicio

da Medicina, Pharmncia, Odontologia e Obste-
1 cicia.

5) Inspectoria das Esta nelas 1 ly(I ro-Mineraes.
(3) Laboratorios de Bromatologia e de Pesqui-

sas Clinicas.
7) Centros de Estudo e (te Propliylaxia da

MaIana, da Lepra e da doença de Chagas.
E' licito esperar, Sol) taes moldes, grande

aperfeiçoamento de nossos Serviços sanitarios,
até agora miiitissimo rudimentares, tanto mais
quanto, visando melhor a(li()taÇão) (105 processos
gcraes aos casos particulares, será o Estado divi-
(lido) em delegacias dislrictacs, levando-se cru con-
ta as sensiveis dilferenças observadas nas varias
zonas (te que elie se compõe.

As variedades de clima, o genero predomi-
nante da actividade, os meios de transporte, a na-
tureza do solo, as endemias reinantes, a densida-
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de de população, a menor ou maior affluencia de
immigrantcs e outros factores differen'tes, serão
eleinentos fl pesar na constituição dos histrictos
Sanita rios.

Na séde de cada uni  deverá ser mon-
tado um centro de saude perfeitamente appare-
Ihado para attdn(ler a todas as necessidades dos
municil)ioS sob sua jurisdicção e onde se realizem
estudos especiaes sobre as endemias reinantes e
tudo mais que entender com os interesses sanita-
rios hygienicos da zona em que estiverem locali-
zados. Subordinados directamente. ás delegacias
districtaes ficartío OS 1)OstOS permanentes de hvgic-
ne municipal e os hospitaes de isolamento, bem
como os municipios destituidos de Iaes organiza-
ções sanitarias, os quaes, infelizmente, constituem
grande maioria no momento.

Esses estabelecimentos, disseminados pelo Es-
tado, agindo sempre sol) a orientação da Directo-
ria de Saude Publica, cuja primeira inspectoria
tem a seu cargo a (iemographia e educação sanita-
ria, concorrerão, além de varios outros beneficios,
para despertar a consciencia sanitaria e hygieni-
ca das nossas populações - elevado escopo das
modernas organizações de Saude Publica.

Força é reconhecer que, infelizmente, o senti-
mento de preservação J)hvsica, quer individual,
quer coilectivo, não evoluiu parailelaniente aos
outros sentimentos que engendraram a moral e o
direito.

A infracção das leis sanitarias, para grande
maioria dos homens, não provoca ainda um sen
timento de repulsão, não lhes leva ao espirito a
idéa de uma falta grave que lhes póde ser im-
putada e pela qual se tornem responsavcis crimi-
nalmente. T)ahi os embaraços que tolhem a aucto-
ridade sanitaria, difficiiltando, retar(lando, ou
mesmo ml) 	t sua acção bemfazej a
Cumpre, pois, por meio de educação systematica,
despertar a conscidncia sanitaria, a qual jaz eu-
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torpecida, melhorando muitas difficuldades no
presente e preparando para o futuro, certamente
longinquo, uma éra em que o direito ao bem es-
tar corporal, o direito á saude, se transforme no
mais sagrado de todos os direitos.

José Francisco Bios Fortes.

DECRETO N. 8.116 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1927

Approva o rogularneiito cio Saude Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes,
no exercicio da attril)UiÇiíO que lhe confere o arti-
go 57, da Constituição e usando da auctorização
contida na lei n. 961, de 10 de setembro deste an-
uo, resolve approvar o regulamento de Saude Pu-
blica que com este baixa, assignado pelo Secreta-
rio da Segurança e Assistcncia Publica, que o fará
executar.

Palacio cia PresicIencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, 31 de dezembro de
1927.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bias Fortes.

REGULAMENTO DE SAUDE PUBLICA A QUE
SE REFERE O DECRETO N. 8.116

TITULO 1

Da Directoria de Saude Publica
Art. 1.0. A Directoria de Saude Publica, subor-

dinada á Secretaria da Segurança e Assistenci
Publica, terá a seu cargo os seguintes serviços:

1 . 0 educação sanitaria da população;
2 0 estudo de todas as questões relativas á sau-

de publica;
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3.° organização da estatistica demographo-sa-
nitaria do Estado e publicação dos respectivos bo-
letins e annuario.

4.0. estudo epidemiologico de todas as doenças
transmissivcis;

5•o prophylaxia geral e especifica das doenças
transmissivcis e de outras evitaveis;

6.0 policia sanitaria dos 1)redios, domicilios,
edificios, estabelecimentos publicos e particulares,
de qualquer natureza ou destino, de propriedade
ou uso individual ou coilectivo, templos, theatros,
estações, vehiculos, logares e logradouros publicos
em geral;

7. 0 fiscalização sanitaria da producção, depo-
sito, venda e consumo dos generos destinados á ali-
mentação, e iflS)CcÇã() dos mesmos nos Cfltrej)OStOs
que forem creados;

8. 0 inspecção do trabalho operario nas fabri-
cas e officinas; estudos e inqueritos sobre hygicne
industrial e profissional;

9.0 fiscalização do exercicio da profissão mc-
(lica, 1)hI'm1ce1Itica, dentaria e obstetrica, e re-
1)resã() do curandeirismo;

10. fiscalização das pharmacias, dos l)ro(1U-
elos pliarmoceuticos e 1)iologiCos preparados no
Estado, em laboratorios particulares;

11. inspecção IT1C(liCa (105 immigrantes desti-
nados ás coloinas mantidas ou subvencionadas pe-
lo Estado e aos estabelecimentos industriacs par-
ticulares;

12. prophvlaxia das intoxicações euphoristi-
cas e entorpecentes;

13 organização dos centros de estudos e de
prophvlaxia especifica da maiana, da lepra e da
doença de Chagas;

14. inspecção das estancias hvdro-mmeraes e
thermaes;

15. hvgiene infantil ', em colaboração com a
Secretaria olo Interior, inspecção medico escolar.
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Ar[. 2.. A D jrectujja de Saude Publica com-preliende urna organização administrati\a e outrateclinjca.

CAPITULO 1

Da organíação administrativa
Art. 3.0 . A Directoria de Saude Publica será

exercida Por um medico hygieuista, nomeado pelo
Presidente do Estado, o qual tera i titulo (te Dire-
ctor de Saude Publica.

Art. 4•0• A Directoria (te Saude Publica terá,
para os serviços admiiiistratj'os, urna secção dc
expediente, outra de contabilidade, o almoxarifa..
do e a portaria, dirigidos por um funccionario de
confiança do l)ircctor, nomeado, ern commissíio,
pelo Secretario da Segurança e Assistencia Puhli.
ca, e que terá o titulo de chefe dos serviços iii
ternos.

Art. 5o• Cada secçuío terá um cuefe, um pri-meiro official, um segundo oficial, um amanuen-
se e um dactyiograj)ho.

Art. 6.. A secção do expediente ter a se-_icargo:
a) organização (Ias fichas dos hiiiccionarjos

da repartição, com a indicação do nome, (]atas (la
nomeação e POSseS estado civil, cat'goria, promo-
ções, penas disciplinares, commnissões, transferen-
cias e trabalhos extraordinarjos e relevantes;

b) o expediente relativo ás HQ1JeaÇõCS, pi-O.
moções, licenças, exonerações, frnsferencias e
suspensões (10 pessoal, da Directoria;

(-) redacção (te editaes, instrucções, circulares
C. officios que tenham de ser assiglla(Ios pelo Di-
rector e não relacionadas com as attrihuiçõcs (te
outras secções;

d) a correspondenela official ( 1 Directoria;e) o l)r\,tocoll() (te todos os papeis (jile tiverem
entrada na repartição;
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f) o registro de documentos, a expedição de
attestados e certidões auctorizadas pelo Director,

j) o archivo e fiscalização do serviço da por-
tarja;li) a organização e informação dos processos
referentes a recursos interpostos;

i) transmissão á secção de contabilidade dos
papeis concernentes ás despesas orçamentarias OU

cxtraordinarias, á arrecadação de multas e ás coa-
corrdncias publicas e administrativas;

j) OS termos de pOSSC dos funccionarioS;
k) a remessa, ás diversas dependenCiaS, dos

papeis que derem entrada na Directoria, niediaii-
te registro OU protocollo.

Art. 7.°. A' secção de contabilidade compete
todo o CX1)C(liClitC relacionado com:

a) a organização do orçamento das despesas
e a das tabeilas explicativas que deverão ser envia-
das á Secretaria da Segurança e Assistencia Publi-
ca, até 15 de abril de cada anuo;

b) a escripturaÇão dos creditos votados pelo
Congresso e dos supplementares, especiaes e extra-,
ordinarios, abertos pelo Governo, e organização
trimestral dos balancetes das despesas realizadas
e do estado daF respectivas verbas;

e) organização das folhas de pagamento do
pessoal da Directoria  conferencia das que forem
remetti(laS pelas delegacias districtaes e pelos
postos de hygiene;

d) exame e conferencia das facturas de des-
pesas effcctuadas e fiscalização rigorosa da appli-
cação dos creditos, de accordo com as necessida-
des do serviço;

e) processos de arrecadação de multas e expe-
(lição de guias para recolhimento das mesmas ás
coilectoriaS, quando a infracção occorrer na Capi-
tal do Estado;

T) registro das despesas feitas com o pessoal
de todas as dependencias, de accordo com as se-
gundas vias das folhas de pagamento recebidas;
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o) fisc1i;	der; despesas feitas com acqui-
S;çaco (Id material;

li) contractcffis (pie tenham (]C sei'SItJ)lfle[{jdosá ai)provaçiiO e assignailira do Secretario da Segu-rança e Assistencja Publica;
i) inventario) annual (lOS l)efls pertencentes ao

Estado e Utilizados pela Directoria de Saude Pu-blica;
j) extracção de copia dos contractos para 1)11-blicoção no orgão official;
k) organização dos creditos que tiverem deser abertos para attender ás necessidades extruor-

dinarias e imprevistas dos serviços, com a demon-
straçíio do estado das verbas e a exposição justi-
ficativa (Ia medida

Art. 8.°. O almoarifado terá o seguinte pes-
soai: um almoxarife, um aj iidai; c, um amalUlcn
se e um Servente.

Art. 9•o• Ao almoxarife compete:
a) preparar os editaes de cOfl corre flcia piibli-

ca para acquisição de material e procurar no mer-
cado amostras e preços dos artigos a serem adqui-ridos, sIlbmetten(lo tudo, Por intermedjo do l)irc-etor, á decisão (10 Secretario da Segurança e As-sistencja Publica;

b) ter sob sua guarda, devidamente eSCl'iJ)tll-rado e em bôa ordem, 10(10 O material em deposi-to, fofl)ecendo O que fôr requisitado Pelas (leI)cn_
ilenrias, mediante auctorização (lo Director;

e) receber o material adquirido, conferindo-o
e passando o respectivo recibo de entrada;

(1) Commllnjcar á Secção de contabilidade a
execução (loS Contractos e as irregu1ar j(lL(es Por-ventura verificadas nos fornecjjnen los;

r) conferir as facturas apresentadas, verifj-Cafldo a sua exactidão con,, os pedidos e fiscalizan-
do) o preços de accordj com os contractos, feitas
as resolvas convenientes;

f) ter em (lia a escri1)tur( .ão dos livros decarga e descarga, organizando 
~t o

 e mal)-
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pas que facilitem urna perfeita fscalização e o
conhecimento exacto da situação do almoxari-
fado;

g) fornecer á secção de contabilidade dados
que lhe permittarn levantar o inventario de todos
os bens da repartição;

li) emittir parecer sobre o preço e qualidade
dos artigos prOl)OstOS em concorrencia publica ou
administrativa, prestando inlorniaçoes quanto á
idoneidade (lOS proponentes;

i) 1) romov:'Aavaliação do material imj)reSta-
vel eifl (lepOSit() Dli J)roce(tentc <Ias (l(1)en(leIlCiaS,
prnl)ond() a sua venda cm hasta 1)tIl)liC1

j) organizar, mensalmente, mappa (10 mate-
rial entrado, sabido e existente, apresentam o 110

fim (lo exercicio, um resumo eral do mo imentoo 
(Ia secção.

Art . 10. A' portaria (Ia repartição incumbe
velar pela bôn ordem e asseio da casa, receber e
expedir a eorresl)on(lencia e realizar despesas de
prompto p ga meu lo.

Art . () pessoal da portaria constara do
porteiro. (11) ai ad aiilc (lo porteiro, coo tinuos e ser-
ventes.

CAPITULO 11

1)a organização f((Jflj((j

Art. 12. A I)irectoria de Saude Publica ttr'i,
para os serviços teclinicos, as setiiI1l5 (1e1)en(lCi1
cias:

1. IilSpeCtOIilL de demograpitia 1 e(IIICaÇU() SU-

nita ria
11. Inspectoria dos centros de SaU(le, di e

(lemiologia e 1 loj)hylaxla
111. lnS1)eetoria (te engenho ria sanitariu
IV. 1 uiSpeCtOi'id da fiscalizuçao (10 cxc releio

(la medicina, p11,11,111-,leia, 0(1011 tologia e ol)Ste tri cio.
V Inspectoria (las estancias hd ro-rnincl'aCS.
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VI. Laboratorios broinatologicos C 'de pesqui-
sasclinicas.

VII. Centros de estudo e de l)l'oPllYIaxia da
malaria, (Ia lepra e da doença de Chagas.,

Art. 13. Cada uma das dependencias constan-
tes do artigo anterior terá o pessoal necessario ao
seu expediente e subordinado aos respectivos in-
spectores ou chefes.

TITULO 11

Do pessoal

CAPITULO 1

Da nonu'ação, posse e ('X('I(ICiO

Art. 14. As Iiomeaõcs de inspectores, delega-
dos districtaes, chefes dc postos, directores de la-
boratorio, de hospitaes e inedicos auxiliares serão
feitas 1)01' acto do Presidente (lo Estado, observados
os dispositivos relativos a promoções e, quanto aos
Ifle(IiCOS auxiliares, o COI1CIIISO eStal)eleci(lo 110 art.
19, da lei n. 961, de 10 de setenibro de 1927.

Art. 15. Os logares de chefe de secção, tam-
bem de nomeação do Presidente ilo Estado, serão
providos 1)01' funccionarios (Ia Secretaria que me-
lhores provas tenham dado de Comj)etellcia, assi-
duidade e dedicação 110) trabalho.

Art . 16. Os (lenmiS Iunccionarios serão no-
meados ou c011tracta(los pelo Secretario (Ia Segu-
rança e Assislencia Publica.

Art . 17. Os funccionarios da l)irectoria de
Saude Publica mio poderão entrar cru exercicio
sem apresentar á alictori(lade conll)elente para
(lal-lileS Posse 0) acio (te sua iiomeaçáo, (lo qual
conste o J)i)amenho) dos impostos (IeVi(h)S

Art . 18. São competen [es para d<ir posse
1. O Secretario da Segurança e Assistencia

Publica aos inspectores, aos delegados districtaes,

1



-1990—

aos chefes de postos, aos medicos auxiliares, aos
directores de laboratorios e de hospitaes. e aos
chefes de secção.

II. O Director de Saude Publica aos demais
funccionarios.

Art. 19. O titulo de nomeação não procurado
dentro de trinta dias será remettido, para ser en-
tregue ao interessado, á estação fiscal do logar, on-
de serão pagos OS respectivos direitos.

Paragrapho unico. Exgottado o prazo a que
se refere o artigo anterior, si o titulo não tiver sido
solicitado, será devolvido pelo exactor á Secreta-
ria da Segurança e Assistencia Publica, para ser
declarada sem eileit() a nomeação.

Art. 20. Jneorii em responsabilidade a au-
ctoridade competente que, á vista do titulo ou acto
de nomeação, deixar, sem justo motivo, de deferir
o Compromisso e dai' posse ao nomeado, immedia-
lamente.

Art. 21. O compromisso ou juramento terá a
formula seguinte

'Prbmetto (ou juro) desempenhar leal e hon-
radamente o cargo de. . .

Art. 22. Do coj>roiiissc lavar-se-á [ermo em
livro especial, assignado por quem o prestar e pela
auctoridade que o houver deferido, lançando-se,
em seguida, a declaração (lo compromisso e da
posse, no verso do titulo de nomeação.

Art. 23. Os fimccionarios da Directoria de
';ande Publica entrarão em exercieio dentro de
sessenta (lias contado ,, da (lata da publicação do
acto de nomeação no orgão official, podendo este
1)I1Z0 ser prorogado por mais trinta dias, si o in-
teressado o requerer dentro (lo primeiro prazo e
provar legitimo impedimento.

Art. 24. Serão dispensados de pres'r novo
compromisso os funccionurios prornov :s, exi-
gindo-se-lhes apenas apostiila do ti .io e que
commnuniquem irnmedinlamente a Directoria o
novo exercicio.
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Art. 25. Os funccioiiarios removidos ou
designados para novos cargos entrarão em exer-
cicio dentro de trinta dias contados da data da
publicação do acto no orgão official, independen-
temente de novo titulo ou compromisso, devendo,
porém, apresentar na Secretaria, para a competen-
te apostilla, o titulo primitivo.

Paragrapho unico. Este prazo poderá ser pro-
rogado por mais trinta dias, nos termos do ar-
tigo 23.

Art. 26. A posse e o exercicio serão comlnu-
nicados á Directoria de Saude Publica no prazo
de oito dias.

Art. 27. O provimento d'os logares de medi-
cos auxiliares e de amanuenses será sempre feito
por concurso, sendo o destes de accordo com o
disposto nos arts. 12 e seguintes, do decreto nume-
ro 7.436, de 21 de dezembro de 1926, e o daquelies.
mediante instrucções organizadas pela Directoria
de Saude Publica e approvadas pelo Secretario.

§ 1.0 . As primeiras nomeações que se fize-
rem em consequencia da presente reforma ide-
penderão do requisito constante (leste artigo.

§ 2.°. Os actuaes funccionarios effcctivos e
contractados da Directoria de Hygiene serão apro-
veitados na reorganização dos serviços saultarlos,
podendo ser-lhes attribuidas, outras funcções que
não as até então exercias.

3.. Fica vedado aos inspectores, delegados
districtaes, chefes de postos émedcos auxiliares
o exercicio da clinica.

Art. 28. Dentro da verba consignada no or-
çamento, o Secretario contractará os praticantes
necessarios aos serviços, podendo suhmettel-os
préviamente a provas de habilitação, si julgar con-
veniente.
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CAPITULO II

Das promoções

Art. 29. Serão providos por promoção, a jui-
zo do governo: os logares de inspectores pelos de-
legados districtaes; os delegados districtaes por
chefe de posto; os chefes de posto por medicos au-
xiliares; OS de chimico de 1.a classe por um de2 . a ; os de chefe de secção por um dos funcciona-
rios da mesma; o de 1 . 0 official por um 2.° offi-
daI; o de 2.° official por um amanuense.

Art. 30. As promoções serão mediante propos-
ta, justificada, do Director que, nos casos de ac-
cesso por merecimento, indicará sempre dois no,-
mes, para ser feita a escolha pela aiictoridade
competente.

CAPITULO III

Dos deveres, licenças, falias, vencimentos e vanta-
gens, verificação de incapacidade, aposentado-
ria, penas disciplinares, recursos e ordem (1O
serviço.
Art. 31 Aos funccionarios da Directoria de

Saude Publica se applicarão OS dispositivos dos co-
pitulos IV e V, com relação a faltas e irnl)edimdn-
tos, e os dos capitulos seguintes, até o XI, inclusi-
ve, do regulamento expedido pelo decreto n. 7.436,
de 21 de dezembro de 1926.

CAPITULO IV

Das substituições
Art. 32. Os funccionarios da Directoria de

Saude Publica serão substituidos:
1. O Director, nas faltas e impedimentos, 1)01'

um dos inspectores.

o
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II. Os inspectores P01' uni dos delegados dis-
frictaes, chefes de postos ou rnedicbs auxiliares.

III. O inspector de engenharia por um dos en-
genheiros sanitarios, designado na fórma tio nume-
ro anterior.

IV. Os delegados districtaes por um chefe del)osto ou p ' um medico auxiliai'.
V. Os directores de hospilaes e os de laborato-

torios por um dos technicos do respectivo ser-
viço.

Art. 33. A designação para a substituição pre
vista no numero 1, do artigo anterior será de com-
petencia do Secretario da Segurança e Assistencja
Publica; as demais, (Te attribuição (lo Director.

Art. 34. Os funccionar j.os technicos e adminis-
trativos da Directoria de Saude Publica poderão
ser removidos de uma para outra dependencia, de
accordo com as convniencjas do serviço, cabn-
(10 o acto da remoção á auctoridade conipetente
para a nomeação.

Art. 35. Os funccionarios destacados para
serviços extraordin a rios e de caracter transitori()
lerão direito a uma diaria arbitrada pelo Secreta-
rio da Segurança e Assistencja Piibiica

CAPITULO V

Das alt;ibuições dos funccion(tfjos

Do Director
Art. 36 Ao Director incumbe:
1.`. Dar orientação technica e administrativa

a todos os serviços sanitarios cio Estado.
2:. Formular pareceres sobre todas as ques-

tões teclinicas que lhe forem endereçadas pelo
Secretario da Segurança e Assistencia Publica.

3.°. Representar a Directoria de Saude Publi-
ca em todos OS actos officiacs.

113	 927
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4... Çontractar, com prévia auCtorizaÇu) do
Secretario, os empregados' auxiliares necessa rios
a serviço.

5. Ordenar o regislro dos diplomas de medi-
CO, pharmaceutico, dentista e parteiro.

6.°. Elaborar ordens de serviço para regular
andamento dos trabalhos.

7•o• Corresponder-se, por intermedio do Sucre-
tarjo da Segurança e Assistencia Publica, can o
Governo Federal, Secretarios de Estado, Presiden-
te do Tribunal da Relação e Prefeito da Capital.

S.°. Propôr ao Secretario da Segurança e As-
sisteucia Pitblica as nomeações e promoções q1.1.e

tiverem dé ser effectüadas, fornecendo OS elemen-
tos' sobre a capacidade technica e a idoneidaçe 1

das IieSSos indicadas.
9 0. Emittir parçcer nos processos, wiiisLrando

os esclurecifldlltoS necessarioS para o despacho
definitivo do Secretario.

10. Dar despachos iriterlocutorios, e definiti-
nos casos em que fôr de sua alçada a decisão

íaL
11. Propõe ao 5ecrçtario da Segurança ç i-

sistencia Publica a constituição de comrnissõeSl
technicas para o combate ás epidemias ou para
estudos e pesquisas scicntificas relacionadas com
a Saude Publica.

12. Assignar accordo com as auctoridadts mu-
nicipaes para realização de serviços sanitarios,
depois (te approvada a respectiva minuta pelo Se-
cretario da Segurança e Assistencia Publica

13. rçornar coiieciiu,eUto de tod ps OS

sobre infracçõo, sanitaria, despachando-os, seM
preuizo recu,rsos qie pssarn ser interpostos,
paa a au,coi jdide supçrQr, U9S caS9 prÇVistQS
neste rçgulamento.

14. (upiiç e j'azçr cumprir todas as deter-
minações verhaes ou, eçritas do Secre tariy çI

Segurança e Assistencia Publica. id
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15. Fazei' recolher á tImesoura ria (Ia Secretaria
da Segurança e Assistencia Publica as quantias
que forem arrecadadas de accordo com os contra-
ctos para execução (lOS serviços de hygiene muni-
cipal,.

16. Adquirir o material, depois de concorreu-
cia approvada pelo Secretario da Segurança e As-
sistencia Publica.

17. Apresentar ao Secretario, até 31 de mar-
ço de cada anuo, o relatorio dos serviços da Dire-
ctoria no anno anterior.

18. inspeccionar, periodicamente, serviços de-
pendentes da Directoria, podendo, para esse fim,
destacar funccionarios de sua confiança.

19. Nomear comnmissões de inquerito admi-
nistrativo para apurar faltas dos funcciouarios (Ia
Directoria, remettendo o processo ao Secretario
para julgamento, (l u ando a penalidade a ser im-
posta escapar á sua coml)eteucia.

20. Informar ao Secretario as occorrencias do
serviço e al.'itrar medidas que julgar convenien-
tes.

21. Decidir, em grau de recurso, sobre multas
e penalidades impostas por transgressões regula-
mentares em todas as (lependencias da I)ircctõrj.

22. Prcsid ji' aos trabalhos de collcorreucja p11-
biicn, .rubricando as propostas e subitieltendo o
processo á apreciação do Secretario.

23. Rubricar as facturas e folhas (te paga-
içrito.

24. Altestar o eercicio dos íuncc jouarjs da
Directoria.

25. Abrir, rubricar e ejcerrar os livros (JUC
tiverem de ser escripturados na l)irectoriu.

26. Propôr ao Secretario as medidas necessa-
rias ao saneamento (Ias localidades, lpgurcs e lo-
gradouros publicos.

27. Representar ao Secretario sobre a aber-
tura de creditos que as necessidades do serviço
exigirem.

14
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28. Prorogar o expediente, (lUtili(1() O serviço
i;iililico assim o exigir.

29. Remover os funccionarios de accor(lo com
as necessidades do serviço.

30. Visar as publicações de todas as depen-
deiicias da Directoria e assignar os editaes de con-
correncias.

31. Demiltir, em CSOS graves, os empregados
de sua nomeação e propôr a demissão dos de no-
meação do Presidente ou do Secretario.

32. Exercer quaesquer outras attrihuições
que lhe couberem por este regulamento e mais
disposições em vigor.

Do chefe dos serviços internos
Art. 37. . Ao chefe (los serviços internos in-

cumbe
1.. Dirigir os trabalhos (Ias SCCÇOCS (lC ex-

pediente, de contabilidade, (10 alfllOXarifa(l() e (Ia
portaria, representando ao Director sobre as fa-
lhas encontradas e alvitrall(l() as providencias ade-
quadas.

2.. Abrir o expediente e distribuil-o pelas (li-
versas secções e de J)dndencias, (lel)oiS de protocol-
lado.

3.. Encaminhar a despacho das auctoridades
superiores os processos, depois de convniente
mente informados.

4.°. Tra nsmittir aos respectivos funccionarios,
em nome do director, as ordens (leste, que, por
motivo de urgencia, não possam ser dadas dire-
ctamente.

5. 0 . Preparar (lados para o relatorio annual do
Director, solicitando das secções e (lependencias
as informações de que carecer.

6:'. Representar o Director nos actos ofhciaes,
sempre que ptii'ti isso fôr designado.

7.". Visar as guias para recolhimento de miii-
tas ás coilectorias, quando os autos de infracção
forem lavrados na Capital.
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8.°. Visar as folhas de pagament) do pi ssoal
da Directoria.

9 0 Providenciar sobre a publicação do expe-
diente da Directoria no orgão official.

10. Por o visto nas contas que tenham (ie ser
remettidas ás repartições pagadoras da Capital,
examinando todos os documentos de despesas que
forem enviados (lo interior.

li . Encarregar-se da correspondencia official
(Ia Directoria e da redacção de todos os docwncn-
los que tenham de ser assignados pelo l)irectoi'

12. Representar ao Director contra os funccio-
narios sob sua j urisdicção, afim de que lhes sejam
applicadas penas disciplinares 1) 01' faltas que com-
rnette cem.

1:1. .ssigIi1' guias para recolhimento (te cau
ções. depositos, licenças, seilos e (u1aesquer outros
emolumentos devidos ao Estado.

1-1. Prestar aos inspectores, delegados distri-
ctaes, chefes de 1) 05105 e demais funccionarios, es-
clarecimentos sobre o an(lament() de processos.

15. Remover os funccionarios de uma lt'ii
outra secção. de accordo com a conveniencia do
serviço, excepto os chefes de secção que só pode-
rão ser removidos por acto <lo Secretario.

16. Ordenar o registro nos livros e fichas da
Secretaria de todas as notas referentes ao pes-
soal.

17. Encerrar diariamente o ponto do pessoal
da Directoria ás horas regulamentares, l)o(1e11(10,
(hulan(lo o serviço j)ulblico exigir, proroga 1' o exJ)e-
(tiente das diversas secções sob sua j urisdicção

15. Emitlir parecer UOS processos que transi-
tarem pela Directoria, podendo proferir despachos
intei'locutorios, (lu 1110(10 a preparar conveniente-
mente (is papeis para (leSj)ticlio definitivo.

19 . Anui eu tica r os papeis que pela Directoriarectoria
tive cem d e ser expedidos com essa formalidade.
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Art. 3. AOS chefes de scCçii() cumpre:
1 .. Inforiar por escripto as questões aftech

á secção, de modo que a informação comr
hen(Ia:

a) indicação (10 lSSUIflph) de que se tratar;
P) resumo do objecto em questão;
c) exJ)0Slã() exacta do que constar do 1act(
.l) refçrencia não só (ias disposições de leis

regulamentos, Como (105 precedentes applicave
ao caso, devendo untar to(ló e quálquer documem
to que ósá cóncorrer para solução dos negi
dos;

e) a opinião e parecer do informante.
Nesse tr ib iho SerTi() auxiliados pelos (lema

empregados da secção, sem que fique, entretai
to, (ijiflinuida R responsabilidade do chefe J)e]
exactidão•das inforiiições e dos pareceres.

2.. Dirigir, examinar e promover o tribal1:
de sua secção' distribuindo o serviço pelos empr,
gados segundoa aptidão. de cada um, e fiscaliza
os no exacto cumprimento de seus deveres e fui
cções, de modo que se consigam a pontualidade
a perfeição ne.cessarias.

3. 1 . Advertr os empregados das secções q
não, forciai l)ofltUaes 410 cumprimento dos devçrc
participando ao chefe do expediente quaesqu
faltas que mereçam porrecção Mais severa.

4•o• Manter a ordem e o. silencio necessari
para o bom andamento dos trabalhos.

5.. Aütheniicar as copias e certidões extrali
das dQs livros e papeis olas secções, depois de ço
feridas ir um funcçi9naro para isso d.esignad

6.. Reyer os. actos officiaes que tiverem (
ser assigIll4dQ pçlo chefe d expediente, pelo .11
rector ou pelo Secretario, corrigindo-lhes a fe
ias, üíio só quanto á redacção, mas lambem qua
t() ?i Tllelàd'e (10 dcspâch.

-- l8

7.0 . Deseiipenlmar os demais serviços não pre-
vistos e que lhes fôrem distribiidos pelo chefe do
expediente, pelo Director ou pelo Secretario.

Dos officiaes, anwruienses e praticantes
Art. 39. Aos officias. arnanuense e prati-

cantes incumbe executar com zelo os trabtolhos que
lhes forem distribflidos pelos chefes de secção ou
pelo chefe (10 expediente.

Do (tlIflOXclrif e

Art. 40. Ao alnioxarife incumbe:
1.0. Dirigir o 'aimoxariYàdo, organizaúdo a es-

cripta de modo que permitia rapida e perfeita fis-
calização do material sob sua guarda.

2.°: Procurar no mercado, de accordo con as
amostras, os preços do material, nas concorrencias
administrativas.

3.°. Prestar informações sobre a idoneidade
dos fornecedores.

4. 0 . Fiscalizar pe ssoalmente, a entrada do ma-
terial, verificaudo a qualidade, a quantidade e a
egualchlde do mesmo com as amostras existentes
em deposito, solicitando (Ias outras de)dndenciqs
informações sobre os artigos cuja verificação exi-
ja exame espècial.	.	.,

5. 0 . Apresentar ao Director arelação especifi-
cada cio material necessàrio ao álmoxarifado.

G.°. Fornecer, mediante auctorização do l)ire-
ctor, o material solicitado pçlas çlivei-sas depen-
dencias da Directoria.

7.0 . Representar ao chefe do expediente contra
quaesquer irregularidades verificadas no almoxa-
rifado, propondo as l)roVidencias que (levam ser
tomadas.

8.°. Prestar fiança (Te dois coitos (Te réis.

'/	 -	 •'
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Do ajudante do almoxarife
Ar[. 41. Ao ajudante do almoxarife cumpre

auxiliar a este em todos os serviços do almoxari-
fado.

Do porteiro
Art. 42. Ao porteiro incumbe:
1 .". Abrir a repartição meia hora antes de co-

meçarem OS trabalhos e fechai-a logo (JUC estes
terminarem; cui(lar do asseio da casa, conservação
dos moveis e mais objectos a dia pertencentes.

Além dos dias e horas do serviço ordinario, é
obrigado a abrir a repartição todas as vezes que
fôr necessario 011 determinado.

2:. Prover as mesas dos empregados tios ob-
jectos flecessarios ao expediente.

3.. Receber (J uai(juer papei dirigido á l)ire-
ctoria, fazendo (leite entrega ao chefe (lo expedien-
te ou ao Director, conforme fôr determinado.

4.. Assignar carga dos objectos comprados
para o expediente e entregai-os ao almoxarife,
rLsl)ondendo por sua applicação

5.. Fechar e expedir, sob ` a inspecção das se-
cções respectivas, a correspondencia official.

6.. Manter a ordem e o respeito entre as pes-
soas que se acharem fóra (los reposteiros, dirigin-
do-se ao chefe do ex j)ediente todas as vezes que
suas observações não forem attendidas

7.. Cumprir mis ordens que lhe forem dadas
pelo Director, ' U. pelo chefe do expediente relativa-
mente U() serviço da I)irectoria

8.. Fazer as despesas miudas da Directoria,
devidamente aiictoi'izadas pelo Director, prestan-
do contas no fim de cada mez.

Do ajudante (/0 porteiro
Art . 43. Ao aj tidante do porteiro incumbe

coadj iivr mi este fiOS Serviços, SlllJStitliili(l0-o) flOS
SeuS iIflj)edilllelltos
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Dos continues e dos serventes

ArL. 44. Aos continuos e aos serventes cum-
pre executar as ordens que lhes forem dadas pelo
Director, pelo chefe tio expediente ou pelos em-
pregados da Directoria, relativamente ao serviço
interno e externo da repartição; manter asseio nacasa e suas dependencias; acudir ao toque de cam-
painha e servir ao expediente das Secções, cofl(iI1-zindo os papeis que tenham de ser transportados
de uma para outra 011 vara OS gabinetes

'l'flTIJL() 111

Das Dependeu Cias Tediii iras

CAPITULO 1

Da Inspectoria (te Demo qrap/i ia e Edit ação
San ita ria

Art. 45. O pessoal technic() e a (Iminis! ra tivo
da Inspectoria de l)en1ogra)hja e Educaçii() Saiu-
tar ja é o seguinte:

1 inspector.
1 ajudante demnogra 1)IJiStu
1 cartographo calcuilistmi
1 ananueuise
2 praticantes.
Paragrapho unico. O joga j. (Id aj uda iute (lcmo)-

graphisla será exercido por medico.

SECÇÃO PRIMEIRA
Das attrib vições da Inspectoria
4(;. A' Inspectoria de I)emographia e

Educação Sanitaria incumbe
a) orgmnização da esta tistica dos nascimentos,

Casamentos e 0l)itos em lodo o territorio do Esta-

1
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do, comprehendendo estudo sobre a natalidade,
nupcialidadt e mortalidade;,

'b). levantamento da estatistica de morbidade
nosocomial;

C) levantamento da estatistica das doenças de
notificação compu1sora;

d) publiaçp de boletins, riiesIrs, e çle um
annuari() com o rnoviriieito (I(,inographo-samtarl()
e informações sobre os diversos serviços executa-
dos pelas dependencias;

e) publicação e distribuição de folhetos, car-
tazes, cartogramrnas solre noções de hygiene e
meios de combater e evitar as doenças;

f) adaptação e organização de pelliculas ci-
nernatOgra)hicas de propaganda e educação sani-
tarja, e exhibição das -mesmas nas palestras e
conferencias a serem realizadas;

.g) orientação teclinica do serviço de educa-
ção sanitaria e organização de prográmmaS a se-
rem executados pelas differcntes dependencias,
de modo que a instrucção sanitaria seja levada a
todos OS pontos do territorio do Estado;

li) organização e conservação da bihliothecâ
(Ia Directoria, assignatura e compra de revistas e
livros sobre hygiene e saude publica;

i) publicação na im'rena (liaria e nas revis-
tas do Estado de artigos de prO)agaflda e de es-
clarechnentos sobre thernas que interessem á sau-
de coilectiva;

J) permuta de pibliciçõcs scientificas com as
congeneres editadas no paiz e no extrangciro;

k) organização do serviço de informações ao
publico sobre assrniiptos sánitarios, e respostas em
linguagem clara e concisa ás consultas que lhe fo-
rem endereçadas;

1) promoção de palestras e conferencias sobre
educação sanitaria nas escolas, fabricas, officinasY

	

orphanatos, - quarteis e asylos; -	 - -

	

Art. 47. Os escrivãcs de p	e do registro ci-
vil serão obrigados a enviar á repartição sanitaria

M3

mais l)lOxima urna relação senianal dos obitos oc-
corridos e urna outra quinzenal dos casamentos e
nascimentos registrados.

1 a ragra1ho Uflico. O não CubiJ)rifne to (J() (lis-
posto iiesk lirtigõ sujeita á infráctor á multa (te
204000, dobrada lias reincidenelas.

Ai t 48. A l)ii ictou li (te S 111(11. Publica tiraenteiidimeiito Com OS prelados (Ias diffcrentes dio-
ceses do Estado 110 sentido de obter dos paroclios
a remessa mensal á repartição sanitaria mais po-
xima (te urna relação dos baptizados que effectua-
rem.

Paragrapho unico. Para execução (leste arti-
go, a Directoria fornecerá os necessarios impres-
sás.

Art. 49. A Secretaria da Segurança e Assis-
teiicia Publica promoverá enten<l j rneiilo com as
administrações das estradas de ferro que percor-
rein lerritorio mineiro no sentido de fornecerem
á Directoria de Saude Publica, por intermedio
das depend-encias desta, dados sobre as entradas e
sahi(las de passageiros.

Art. 50. O serviço central de nieteorologia,
subordinado á Se'etaria (Ia Agricultúra, minis-
trará as observações sohcitadás pela Directoria de
Saude Publicá.

Art. 51. Os administradores (Te cemiterios de-
verão remetter mensalmente á Directoria de Siitde
Publica urna relação dos enterramentos feitos.

Art. 52 O inspector expediráinsti ucyk s as
di (IS is dcp nd Hei is di Dii ictoi 1 (i ' iu(1c Pu-
bhc u mos cscr1\cs dc 1)'az e olhei 1(5 do 1 egis-
tro civil sobre a coilecta de (lados, orguàizando
modelos para os trabalhos de dernographia saT
nitaria e para os inqueritos estatisticos a serem
realizados

j
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SECÇÃO SEGUNDA
Das atiribuições dos funccionarios

Art. 53. Ao inspector compete:
a) dirigir o serviço da Inspectoria e iríiprimir-

lhe orientação technica, de accordo com o Dire-
ctor, a cuja apj)rovaçãu serão submettidas as mo-
dificações que se tornarem neceSSariaS

b) despachar o exj)c(liclIte (la Inspectoria e
encaminhar, devidamente illlOrn1a(IOS, OS 1)1)CCS-

SOS que tivereiri (li' subir a (IeS1)ach() sujwriOr
(-) requisitar (lirectamen te das repartições fc

deraes. eSta(lOjcS e ImniCi)t CS OS (10(105 e iflh)rmLI-
ÇÕCS (JUC jul g ar iieCeSSariOS 00 serviço de cstatis-
tica demographo-sanitaria;

(1) 1)1ocu 111' o aperfeiçoamento do serviço de
estatistica sanitaria, esforçando-se por obter o
maior filie r() (le (10(105, cuja fidelidade devcn'i
por tO(IOS OS meios veri licar

e) distribuir pelos fLlflCCiOflal'i()S (Ia IIISI)eCtO-
ria os serviços e trabalhos de estatishica, fiscali-
zand() a SUà 1)e11eita eXeCllcã()

[) prestar, s i maiialint nte, ao Director i olor-
piaçoes sobre o obituario (Ia Capital e, semelhan-
l(, mente, apresentar-lhe iii! quadro (lOS nasciflfl0
los e CL1SOIi(OitOS verificados

q) lazer publicar semunalmdnte no orgão ol-
ti cia1 um resumo) (10 InOviinento (lemogra 1)11 0-Sa-

nitario (Ia Capital e ( Ias cidades (10 ESta(1O, que
iuinistrai'em (la(li)S a tempo de se organizar essa
esta tistica;

li) orientar o serviço de propaganda e educa-
coãsanita ria, organizando cartazes, folhetos. pci-
liculas cinernalogru ph icas e carlograflimaS (IUC

offereçam ao POVO) ensiflRfl1(1itOS modernos Sobre
o modo de conservar a sauole e de impedir a pro-
pagação de doenças lransmiSsiveis e evitaveis

i) organizar programmas de propaganda e
c(t UCaÇã() sanita ria. que devam ser execu lados PC-

los diversas (lo i udo nci 15 (Ia  1)tt t. (10111
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j) elaborar instrucções teclinicas para cxc-
cuçíio dos serviços a seu cargo;

k) impôr penas disciplinares de accordo com
o regulamento;

1) dar conhecimento immediato ao Director
dc Saude Publica dos factos importantes que in-
ferir dos SC1I5 trabalhos demographo-sanitarios e
exigirem o emprego de medidas hygicnicas.

Art. 54. Ao ajudante demographista com-
l)ete

a) auxiliar o inspector nos diversos serviços
technicos da Inspectoria, executando os trabalhos
(JIIC lhe forem dbtrihuidos;

b) apresentar ao inspector, depois de conv-
ni	

e
enternenle verificados, OS (lados estatisticos que

(levam ser publicados
e) auxiliar o inspector I1OS trabalhos 'Je eolti-

cação sanita ria;
(l) fazer a revisão das provas tvpngra phicas
e) realizar conferencias de propaganda e e(1u-

cação sanitaria, sempre (JIIC fôr designado 1)e10
inspector;

f) organizar, SUhmettefl(lo á aJ)) rovação
perior, conferencias padrões sobre assiimptos es-
Colhidos pelo inspector e que se rvirã para ser Ii
olistribitiolas pelas diversas (lel)en(leflCias

Art . 55. Ao cartographo calculista compete
a) executar lodos OS 1 rihahhos graj)hicoS e de

cartographia e os modelos que lhe forem exigidos;
b) fazer os calculos para as esta tisticas
e) executar as demais determinações que lhe

forem dadas pelo Director de Saude Publica e pe-
lo inspector e que se reliiain á natureza (10 Servi-
ço a seu cargo.

Art . 56. Aos lunccioiuoi-ios administrativoS
da Inspectoria incumbe

(1) organizar a escripta e fazer o respectivo
cxpedieiitc

;

.1:
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b) organizar (t1at1FoS, talicilas giapliicos tie
lhes forem pedidospe(li(los pelos SeLIS superiores lii(rav-
chlicos;

(-) inventa ria e as bens <Ia lnsl)ech)ria, e ter em
(lia o livro (Ir entra(Ia e sahida du waterjal

(1) expedir as pulicações feitas pela Inspe-
ctoria

e) auxiliar os trabalhos de a urç5o. cotejan-
do os dados e corrigindo as falhas encontradas;

f) cumprir as ordens de serviço emanadas de
seus superiores hicrarchicos.

CAPITULO 11
I)cL Inspectoria (los Centros de Saude, Epid emiolo-

gia Prophylaxia
Art. 57. O pessoal technico e adhuiliistrativo

da Inspectoria dós Centros de Saude, Epidemiolo-
gia e Prophyiaxia é o seguinte

1 inspector.
1 amanuense.
3 praticantes.

SECÇÃO, PRIMEIRA
Das atiI'il)uiçÕes (hi InsJ)ecloria

Art. 58. A Inspectoria dos Centros de Saude,
tpide1jo1ç)gia e Propl.ivlaxia lerá a seu cargo:

a) organizar e fiscalizar os serviços das dele-
gacias (istrjctaes, (los centros de sau€e e dos j?o-
tos de hygieiie;

b) executar os serviços de prophylaxia geral e
especifica das (loençs transmissiveis;

e) fiscalizar os hospitaes de isolamento;
(1) policia sanitaria.

SECÇSO, SIJNA
Das (illribiiiçõcs dos funceio:uiro,s

Art. 59. Ao inspector compete:
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a) organizar os serviços a seu cargo, dando-
lhes orientação teclinica de accordo com o Dire-
ctor;

b) fiscalizar as delçgaçias distr.ictaes, centros
de saude, postos de hygiene, jospitaes de isola-
mento, vsitai10 esses serviços periodicarnente;

(!) ' dirigir o centro de saude da Çapitil;
il) distribuir o serviço pelo pessoal da Inspe-

ctoria;
e) impôr penas administrativas e encaminhar

ao Director os recursos que dependerem de (Icei-
são deste;

f) visar os autos de multas, quando a infra-
cção se verificar na Capital;

y) apresentar mensalmente boletim ao Dire-
ctor, com o resumo dos trabalhos realizados na
Inspectoria, e, annualmente, relatorio minucioso
sobre as occorrencias verificadas, fazendo estudo
critico de todo o serviço;

li) preparar os regimentos internos e as in-
strucções technicas que deverão vigorar nas diver-
sas dependencias da Inspectoria, depois de appro-
vados pelo Director.

i) suggerir ao Director medidas que visem
melhorar o serviço a seu cargo;

j) visar as folhas de pagamento, as facturas
e os orçamentos enviados das depeuddncias sol)
sua jurisdicço;

k) ernittir parecer. technico sobre as questões
de hvgienc referentes aos serviços da Inspectoria.

Art. 60. Aos funccionarios administrativos
cumpre

a) organizar a escripta e fazer o respectivo
expediente;,

b) protocollar os papeis que entrarem na In-
spectoria 011 deila sahirem;

e) expedir para a portaria toda a correspon-
dencia;

d) executar as ordens de serviço emanadas de
seus sup.erioe's hierarchicos.
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SECÇÃO TERCEIRA
1)05 Delegacias (listrictaes

Art. 61. Para realização dos serviços de sau-
de publica, será o Estado dividido em tantos dis-
trictos sanitarios quantos forem necessarios, a
juizo do governo.

Art. 62. A constituição dos districtos sanita-
rios será determinada pelo Presidente do Estado
por proposta do Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica, ouvido, na parte technica, o Dire-
ctor dt Saude Publica.

Art. 63. A delegacia (listrictal constará de
uma reunião de municípios (111C apresentem cara-
ctcristicos coinmiins Sol) O aspecto sanitario.

Art. 64. A séde do districto será lixada pelo
governo em uma (Ias cidades (Ia zona, lendo em
vista ti população, recursos e facilidades dos
meios de commnnicação.

Art. 65. Na séde d cada delegacia districtal
fundar-se-á um centro de Saude que funccionará
sob a (lirecçã() (lo respectivo delegado, contribuin-
do o muuicipio 1)ecu1lilrianeIite para manutenção
do mesmo, de accordo com suas possibilidades fi-
nanceiras.

Art. 66. Os mimicipios componentes do (liSti'i-
cto, que não tiverem postos (le hygiene, concorre-
rão, mediante accor() prévio, com uma impor-
tancia para o custeio (lÓ centro de saude, ficando
este obrigado a a{tender ás necessidades dos mes-
mos.

Paragrapho unico. Para celebração do accor-
do a que se refere este artigo, é indispensavel que
o poder legislativo municipal tenha votado lei ado-
ptando integralmente a legislação sanitaria do Es-
tado.

Art. 67. Os municípios que não firmarem o
accordo a que se refere o artigo anterior, contri-
buirão, a seu jizÓ, com 25 ou 50 por cento das

despesas (I UC o governo do Estado fizer para dc-
beilar surtos epidemicos nelies occorridos, coflior-
me a arrecadação fôr respectivamente inferior ou
superior a duzentos contos de réis.

Paragraplio mico. Os municipios que des-
penderem pelo menos cinco por cento de sua ren-
da annual em serviços de saude publica contri-
buirão apenas com dez por cento das despesas fel-
as no combate aos surtos epidemjcos.

SECÇÃO QUARTA
Dos Centros de Saude

Art. 68. Cada Centro de Saude terá, além do
delegado districtal, os seguintes funccjonarjos:

1 medico epidemiologista.
1 ou mais medicos auxiliares.
1 escrevente.
1 microscopista.
Enfermeiras.
Guardas.
1 servente.
Art. 69. O Centro de Saude é lima organ lZilÇã()suiitaria mais ampla que Os postos de lrvgieiie;

llIflCCiOnará como orgão director (te lodos OS ser-
Viços de saude publica dentro da sua circurnscrj-
pção e terá, para attender ás necessidades dOSmulucipios, os seguintes meios de acção:

a) secção de microbiologiti e Pesquisas cli-
Ilicas;

b) secção anti-rabica incumbida (II) preparo e
applicação da vaccina aliti-rabica

e) secção vaccinogenjca;
(1) Secção de soros e vaccinas.
Art. 70. Os Centros de Saude poderão ter mu-

nas e bihliothecas
A) Das attrihuições dos Cei'?ií'os de Saude
Art. 71. Incumbe aos Centros de Saude:

D. 113
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a) educação sanitaria da população (in ge-
ral;

b) execuçãb dos seguintes serviços de assis-
tencia sanitaria, exclui(la toda clinica que não te-
nua fins prophylacticos e relativos á hygiene p'-
natal e infantil, 1tre-escolar e escolar, verminoSeS,
tuberculose, syphilis e doenças venereas.

1)ahi(1ismo, nutrição e dietetica, hvgíu do
trabalho, e hygiene mental;

(,-) pro1)hylaxia geral e especifica das (tOLIIÇOS

1 i-ansmiSSiVeis;
(1) inSj)eCçaO dos generOS alimenticios;
e) inS1)CCÇtLO dos leites e cstabulos
f) coliecta de dados sobre estotistica vital:
q) policia .sanitaria, cadasft'

mento;
Ii) trabalhos epjderniologic(;:
i) incentivo ás iniciativas pViVa(lS qiu se,am

complementos dos lral)alIlOS de saude publica;
j) outros trabalhos que serão previstos pelos

regimentos internos e determinados em instril-
cçõcS especiaeS.

Art. 72. Para execução dos serviços enumera-
(los no artigo anterior, os centros de saude obede-
cerão ao seguinte programrna

1 .0 . Educação e propaganda sanitarias, de ac
cordo com a respectiva Inspectoria e comprelien-
(lendo:

a) conferencias publicas e palestras parti-
culares;

b) publicação na imprensa, em boletins (- fo
lhetos, de artigos de educação sanitaria;

e) projecção de pelliculas cinernatogrft)liCa
sobre assumptOS sanitarios;

d) distribuição de folhetos postaes e cartaze

de propaganda sanitaria;
e) organização de uma secção de consulta

sobre hygiene e saude publica:
f) Ot11lZÇ	

u1'5(S (li' h
glene.
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2.°. Saneamento, cadastro e recenseamento.
comprehendendo:

a) visitas de policia sanitaria;
h) cadastro das habitações e rec( , u seameii lo

da zoaa em trabalho;
e) intimações sobre instal1aç&3 sanitarias e

hygienicas nos (lomicilios e solicitação de medidas
relativas ás rêdes de exgotto;

(1) medidas sobre abastecimento d'agua;
e) providencias no sentido de serem melhora-

d.1:) as condições hygienicas (Ias habitações em ge-
ral e das casas commerciaes, principalmente das
que negociam em gencros alimenticios;

verificação e destruição das ncividades;
g) drenagem dos terrenos pantanosos aterros,

limpeza e construcção de valias;
Ii) serviço de habite-se;
/) intimações; comminações de muitas e ap-

J)rellensõcs, quando necessario.3• 11 Dispensarios com as seguintes funcções:
a) therapcutica prophylactica (ias vermino-

ses, especialmente ancylostoinose, ma1aria, syplii-
lis, e outras doenças venereas;

b) serviço de enfermeiras visitadoras;
(,-) exame medico periodico das pessoas enca-

minhadas aos centros de saude;
(1) exame medico das pessoas predispostas á

tuberculose oucni contacto com doentes desta mo-
lestia, afim de descobrir os casos incipientes e in-
dicar o tratamento adequado;

e) exame das pessoas cm contacto com lepro-
sos;

f) exame das pessoas que manipulem genei-os
al'imenticios, amas de leite, pagens de creanças;

g) exame das gestantes, afim de remediai-,
quando possivel, as anormalidades prejudieiaes
ao producto da concepção -e ensinamento dos pre-
ceitos de puericultura;

li) exames de lactantes, I)rc-escolares e esco-
lares, devendo as creanças doentes ser encaminha-
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(Ias para OS arnbulatorios de clinica e estabeleci-
mentos nosocomiaes, 1)OiS O dispensario de hygie-
ne infantil tem funcção puramente propliyla-
ctica.

4.0 . Laboratorio, com os seguintes objectivos:
(i) exames para elucidação de diagnosticos,

attendo-se as pessoas matriculadas e as que
forem encaminhadas pelos clinicos;

b) requisições de exames, quando não puderem
ser executados no laboratorio do centro de saude,
aos laboratorios apropriados pertencentes á Dire-
ctoria de Saude Publica ou que com elia tenham
contracto.

50• Hygiene escolar, versando sobre:
a) exame phvsico dos aliimnos;
b) exame dos professores;
c) palestras e cursos sobre hvgiene;
(1) organização de pelotões de saude ou insti-,

tuições com o fim de incutir nas creanças habitos
hygienicos;

e) orientação dos exercidos physicos dos alii-
mnos;

f) prophvlaxia (Ias doenças contagiosas;
q) i ssistciicia dentaria gratuita;
li) verificação (Ias con(liçoes hvgienicas dos

predios, mobiliario escolar e instailações san i la-
rias;

i) entendimento com as atictoridades escola-
res para execução (lesses serviços.

6.0 . Epidemiologia, objectivando:
a) organização do serviço de notificação de

doenças transmissiveis;
b) vigilancia sanitaria;
(,-) determinação do isolamento domicilia rio e

hospitalar, de accordo com os preceitos (leste re-
gulamento;

(1) immunizaçõeS especificas contra as doen-
ças transmissiveis

e) fiscalização das desinfecções concorrentes,
facilitando a sua pratica;

f) estudos epidemiolo( yicos 'dos casos de. doen-
ças transmissiveis que forem notificados.

7•o• Estatistica demograplio-sanitaria, com-
l)rel1endendo:

a) coliecta de dados sobre nascimentos; casa-
mentos e obitos;

b) organização do serviço de notificação de
nascimentos;

8.. Parte especial, versando sobre iispccção
de generos alimenticios, leite, estabulos, içouigiies
e matadouros.

Art. 73. Nos municipios, termos e comarcas,
componentes (Ias delegacias (listrietacs, (l11C não
tiverem postos de hvgiene, poderão ser organiza-
dos conselhos sanitarios municipaes, com o fim
de estabelecerem relações mais intimas entre os
serviços de saude e a população.

Paragraplio unico. Dos conselhos sanitarios
farão parte representantes dos clinicos locacs, dos
lavradores, dos cornmerciaiites e dos operarios,
sendo considerados membros natos a auctoridade
judiciaria mais graduada, o presidente da Cama-
ra ou o Prefeito Municipal, sob a presidencia do
que fôr designado pelo Director da Saude Pu-
blica.

13) Das altribuições dos funecionarios

Art. 74. Ao delegado districtal compete
a) superintender todos os serviços sanitarios

do districto a seu cargo e dirigir o centro de san-
(le instaliado na séde (Ia delegacia (listrictal

b) dividir a localidade que fôr sé(le do centro
de saude em secções, afim de facilitar os traba-
lhos;

e) entrar em relações verhaes e cscriptas com
as auctori(lades e pessoas de (]estaque e actuação
social, para facilitar o desenvolvimento do ser-
viço;
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(1) visitar ameUdo(lamentc OS serviços exter-
nos, 1)rOcui'alldo verificar a cfficiencia dos traba-
lhos, e fiscalizar a execução dos mesmos;

e) publicar, na imprensa e em boletins, arti-
gos originaes ou transcriptos sobre saude publica;

f) incrementar a creação de associações phi-
lanthropicas de alcance hygienico;

g) fiscalizar de tempos em tempos os traba-
lhos executados pelos postos de hygiene do seu
(1istrjco sanitario;

h) examinar o livro de occorrdncias diarias,
assignalando quaesquer observações de interesse;

i) manter na séde do centro de saude um
quadro demonstrativo com o resunlo dos serviços;

j) determinar OS trabalhos dos funcciona rios,
de accordo com as instrucções recebidas e as ne-
cessidades do serviço;

k) assumir em pessoa a direcção dos trabalhos,
quando occorrerem surtos ej)idemicos cm qualquer
localidade situada em seu districto, tomando im-
mediatamente todas as providencias para impedir
a propagação da doença;

1) organizar cursos de hygiene para os fun-
ccicnarios subalternos;

m) providenciar em tempo sobre acquisição
de material;

n) organizar coliecções parasitologicas, micro-
biologicas e graphicos destinados á propaganda e
educação sanitarias;

o) apresentar mensalmente boletins com o
resumo dos trabalhos executados e annualmen[e
um relatqrio dos serviços a seu cargo;

p) propôr a suspensão de funccionai'ios desi-
diosos e a sua demissão nos casos graves e nas re-
incidencias;

q) propôr a nomeação do pessoal subalterno;
r) cumprir e fazer cumprir as leis, regula-

mentos, regientçs e as instrucções que lhes fo-
rem enviadas pelo inspector;
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s) visar os autos de multa e os termos de iii-
irnação;

1) publicar, mensalmente, em boletim, iiiii
resumo dos trabalhos executados sobre estatistjca
vital e conselhos sobre assumpios de hygicne.

Art. 75. Ao medico epidemiologista com-
pete:

a) executar os trabalhos que lhe forem de-
terminados;

1)) organizar o seu programma de trabalho,
requisitando os funccionarios necessarios;

e) superintender e auxiliar o serviço de im-
mii ii zação contra doenças contagiosas;

il) fiscalizar o serviço de isolamento domi-
ciliario;

e) promover a remoção dos doentes de moles-
tias contagiosas que não possam permanecer em
domicilio;

f) assignar termos de intimação e autos de
multa.

Art. 76. Aos medicos auxiliares contractados
cumpre:

(i) executar os serviços de dispensari() de ac-
cor(l() com a orientação do delegado districtal;

b) observar rigorosametne as instrucções que
forem expendidas;

e) assignar termos de intimação e autos (te
multa.

Art. 77. Ao escrevente compete:
a) fazer o serviço de escripturação do Centro,

preparar o expediente, submettenclo-o Li leitura e
á assignatura do respectivo delegado;

h) encaminhar, receber, conferir e fiscalizar
as requisições de matrial para o Centro;

e) encarregar-se do almoxarifado do Centro,
mantendo em dia a sua escripturação;

d) visar os boletins dos guardas e .2nfermeiras,
à sahida e á chegada;

e) elaborar mensalmente o boletim dos traba-
lhos do Centro de Saude;
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f) rever, mensalmente, o livro de intima(

entregando ao delegado districtal uma lista
que estiverem vencidas;

g) fiscalizar o serviço do servente;
li) archivar o expediente cio Centro, dos

tos e tios Sub-postos, mantendo todos os papeis
vidamente catalogados.

Art. 78. Ao microscopista cumpre:
a) registrai' na caderneta do laboratorio e

fichas i n (1 ividuaes OS resul ta(ioS dos exames r
zados com O (loS requisitados e fazei' memora
que stil)metteríl á assinatura do delegado di
ctal;

b) manter em dia OS livros de registro de
mes realizados;

e) ter sob sua guarda o material do labi
brio;

d) auxiliar o medico nos trabalhos de (lis1
sano;

e) cominunicar ao superior hierarchici
faltas (Ias enfermeiras, guardas e serventes;

f) apresentar diariamente o boletim dos
viços executados.

Art. 79. A's enfermeiras incumbe:
a) auxiliar no dispensario ao medico encai

gado do serviço;
b) fazer a vigilancia sanitaria em casos

doenças transmissiveis e os trabalhos de educa
sanitaria a (lomicilio;

c) auxiliar o medico nos trabalhos de hvgi
pre-natal e infantil, promovendo a vinda ao
pdnsario de mulheres gravidas, mães e crean
sadias, ensinando-lhes regras de alimentação,
tuario e asseio corporal;

(1) auxiliar os serviços de hvgiene escolar;
e) cooperar na 1)rophylaxia das doenças

nereas, fazendo visitas domiciliarias, esforçan
se por que os doentes levem a termo o tratame
e encaminhando para o (lispensario OS necess
dos de cuidados medicos;

f) fiscalizar e instruir os doentes tuberculo-
sos e aquelies que os rodeiem, mostrando os peri-
gos do contagio e ensinando-lhes a pratica das des-
infecções concorrentes.

Art. 80. Aos guardas incumbe:
a) fazer o serviço da zona que lhes fôr deter-

minada, de accordo com o liorario estabelecido;
b) medicar em domicilio, fazendo os doentes

ingerir os medicamentos prescriptos;
e) dar cumprimento exacto a todas as deter-

minações technicas e administrativas;
d) fazer a inspecção sanitaria, em geral, (la

cidade e das zonas ruraes, casa por casa;
(.,) cadastrar e recensear na zona que lhes fôr

designada;
f) fazer propaganda da conslriicção de latri-

nas e da melhoria das condições sanitarias dos pre-
(liOS em geral;

q) fazer a propaganda, por meio (Ia distri-
buição de folhetos e impressos, de preceitos de lrv-
giene e prophylaxia, j)OF occasião das visitas do-
iniciliarias;

li) fazer permanentemente o serviço de vacci-
Ilação anti-variolica;

1) auxiliar a vigilancia sanita ria;
j) descobrir e destruir os fócos de insectos no-

civos;
Á') velar por que sejam mantidas em bôas

condições sanitarias as habitações e por que não
seja poiluido o solo;

1) verificar e destruir as nocivida(les encon-
tradas;

m) communicar ao delegado districtal os ca-
sos de doenças contagiosas que encontrarem;

n) fazei' a inspecção dos generos alimenticios;
o) ter em perfeita ordem e em (lia as fichas

da zona onde trabalhem;
p) ministrar ensinamentos de hvgiene aos mo-

radores, procurando incutir-lhes liabitos hvgieni-
cos;
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q) prestar informações aos interessados sobre
a marcha de SCUS papeis;

r) annotar nas cadernetas e nas fichas os da-
dos sobre os trabalhos executados;

s) percorrer, com frequencia, as zonas que
lhes forem designadas, devendo, entretanto, P' -
ver as necessidades de qualquer outra, onde ob-
servareia a coiiveniencia de medidas de sua attri-
buiçíio;

t) fornecer ao escrevente o boletim diario
com o résunio (los trabalhos feitos;

a) procurar, por meios suasorios, a melhoria
das condições sanitarias das habitações.

Art. 81. Ao servente cumpre:
a) transmittir dentro (Ia repartição as or(leflS

de seus superiores hierarchicos;
b) executar os serviços que lhe forem distri-

buidos pelo delegado districtal;
c) proceder diariamente á varredura humida

e á arrumação de todas as dependencias do ser-
viço;

(1) cuidar da captura, alimentação, guarda,
encilhamento e transporte dos animaes do servi-
ço, assim cmo da conservação de outros meios de
con(hlCÇiíO;

e) não se retirar da repartição, antes de ulti-
mar a limpeza e a arrumação de todas as depen-
dencias.

C) Do Centro de Saude da Capital

Art. 82. O Centro de Saude da Capital, além
tio inspector (le epi(lemiologia e prophylaxia, terá
os seguintes íunccionarios:

1 medico epidemiologista.
Medicos auxiliares contractados.
4 acadèmicos auxiliares.
1 amanuense.
2 praticantes.
2 microscopistas.
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1 auxiliar de labora toi'io.
10 fiscaes.
Enfermeiras.
1 servente.

À rt. 83. () Centro de Saude da Capital, diri-gi(lo pelo inspector dos centras de saude, epide-
miologia e proph la.xia, é uma organizaçio saui-
tarj a destinada a rea1izar todos os serviços de san-
(te publica no n1Uflcipio de Behio Horizonte e teráá suo disposição:

e) Laboratorjo;
b) Hospital de Isolamento;
e) l)esinfecforio
d) Serviço Sanitario do Matadouro;
e) Serviço de captura de cães.

D) Das attribuições (lo Centro de Saude (Ia
Capital

Art. 84. O Centro de Saude da Capital terá
as attribuições especificadas nos arts. 71 e 72.

Das atiribuições dos fznccionapjo.s do Centro
de Saude da Capital

Art. 85. O inspector dos Centros de Saude, Epi -demiologia e Prophylaxia, como director <to Cen-
tro de Saude da Capital, terá as attribuições con-
stantes do art. 74 e suas alineas.

Art. 86. Ao medico epidemiologista cabem
us attrihuições definidas no art. 75 e suas alineas.

Art. 87. Os niedicos auxiliares contractados
xercei'ão as attribuições constantes do artigo 76
suas ahineas.

Ari. 88. Aos academicos auxiliares cumpre
xercer as funcções que lhes forem designadas
elo inspector OU pelo medico auxiliar sub cujas
rdcns trabalharem.
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Art. 89. Ao amanuense e aos praticantes ca-
bem as funcçõcs a que se refere o art. 77 e suas
alineas

Art. 90. Os microscopistas exercerão as fun-
cções enumeradas no art. 78 e suas alineas.

Art. 91. Ao auxiliar (lo Laboratorio incumbe:
a) ter sob sua guarda o material (lo Labora-

torio;
b) executar trabalhos preparatorios para OS

exames microscopicoS e pesquisas clinicas;
e) realizar qunesquer outros serviços do La-

boratorio ([LIC lhes forem (liStrihtli(loS j)eh)S micros-
copistas.

Art. 92. Aos fiscaes cabem as attribuições
constantes do art. 80 e suas alineas.

Art. 93. As enfermeiras tCm as attril)UiÇÕeS
especificadas no art. 79.

Art. 94. As attribuições dos serventes são a
constantes do art . 81 e alineas

1') Do Labora/ano do Centro de Saude da
Capital

Art . 95. O Lahoratori() do Centro de Saude
da Capital terá as mesmas funcções conferidas
aos laboratorios dos demais centros de saude (art.
72, n. 4:).

SECÇÃO QUINTA

1)o Hospital "Cieero Ferreiro"

Art. 96. O Hospital "Cicer() Ferreira" terá 9

seguinte pessoal:
1 director medic
1 amanuense;
1 enfermeiro chefe;
2 enfermeiras;
4 serventes;
3 lavadeiras;
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2 coziiiliciras;
1 jardineiro;
1 jornaleiro.

A) Das attnihuições do hospital "Cícero Ferreira'

Art. 97. O Hospital "Cicero Ferreira" desti-
na-se á observação, isolamento e tratamento de in-
dividuos accommettidos de molestias de notifica-
ção e isolamento compulsorios, nas condições es-
tatuidas no presente regulamento.

B) Das attnib uições dos funecionanios

Art. 98. Compete ao director do Hospital "Ci-
cero Ferreira":

a) altender ao serviço ClifliC() (to Hospital, vi-
sitando diariamente os doentes e a qualquer hora,
quando fôr necessario;

b) communicar ao Director de Saude Publica
as occorrencias importantes, propondo aadopção
de medidas que reputar convenientes á perfeita
execução dos serviços e que escapem á sua attri-
buição;

e) prescrever o tratamento a que (levem ser
submettidos os doentes, ministrando instrucções
ás enfermeiras;

(1) lançar em livro proprio, numerado e rubri-
cado pelo Director (le Saude Publica, notas clini-
cas sobre o estado dos doentes e seu passado mor-
l)i(lo, prescrevendo á margem, diariamente, as
dietas que lhes convenham;

e) requisitar os exames que julgar necessa-
rios para elucidação de oliagnosticos;

f) (lar alta aos curados e firmar attesta(lO5
de obito;

q) requisitar do Director de Saude Publica o
(Inc fôr necessario aos serviços (lo Hospital;

li) fiscalizar o serviço de fornecimento, vi-
sando uma das duas vias de talões em que devam
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ser feitos os pedidos, via esta que os fornecedores
juntarão ás respectivas contas correntes;

i) visar e remetter á Directoria de Saude Pu-
blica, nos primeiros dias de cada niez, as contas
das despesas feitas no Hospital no mez anterior;

j) receber, por a(leantamento, na Tbesoura-
ria do Estado, a quantia que tiver sido requisita-
da para occorrer ás despesas mensaes do estabe-
1 e cimento;

k) advertir e reprehender os empregados re-
missos; suspender e dispensar os que con.tractar e
propôr ao Director de Saude Publica a susJ)ensio
e a exoneração dos que por este forem contracta-
dos, ou dos de nomeação do Secretario (Ia Seii-
rança e Assistcncin Publica;

1) enviar á Directoria de Saude Publica, nos
primeiros dias de cada mez, uma noticia succinla
do movimento hospitalar, acompanhado do (Iua-
dro synoptico correspondente;

m) apresentar, até o dia 31 de janeiro de cada
anno, minucioso relatorio (los serviços (lo Hospi-
tal, em o qual narrará os resultados obtidos, pra-
pugnando, quando julgar necessario, a adopç'io
de medidas uteis ao estabelecimento;

n) cumprir e fazer cumprir as disposições do
presente regulamento, na parte que lhe fôr refe-
rente;

o) adoptar medidas de caracter urgente, não
previstas neste regulamento, submettendo em Se-
guida o seu acto á approvaçiio do Director de
Saude Publica.

Art. 99. Ao amanuense cumpre:
a) fazer a escripta e todo o expediente do

Hospital, segundo instrucções do director;
b) escripturar em livro especial a ei)Iv ,, , ( lui e a

baixa de moveis, utenilios, instrumenles e de
qualquer outro material do estabciceii' rito;

e) proceder annualrounte a inventul'i() do ma-
terial do Hospital;
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d) conferir as contas, de fornecimentos, apre-
sentando-as em seguida ao director do Hospital;

e) proceder a cuidadoso exame dos forneci-
mentos do Hospital, com referenciacferencia á qualidade e
quantidade, verificando a exacta observancia dos
contractos firmados e a, exactidão das notas de
pedidos feitos.

Art. 100. Ao enfermeiro chefe cumpre:
a) residir no estabelecimento, do qual só po-

(lerá ausentar-se mediante licença do director;
b) velar pela ordem interna do hospital, fa-

zendo cumprir os dispositivos regulamentares;
e) cuidar (Ia conservação do material, do as-

seio do estabelecimento, da disciplina do pessoal,
representando ao director sobre as irregularida-
des observadas;

(1) requisitar do director o (J1IC fôr preciso á
manutenção dos serviços do estabelecimento, o que
fará em pedidos numerados por ordem chronolo-
gica extrahidos de livros de talões contendo duas
vias;

e) manter sob sua guarda medicamentos e
todo o material sanitario, fazendo as distribuições
necessarias ao serviço;

f) fiscalizar a applicação (Ia therapeutica in-
stituida pelo medico e a distribuição de dietas;

g) organizar graphicos de temperatura e do
numero de pulsações radiacs, escripturando as pa-
peletas de cada doente;

li) lançar no livro de observações clinicas, tra-
tamento e dietas, o nome do doente, d'ala (Ia en-
trada e alta, edade, procedencia, nacionalidade,
numero de vaccinações anti-variolicas, bem como
de outras immunizações a que se tenham submetti-
do os doentes, com as datas respectivas;

i) solicitar a presença do medico sempre que
o estado do doente o exigir;

j) acompanhar o medico em suas visitas aos
doentes;
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k) providehciar coni presteza quanto ao en-
terramento dos internados que Jailecerem no Hos-
pital, communicando o obito a pessoa da familia
do doente ou do interessado;

1) recolher valores, roupas e demais objectos
que os doentes tenham trazido para o Hospital,
mantendo-os shsua guarda até que sejam resti-
tuidos ao proprio doente, e, no caso de fallecimeii-
to deste, a pessoa da familia ou até que sejam ar-
recadados por quem de direito;

rn) tornar o ponto diario, e effectuar paga-
mentos ao pessoal subalterno, que dará quitação
em livro proprio;

n) dirigir e fiscalizar a desinfecção em estu-
fas ou por outros processos adoptados, e os servi-
ços das enfermarias, lavandeiria, cozinha e das
demais secções do estabelecimento, ministrando as
instrucções riecessarias;

Art. 101. A's enfermeiras cumpre:
a) ter sob sua guarda a despensa e a roupa-

ria, satisfazendo as requisições da cozinha e das
enfermarias;

b) requisitar em notas que apresentarão ao
enfermeiro chefe o que fôr necessario ás dietas
dos doentes, alimentação tio pessoal do hospital e
os objectos necessarios ás enfermarias;

c) dispensar cuidados aos doentes e cumprir
as ordens (te serviço tio director do Hospital e tio
enfermeiro chefe.

Art. 102. Os demais funccionarios relaciona-
dos no artigo 9G terão suas attrihuições enumera-
das no regimento interno do Hospital.

Art. 103. Os doentes só serão admittidos no
Hospital mediante guia do insl)ector dos Centros
de Saude, Epiderniologia e Prophylaxia, directa-
mente, ou por imite emedio do medico encarregado
do serviço de notificações na Capital ou do dire-
ctor do Hospital.

Paragraplio unico. Nas internações serão ob-
servadas as regras estabelecidas no regimento in-
terno (10 Hospital.

SECÇÃO SEXTA

Do Desinf('eforj()

Art. 104. O I)esinfccloj'io da Capital terá o
seguinte 1)eSsoal:

1 ajudante de ahnoxarife;
1 praticante de amanuense;
9 guardas sanitarios
2 chauffeurs de primeira classe;
2 cbauffeurs de segunda;
3 cocheiros;
1 servente.

A) - Dos fins do l)esinfectofj()

Art. 105. O Desinfectorio da Capital destina-
se a executar os serviços de desinfecções concor-
rentes, expurgo e desinfestações.

B) Das alt, ibuições (LOS funecionarios do I)esin-
f e e lo rio

Art. 106. Ao ajudante tio almoxarife compete:
a) cumprir as ordens de serviço tio medico

auxiliar, ao qual se achar affecta a repartição;
b) ter sol) sua guarda o material e velar pela

conservação tio edificio e suas depen(iencjas, bem
como das viaturas;

e) tomar o ponto diario tio Pessoal;
(1) fazer observar a escala do serviço estabele-

ci(la Plo medico auxiliar;
e) escripturar em livro J)roprio a carga e des-

carga do material;
1927
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f) requisitar do alfllOXarila(l0 ia Directoria de
Saude Publica, com o "visto" do medico auxiliar,
o material necessario;

g) apresentar aniivalincnte o inventario dos
moveis, utensilios e do material existente na re-
partição.

Art. 107. Ao praticante d& amanuense com-
pete:

a) permanecer na repartição durante as ho-
ras de expediente;

b) fazer o serviço de escripturaçu() do l)esin-
fectorio, preparando o expediente e submettcndo-o
á leitura e á assignatura do medico auxiliar;

e) exercer as demais funcções que lhe forem
designadas pelo medico auxiliar, chefe do ser-
viço.

Art. 108. Aos guardas sanitarios incumbe:
a) fazer policia de fócos de moscas e mos-

quitos;
b) executar os expurgos, desinfestações e de-

mais serviços ordenados pelo medico auxiliar;
e) acompanhar os fun ccionarios superiores

nas visitas de inspecção domiciliaria;
d) verificar si foram cumpridas as instrucções

e determinações dosmedicos auxiliares;
e) comparecer á repartição fóra das horas de

expediente, de accordo com a escala organizada
pelo medico auxiliar.

Art. 109. Ao machinista incumbe:
a) velar pela l)ôa conservação e funcriona-

mento das estufas e demais apparclhos do serviço;
b) effectuar nos apparclhos do Desinfectorio

os reparos ao seu alcance.
Art. 110. Aos chauffeurs incumbe:
a) velar pela perfeita conservação das viatu-

ras que lhes forem confiadas;
b) comparecer á repartição de accordo com

a escala do serviço, e nas horas préviamente deter-
minadas pelos seus superiores.
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SECÇÃO SETIMA

1)o Matadouro da Capital

Art. 111. O serviço sanitario (10 Matadouro
terá o seguinte l)CSSOa1:

1 veterinario chefe.
2 vete rinarjos.
1 praticante de amanuense.
2 guardas sanitarios.
1 servente.

A) Dos serviços sanitarios do Matadouro

Art. 112. O serviço sanitario do Matadouro
da Capital constará do seguinte:

(1) inspecção de animaes vivos;
b) inspecção das carcassas e visceras antes e

'pois do esquartej arnento;
(-) esterilização ou cremação dos pro(luctos

conl.rinados;
(1) inspecção dopessoal encarregado da ma-

tança, manipulação e conducção das carnes, vi-
sando afastar (lesses serviços os portadores de
doenças transmissiveis;

inspecção do Matadouro e locaes annexos;
f) inspecção dos vehiculos destinados ao

transporte de carne do Matadouro até os estabele-
cimentos dos retalhistas ou manipuladores.

B) Das attrib uições dos funecionarios

Art. 113. Ao veterinario chefe incumbe
a) dirigir o serviço sanitario do Matadouro,

fazendo a distribuição do trabalho pelo pessoal
sob suas ordens;

b) enviar () inS1) e ctor enca i'regado da Centro
de Saude um boletim semanal da inS)eCção (li)
gado abatido e um inappa mensal e annual (lo fa-
dos os trabalhas executados nesse sLrviço;

•	••	•.	•.	....	...	.	-
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(-) providenciar quanto á substituição (10 pes-
soal em suas faltas e impedimentos;

d) advertir e reprehender os empregados que
trabalharem sob sua direcção e propôr a suspen-
são ou demissão de funccionarios, quando neces-
sano;

e) velar pela bôa execução (leste regulamento
na parte referente a matadouros e pelo exacto
cumprimento das instrucções expedidas para esse
serviço.

Art. 114. Aos veterinarioS incumbe:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições e

determinações relativas ao serviço;
b) examinar os animaes vivos, recolhidos aos

curraes, na vespera da matança, de accordo com
a escala estabelecida pelo encarregado (Ia direcção
do serviço sanitari() do matadouro;

e) identificar os animaes e impedir a matan-
ça dos improprios para o Consumo;

(l) providenciar sobre o isolamento dos ani-
maes accommettidoS de doenças transmissiveis,
em curraes destinados a esse fim;

e) fazer a inspecção do gado em pé durant2
a matança e do gado abatido desde o meio da ma-
tança;

f) requisitar por escripto o exame de labora-
torio necessario á elucidação de diagnostico;

q) praticar as necropsias ordenadas pelo che-
fe do serviço, aprcsefltali(l() Por escripto os respe-
ctivos laudos;

li) annotar em talões proprios as condemna-
ções e suas causas.

Art. 115. Ao ajudante do amanuense incumbe
fazer a escripluração do Matadouro e preparar o
expediente, subrnetten(lO-0 á leitura e á assignatu-
rir do veterinario chefe, e bern assim cumprir as
determinações que lhe forem feitas em materia de
serviço.

Art. 116. Os guardas sanitarios e o servente
executarão, de accordo com a sua categoria e lia-
bilitação, as ordens e instrucções que receberem.

SECÇÃO OITAVA

Da CJ'eaÇÕO dos postos permanentes de liyfjiene
municipal

Art. 117. Os postos de Imygiene municipal fun-
ecionarão corno centros e orgãos directores de to-
dos os serviços de saude publica dentro dos respe-
ctivos municipios.

Art. 118. Os municipios que quizerem estabe-
lecer postos permanentes de hygiene para prover
as necessidades locacs, deverão contribuir pecunia-
riamente para as despesas e adoptar integralmen-
te a legislação sanitaria do Estado.

Paragrapho unic() . Os municipios cuja arreca-
dação annual fôr inferior a duzentos contos de
réis contribuirão com vinte e cinco por cento das
despesas totaes do posto; aquelies cuja arrecada-
ção animal fôr inferior a trezentos contos de réis
contribuirão com trinta e cinco por cento; aqi.ielles
cuja arreCa(lação fôr interior a quatrocentos con-
tos de réis, com quarenta e cinco por cento; e 05
de arrecadação superior a quatrocentos contos de
réis, Com cincoeiita j)(W cento

Art. 119. Nos acCor(los firmados entre o Es-
tado e as muflicipali(lades para CXCllÇ5() dos ser-
viços de hvgiene municipal deverão ficar bem de-
limitadas as attrihuições de ambas as partes.

Art. 120. Em regra, á instailação do posto de
hvgiene (levcrá 1)r(Ccd' ciiiohudosa illS)eCÇíi() sa-
nitaria para verificação das condições geraes do
meio e dos ulteriores resultados da acção do posto.

Paragrapho unico. Havendo) necessidade rir-
gente da instailação do 1)OStO, a inspecção sanitaria
será realizada (1e1)oiS (te iniciados OS tral)ulhos
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Art. 121. Quando em um municipio já houver
Serviços sanitario.; oeonizados sem (JtIC tenha sido
feita a inspecção (te que trata o artigo anterior,
esta deverá ser effectuada no prazo marcado pelo
Director de Saude Publica

Art. 122. As inspecções sanitarias serão reali-
zadas pelos chefes de j)OStOS ou por fiinccionario
technico designado pelo Director de Saude Pu-
blica

Art. 123. As inspecções sanitarias deverão
ser tão completas quanto possivel e serão feitas de
accordo com as instrucções que forem organi-
ZadaS

A) Dos postos de hygiene municipal

Art. 124. Cada posto de hvgiene municipal
terá o seguinte pessoal:

1 medico chefe do posto.
1 escrevente microscopista.

Enfermeiras.
Guardas.

1 Servente.

B) Das attrihuições dos postos (te hygiene
municipal

Ari. 125. Os postos de hvgiene municipal te-
rão as attribuiçõcs especificadas nos arts. 71 e 72,
suas alineas e nurneros.

C) Das attribuições dos funccionarios
Art. 126. Os funccionarios (los postos de hy

-giene municipal terão dentro dos municipios as
attribuições constantes dos artigos 71 e 81, respe-
ctivamente.

Paragrapho iinico. Os escreventes microsco-
pistas dos postos de hygiene municipal terão as at-
tribuições dos escreventes e do microscopista dos
centros de saude, cumulativamente.

.''
4.-	....
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SECÇÃO NONA

Da prophylaxia geral

Art. 127. Notificado um caso (te doença trans-
missivel, a auctoridacle sanitaria, a quem elle te-
o lia sido affecto, deverá emprehend er inquerito
cpidemiologico, utilizando-se para isso das fichas
especiaes organizadas na Inspectoria.

Art. 128. O inqucrito comprehenderíi a ori-
gem provavel da doença, fontes de contagio e mo-
(lOS (te propagação.

Art. 129. Determinadas pelo inquerito as fon-
tes de contagio e o mechanismo de propagação,
serão adoptadas as medidas prophylacticas indi-
cadas em cada caso.

Art. 130. Serão considerados confirmados os
casos em que as provas de laboratorio determina-
rem a natureza da infecção, ou aquell€s em que o
exame clinico bastar para firmar diagnostico da
doença.

Art. 131. Serão considerados suspeitos os ca-
sos em que se observarem symptomas pie possam
Justificar a possibilidade de se tratar de doenças
transmissiveis.

Art. 132. Devem ser considerados portadores
qermens os individuos sãos ou apparenlemcnte

sadios, que eliminem microorganismos especificos
(te doenças transmissiveis.

Art. 133. Consideram-se eommunicantes os
individuos que estiverem ou tenham estado em
contacto com enfermos suspeitos ou com portado-
res de doença de notificação comnpulsoria, ou ain-
da os que, residindo junto ao fóco, possam estar
sujeitos a uma 1)ro\'avel contaminação.

Art. 134. A prophylaxia geral das doenças
lransmissivcis abrange as seguintes medidas: no-
tificação, isolamento, desinfecção concorrente, cx-
piirgo e vigilancia sanitaria.
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Art. 135. Deve-se entender como 'desinfecção
concorrente o conj uiicto de medidas tomadas du-
rante o decurso da doença, visando destruir os ger-
mens da infecção, de modo a restringir o contagio
e combater OS meios de transmissão.

Art. 136. Considera-se como expurgo a exe-
cução de providencias que visem a destruição de
animaes vehiculadores de infecção, podendo para
isso ser utilizado o anhydrido sulfuroso ou o gaz
Clayton 011 OS vapores de acido cyanhydrico.

1) Das notificações

Art . 137. E coml)ulsoria ti notificação (Ias se-
guintes doenças:

1. Febre amareila.
2. Peste.
3. Cholera e doenças cholerilormes.
4. Typito exanthcmalico.
5. 1)ipiiteria.
6. Infecções do grupo tvphico-paratvj)hico.
7. Lepra.
8. Tuberculose aberta.
9. Maiana, nas zonas com 1 ócos de ttiiophe-

lineos.
10. Va riola e alastnim
11. Sarampo e outros cxanthcmas febris
12. Meningite cc rebro-espinhal el)i(lemica
13. Paralvsia infantil (doença de Ilcine-Me-

(liii)
11. Trachoma.
15. Oplitalmia dos rcccm-nasci(lOs
16. Infecção pucrpc cal em mate rni(la(Ics e ca-

sas de saude.
17. Leislimaniose
18. Coqueluche, gri)pe, anginas e ja colidi [es

cpidemicas.
19. I)vsenterias.
20. Diarrhéas infantis.
21. Envenenamentos alimentares.
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22. Escarlatina.
23. Enccphalite lethargica.
Art. 138. Occorrendo um caso de doença cuja

notificação seja compijisoria, deverá o facto ser
levado, immediatamente, ao conhecimento da au-
ctoridacle sanitaria, pelo meio mais rapido.

Art. 139. As notificações serão fransmitíidas
por escripto, pelo correio, teleplione ou telegra-
pho, ou feitas pessoalmente, devendo trazer a in-
dicação do nome e residencia do doente e sua cdii-
de, sexo, numero (te (lias da doença e procedeu-
cia, si elie residir fóra.

Art . 140. As notificações poderão ser feitas
em impressos especiaes. que Serão (JiStril)Ilidosgratuitamente entre OS clinicos e encontrados IIOS
hospitaes, J)harmacias e casas de saude.

Art . 141. O notificante poderá exigir que a sint
denuncia seja mantida sob sigillo, O UC será ob-
servado com o maximo rigor.

Art. 142. A notificação deverá partir do me-
dico assisten t e ou do conferente, embora não as-
suma este a responsabilidade do tratamento, sen-
do ta mhcm oh riga for ja para o chefe da Ia mii ia.
011 parente mais proximo que residir com o do-
ente.

143. Nas habitações coliectivas, os respon-
saveis pela sua direcção ficam obrigados a denun-
cia r á a uctoridtid e sani la ria os co SOS de (1 oeiiça de
notificação compiilsoria, ainda mesmo que a oc-
correncia J á tenha sido transm j tí j da pelo medico
assistente ou por outra (Jlialquer pessoa

Art. 144. Os dirigentes (te estabelecimentos
Cornmerciaes, industnjaes e agricolas e os directo-
i, cs de - coilegios, asylos, hospitaes.	créches
C outros Coligencres suo lambem obri-
gados a notificar OS casos de doença transinissivel
iielies occorridos.

Paragrapho unico. As infracções dos dispositi-
vos (leste artigo e dos dous anteriores serão puni-
das com multa (te 100.000 a 200.000, dobrada nas

•?' '*	...,
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reincidencias. Além dessa penalidade, o infractor,
si fôr funccionario da Directoria de Saude Publi-
ca, incorrerá na de suspensão, e demissão, na re-
incidencia.

Art. 145. O medico de serviço ou quem o sub-
stituir, logo que receber urna notificação, devera
tornar nota da hora em que tenha sido entregue a
c arnmIlfliCaÇaO, providenciando, irnrnediatarncni'
para que sejam postas em pratica as medidas con-
stantes do regulamento.

Art. 146. As notificações recebidas serão re-
gistradas em livro especial, com a indicação da do-
ença, nome e residencia do doente, nome e resi-
dencia cio notificante.

Art. 147. Todas as notificações, recebidas cm
qualquer dependencia, devem, pelo meio mais ra-
pido, ser transrnittida á Inspectoria dos Centros cc
Saude, Epiderniologia e Prophylaxia, ficando o
funccionario, que não tiver feite a communicaÇãO
passível de suspensão por 15 a 30 (lias.

Art. 148. O medico que reincidir na trans-
gressão do artigo 142, será declarado suspeito lo-
dos os doentes por elie medicadas e os obitos que
attestar sujeitos á verificação da aucIOfi(lade sa-
ni'aria.

Art. 149. Quando o caso notificado fôr uni
obito, a auctoridade sanitaria deverá syndicar -por-
que o facto não tenha sido coinmunicado em tem-
po conveniente, autuando os respoflsaveis pela in-
frttcção, si os houver.

Art. 150. Sempre que houver suspeita de que
,mi determinado obito tenha sido rnotivde por
doença de notificação obrigatoria, poderá, a juizo
ia anetoridade sanitaria, ser exigido o exame ca-
:,aVe1'iCO, ou a necropsia, ainda mesmo que para
1 sso seja iiccssaria a exhurnaçãO do cadavr.

Art. 151. O Director, em defesa (Ia saude col-
ectiva, j)odeiá, quando julgai conveniente, prO-

ao governo que seja declarada de notificação
COM Mi uma doença qualquer não 1{'&vista
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no presente regulamento, sendo revogada, por acto
presidencial, a medida d ccreta(Ia, logo que cessa
rem a' causas que a tiveiem determinado.

Art. 152. Os responsaveis por qualquer esta-
belecimento de llal)itação coliectiva, sempre que
ccorrer um caso de doença (te notificação com

pu Isoria em pessoa que, Pert(mcendo ao referido
stahelecirnento, esteja momentaneamente ausente

dele, logo que tiverem aviso (la oCCorreflcja, fica-
'ao obrigados a notificar á auctoridade sanitaria
ião só qualquer doença (JEIC alii se verificar clu-vau te 20 dias, C3O tambein a enviar-lhe urna lis-
ia contendo OS nomes e rcsidencias das pessoas
ue tiverem deixado de comparecer ao 0 estabeleci-

menio, por dous (lias consecutivos.
Paragraplio unico As infracções do presente

artigo serão ptinidas corri multa de 1 00i)00 a 200,dobrada nas reincideiic jas. Si s tratar de fiijicc jo-
nario publico. o facto será levado ao conhecimen-
to de seu superior hierarchico, afim de serem com
i qinadas pelits administrativas, sem pre uizo da
limita que lhe fôr imnpasta 1)ellI auctoridade sani-
tarja.

Art. 153. Si um portador de doença de notifi-
ccía obrigatoria removido fôr de uma casa para
çutra, ou, no caso de habitação coilectiva, de um
411arto para outro, sem licença (la auctoridade sa-
alta tia, o chefe da familia 011 o responsavel pelacasa será passivel (le multa de 10000() a 200000.

Art. 154. Nenhum vehiculo, particular ou pu-
Mica, salvo em casos excepcionaes, e de uirgencia,
imoderá transportar doentes, sem que o medico as-
sistente atteste, por eScripto. que fl() se trata d(loença de notificação corni)uulsoria

Art. 155. Para os fins (leste regulamellt() de-verá ser consideradO corno casa qualquer edifi
cação, embarcação, alpendre, telheiro, tenda, chou.
palma, vagão ou construcção analoga.

Art. 156. Os individuos affectados de doen-
;ça de notificação compulsoria e os que com elies

0,0 .4,
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residirem na mesma casa deverão ser exchuidos
(Ias escolas publicas ou particulares, asylos 011

qualquer estabelecimento de habitação coilectiva,
até que a auctoridade sanitaria 1)ermitta a sua re-
admissão por ter passado o perio(lo de contagio
ou por não serem mais portadores de germens.

Art. 157. Os que (lerem informações falsas e
05 que foriWCefl1fl falsa ifl(liCaÇR() de resi<lencia,
concorrendo assim l)al'a que as notificações níio
possam ser attendidas, serõ() passiveis de multa de
50000 a 100$000..

B) 1)o isolamento
Art . 158. Exceptuados os casos Previstos flCS-

te regulameato é ohrtO0 o isolamento dos do-
entes affectados de doença de notificação coiflpul-
soria.

Art . lSt) . O isolamento do doente far-se-á de
regra no hospital e cxce1)Ci0fl1111e flt ( em domici
lio. j)O(leI)d() esse ser <te rigor ou parcial, a juizo
da allctori(la(le sani tarja.

Art . 160. O isolame ii tu (1 O1fliCiliU rio será su-
l) ordmado ás segtiiuteS COfl(liÇUCS

a) presta r-se o prc(lio ao isolamento, dispondo
de um commodo a re ad() e independente para nel-
le ser alojado O (loeflte

b) Conserva t 'm-se fechadas e inte r(lictas as
portas <lesse commo(l0, excepto a que lôr destina-
(Ia á entrada do medico e das pessoas encarrega-
das do tralanlen tu e munidas de licença da aucto-
ridade sanitaria

(,) suhmetterern-se 1S pessoas residentes no
l)r11o, inclusive o medico e o doente, a todas as
exigencias e determinações (la auctorida(le sanita-
ria, salv	po uou alo o tratamento, (111C obc<l<cera á
orientaçuo do medico assistente;

(l) ter nü cuinmodo apenas O mobiliar) in(liS

pensa'l ao uso olo doente: leito, mesas e cadeiras.
Art.161 . E' absolutamente 1)E'Ohihi(10 o isola-

niento domiciliario quando se tratar (te casa de lia-
l)itação coilectiva.

Art. 162. O clinico que attender a um caso
suspeito ou confirmado de doença de notificação
compulsoria, deverá, desde o começo, providenciar
sobre o isolamento do doente no proprio domici-
lio, antes mesmo de ter levado o facto ao conheci-
mento da auctoridade sanitaria, que deverá re-
solver si a segregação do enfermo será nosocomial
ou domiciliaria.

Art. 163. As despesas com o isolamento no do-
micilio e com as desinfecções concorrentes serão
feitas á custa do responsavel pelo doente, devendo
ser exigido l)ré\ianieIIte um deposito em dinheiro,
arbitrado pela auctori<tade sanitaria

Art. 164. O isolamento hospitalar será obri-
gatoriamen te exigido nas seguintes hypotheses:

a) quando se tratar de peste, variola, alasti-im,
cliolera e meningite cei'ebro-espinal epi(lemica

b) quando o doente não puder tratar-se em
domicilio, ou por falta de recursos, ou pela im-
propriedade do local;

e) quando), feito o isolarnen to domicilia rio,
iiao forem observadas as (letermiliações estabeleci-
das pela a tictoridade sanitaria

(l) qtlafl<Io) O doente residir em oiuu1(iuer habi-
tação coilectiva

Art. 165. Si o doente, pela gravidade de Seu
estado, URO J)u(JerSCr removido, far-se-á o isola-
inen to domiciliario

Art . 166. Em cada caso, determinará a aucto-
ridade sanitaria as medidas prophvlaticas a se-
rem observadas pelas pessoas incumbidas do tra-
tamento do doente, estabelecendo, outrosim, as
condições em que os coniniunicautes do caso, obri-
gados aos trabalhos externos, possam sahir do do-
inicilio e a elie voltar.

Art . 167. A auctoi'idade san itaria delimitará
a parte do l)r((1io sujeita ao iEolamcnto, coilocan-
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do ah, si julgar conveniente, um guarda ou urna
enfermeira, para tornar cffectiva a segregação do
doente

Art. 168. Em circurnstancias especiaes, a jui-
zo da auctoridade sanitaria, poderá ser coilocado
no pre(Iio um aviso, prevenindo ao publico a exis-
lencia (te um caso de doença transmissivel.

Art. 169. O doente, removido para o hospital
de isolamento, poderá ser acompanhado por uma
pessoa (te sua fainilia, que pagará a respectiva
diaria, si não fôr indigente.

Art. 170. E' facultado ao doente isolado esco-
lher o medico de sua confiança, subordinando-se
este á disciplina interna do estabelecimento.

Art. 171. O i1:nento nosocomial será feito
em l)osj)ital da Directoria de Saude Publica, po-
(lendo, entretanto, ser tolerado em casa de saude
e hospitaes particulares, desde que tenham instal-
lações apropriadas a esse fim e obedeçam ás in-
strucções da auctoridade sanitaria, sob cuja fisca-
lização ficará o estabelecimento.

Art. 172. Os portadores de germens ficarão,
quando necessario, tambem isolados, dentro dos
limites e durante o tempo determinado pela aiicto-
ridade sanitaria.

Art. 173. Uma vez isolado o doente, far-se-á a
immunização de todos os communicantes do caso,
ubservadas as determinações previstas neste regu-
lamento, na parte referente á pfophylaxia especi-
fica.

C) - Da desinfecção concorrente, expurgos e
desin [estações

Art. 174. Os expurgos e desinfestaçocs quan-
do indicados, serão feitos antes ou depo':; ;a iso-
lamento dos doentes, de accordo com ;::' instru-
cções organizadas.

Art. 175. As desinfecções concorrentes, du-
rante todo o decurso da doença, deverão ser cxc-
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cutadas de accordo com as seguintes prescri-
pÇÔCS.

(1) Os excretos e os dejectos do doente (espu-
tos, secreções nasopharingeanas, fezes, urina), se-
rão coliectados em recipiente contendo solução de
cresóes, acido phenico e derivados, a 5 oo, addi-
cionada de 1 ole de soda caustica e reunida ao ma-
terial na proporção de 2:1, durante 3 horas;

b) as roupas deverão ser fervidas durante
meia hora;

e) os objectos recentemente contaminados se-
rão immersos em uma solução saturada de chio-
reto de cal durante dez minutos;

d) os locaes contaminados deverão ser expur-
gados fortemente com uma solução saturada de
chlorelo de cal;

e) incineração dos objectos imprestaveis;
f) as mãos contaminadas serão lavadas com

soluções fracas de cresóes e depois com sabão e
agii,z corrente.

Ar!. 176. As desinfecções concorrentes serão
executadas até o final da doença, devendo, nos
casos em que haja portadores de germens, ser
continuadas, principalmente no que se refere ás
alineas a, b, e e f.

Art. 177. As medidas determinadas nos arti-
gos anteriores são lambem applicaveis em hospi-
taes, casas de saude, escolas, onde haja occorrido
caso de doença transmissivel.

Art. 178. Ficam abolidas as desinfecções ter-
minaes após a morte ou remoção do doente.

Ar!. 179. E' expressamente prohihido o lan-
çamento de deeclos, exerectos e agita de lavagem,
provenientes de pessoas affectadas de doença con-
agiosa, nos logradouros puhlicos, ptt teos, arcas

das habitações, curso d'agua, devendo ser despeja-
das nos lavatorios. depois do tratamento conve-
niente.

Art. 180. Será passivel da multa de 200000
quem mandar ás lavanderias ou tinturarias,

k	 -
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dér ou vender roupas pertencentes a pessoas ata-
cadas de doença transmissivel, sem que as mesmas
tenham soffrido um processo 1)ré%i() de desinfe-
cção ou desinfestação.

Art. 181. Os expurgos solicitados, si não hou-
ver indicação formal, a juizo da auctoridade sa-
nitaria, só serão levados a ef feito quando pagos
ad canta damente, de accordo com a tabelia an-
nexa.

Art . 182. Determinada a desinfecção ou des-
infestação, flinguelU poderá impedil-a ou emba-
raçal-a, sob pena de muita de 200.000.

D)	Da ,,iqilaneia sanituria

Art .183. A vigilancia sanitaria consiste na
inspecção (liaria, durante o prazo maximo da iii-
cubação (Ia doença, (Ias pessoas (I1IC tiverem tido
contacto com ln(Iivi(luIos affectados de doenças
transmissiveis ou forem procedentes de logares
suspeitos, onde a infecção se tenha manifestado
sob a fôrma epidemica ou esporadica.

Art. 184. Ficarão tambem sob vigilancia os
portadores de germens, até que dois exames con-
secutivos demonstrem que tenha cessado o periodo
de eliminação.

Art. 185. A (hilração da vigilancia medica se-
rá determinada em instrucções approvadas pelo
Director.

Art. 186. As PCSSO5 sujeitas á vigilancia me-
dica só poderão mudar de residencia 011 transpor-
tar-se para outra localidade, depois de terem in-
dicado á auctoridade sanitaria o seu novo endere-
ço, sob pena de multa de 100000 a 200$000.

Art. 187. A vigilancia medica será exercida
sobre o I)ropiio doente isolado em domicilio e
abrangerá não só as pessoas ahi residentes, como
as que tiverem moradia nas proximidades do
fóco, e as que tiverem tido contacto com o doente.

ti..	.1.:!.	:-	•.:
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Art. 188. As pessoas procedentes de fócos ou
zonas suspeitas deverão submctter-sc lambem á
vigilancia medica.

Art. 189. A vigilancia obrigatoria será effe-
ctuada no proprio domicilio do individuo em ob-
servação, em hora préviamente combinada, ou na
séde do posto sanitarjo existente na localidade,
durante as horas de expediente.

Art.' 190. Na IlypotheSe de recusa formal, ou
(filando não fôr verdadeiro o enderço fornecido
pelo individuo em observação, será imposta ao iii -
fractor a multa de 200000 a 500000.

Art. 191. A vigilancia sanitaria será indivi-
(mal, devendo ser feita a observação therinomc-
trica e requisitados os exames necessarios á eluci-
(lação dos casos suspeitos, de modo a surprehen-
der de inicio qualquer manifestação de doença
contagiosa.

Art. 192. Dos boletins de vigilancia saniíaria
coiislarjjo todas as occorrencias observadas e o re-
sultado dos exames effectuados.

Art. 193. Durante o tempo de vigilancia,
aucloridade sanitaria e as enfermeiras vjstadoras
deverão ministrar ao publico instrucções sobre os
preceitos prophylacticos a serem observados, no
intuito de evitar a propagação da (loença

Art. 194. As companhias de navegação flu-
vial existentes no Estado deverão enviar á aucto-
Fi(la(le sanitai'ia listas de todos os passageiros e tri-
puilantes, com indicação da procedencia, destino e
respectivo endereço.

Art. 195. Nas habitações coliectivas, a vigilan-
cia será realizada de accordo com o livro de regis-
tro, devendo o responsavel pelo estabelecimento
facilitar por todos OS meios a acção da auctorida-de sanitaria.

Art. 196. Si, durante a vigilancia, a ac1ori
(lade sanitaria verificar um caso suspeiio, deverá
solicitar do medico assistente esclarecj.etos so-

D. 115	 1927
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bre o caso clínico, sem prejuízo dos exames que
Julgue necessario requisitar para elucidação do
diagnostico.

Art .197. Os boletins de vigilancia medica de-
verão ficar archivados na séde do serviço.

Art. 198. No intuito de facilitar o descobri-
mento de casos suspeitos de doença transmlssivel,
a auctoridade sanitaria fiscalizará o receituario
das pharmacias, que serão obrigadas a remetter-
lhe diariamente uma copia fiel, com o numero cio
respectivo registro, de todas as receitas aviadas
no dia anterior.

Art. 199. Confirmada a suspeita, a auctori-
dade sanitaria procederá de accordo com as de-
terminações deste regulamento, promovendo a pu-
nição do medico assistente, ou do reSI)OnSaVel pelo
doente.

Art. 200. Si, no decurso da vigilancia sanita-
ria, ficar provado que houve a sonegação de qual-
quer caso de doença suspeita, será imposta aos
responsaveis a multa de 100000, dobrada nas re-
incidencias.

§ 1.°. Si se tratar de habitação coliectiva, a
multa será de 500000, dobrada nas reincidencias.

§ 2.0 . Serão punidas com a multa de 100$000
as pessoas que fornecerem indicações falsas ou de
ficientes á auctoridade sanitaria encarregada do
arrolamento das que tiverem de ser suhmettidas
á vigilancia.

1
Art. 201. Sem prejuízo das medidas de i'°-

phylaxia geral previstas neste regulamento, outras
especificas serão adoptadas, de accordo com a na-
tureza etiologica da doença ou determinadas pelas
condições especiaes de propagação.
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Febre amarei/a
Art. 202. Notificado um caso suspeito ou con-

firmado de typho icteroide, a auctorl(ladc sanita-
ria seguirá, immediatamente, para a residencia do
(lbcflte, isolando-o (ieb1iNo de mosquiteiro, si a
doença tiver menos de seis dias de evolução.

Art. 203. A auctorjdadc sanitarla, em cada
caso, verificará as possibilidades de isolamento
(lomiciliario, fazendo remover o doente para o
hospital, quando não fôr possível o seu tratamen-to lia propria residencia.

Art. 204. Para isolamento do doente em do-
micilio, serão observadas as seguintes prescri-
pções:

a) instailação do doente em cmmodo apro-
priado, mechanicamente defendido contra a in-
vasão de culicideos, por meio de telas metalilcas,
com malhas de um millimetro no maximo, deveu-
cio na porta da entrada ser adaptado um tambor
de portas duplas e fechos automaticos

b) occiusão e cintagem de todas as aberturas,
onde não fôr possivel a installação de telas me-
tallicas;

c) expurgo prévio do aposento, antes de para
cile ser removido o doente;

d) prohibição de entrada, no aposento do do-
ente, das pessoas não immunes, quando não tiver
sido Possível o expurgo prévio.

Art. 205. Ao mesmo tempo que isolar o do-
ente, a auctoridade sanitaria organizará alista
(Ias pessoas que tenham de ser submettidas á vigi-.
laiicia medica, devendo a área sob inspecção sa-
nitaria estender-se num raio mínimo de 250 me-
tros.

Ari. 206. Completadas essas medidas de pro-
pliylaxia, estabelecer-se-á serviço rigoroso de po-
licia de fócos em todo o quarteirão onde se tenha
verificado o caso suspeito ou confirmado.

SECÇÃO DECIMA

Da prophylaxia especifica das doenças trans-
missiveis
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Ad. 207. O pessoal da policia de fócos visita-
rá todos os depositos d'água existentes em domi-
cilio. na zona peridomiciliaria e nos logares e lo-
gradouros 1)Ub1iCOS.

Art. 208. Os depositos d'água que não pude-
rem ser eliminados, serão protegidos por meio de
tampa e calafeto contra a postura do "Aedcs
Egypti", ou esvasiados e lavados, escrupulosamen-
te, devendo a agua nclles existente ser sempre coa-
da, e destruidas as larvas encontradas.

Art. 209. Além das medidas previstas nos ar-
tigos anteriores, a evolução aquática dos mosqui-
tos será evitada com o emprego de peixes larvo-
phagos, ou com a a)p1icaçao de substancias oleo-
ginosas, taes como petroleo e outros oleos.

Art. 210. A policia de fócos deverá ainda in-
cidir sobre as calhas, cuja obstrueção e nivelamen-
to deverão ser fiscalizados, SOl)I'e cacos dc garrafa
coIlOCa(lOS nos muros e cercas, sendo removidos
todos os objectos que possam servir de recipiente
e accumular agua.

Art. 211. Quando no expurgo íôr empregado
o enxofre, dever-se-a ter cuidada (te proteger, com
as cautelas aconselhadas pela pratica, todos os ob-
j ectos que possam ser damnit'cados pelo anhydri-
(lo sulfuroso, taes como moveis e artefactos pra-
teados, doirados, bronzeados e os de pintura e de-
coração que não puderem ser retirados (lo local.

Art. 212. Todos os moveis serão abertos, agi-
tadas as roupas neiles existentes, afim de se evi-
tar a j)ermanencia de mosquitos.

Art . 213. O tempo (te vigilancia medica scr'i
determinado pela auctorida(Ie sanitaria, (te accor-
(lo com a data e as condições cru que se tenha ve-
rificado o ultimo caso.

TI	Peste
Art. 214. Notificado um caso de peste, a

ctoridade tomará as seguintes providencias:
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a) colheita do material para exame bacterio-
logico;

b) isolamento hospitalar do doente, uma vez
confirmado o caso, pelo exame hacteriologico e
desinfecção dos excretos, quando julgado neces-
sano;

e) inoculação de sôro e vaccina em todas as
pessoas arriscadas ao contagio;

d) inquenito epidemiologico para apurar a ori-
gem do caso e adopção de medidas indicadas pe-
los resultados da syndicancia

e) investigação sobre a existencia de epizoo-
tia entre os ratos na zona, onde residir o doente,
nos logares por elie frequentados ou nos sujos
considerados suspeitos;

f) desratização rigorosa nas zonas considera-
das fócos provaveis da infecção;

q) expurgo de pulgas e outros parasitos;
li) remessa ao laboratorio dos ratos e outros

roedores apanhados.
Art. 215. Removido o doente, proceder-se-á ao

expurgo cio predio infectado e dos vizinhos,
usando-se a lavagem rigorosa com agua fer-
vente e potassa ou fazendo-se, quando pos-
sivel, a appliCaçà() (IC gaz Clayton ou (te vapores
de acido svanhvdrico.

Art. 216. A desinfecção concorrente para des-
truição dos germens dos eputos, roupas e outros
objectos contaminados 1)10 doente obedecerá ás
regras estabelecidas neste regulamento.

Art. 217 A desratização será rigorosamente
levada a effeito nOS locaes suspeitos, (Id lTIOd() di-
recto, pela destruição dos ratos por meio de ra-
toeiras, venenos misturados a substancias alimen-
tares, animaes caçadores de murideos, ou, (te ma-
neira indirecta, protegendo os domicilios contra a
invasão desses roedores.

Art. 218, A protecção dus casas contra a inva-
são e refugio de ratos sera conseguida pela imper-
meabilização do solo com camada de concreto de
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0,m10 de espessura, I)Cli eliminação dos entresoa-
lhos e vãos, pelo revestimento impermeavel olo
J)iSO e (Ias paredes, até 1,m50, da cozinha, deposi-
tos de alimentos, copas e latrinas.

Art. 219. Além das providencias do artigo
anterior, garantir-se-á a protecção do domicilio,
guarnecendo-se as aberturas de arejamento do po-
rão com telas metailicas, adaptando-se syphõcs nos
ralos de exgotto e de aguas pluviaes, e obturando-
se radicalmente todas as superficies feitas pelos
ratos, no predio, quintal ou arca.

Ar.. 220. Os porões, arcas, quintaes e jardins
serão conservados escrupulosamente limpos.

Art. 221. A privação de alimentos aos roedo-
res será conseguida p' um acondicionamento per-
feito de todos os generos alimenticios e pela con-
servação do lixo, em caixa de metal, que será man-
tida sempre fechada.

Art. 222. Quando em um predio occorrer mor-
tandade anormal de ratos, o seu morador será
obrigado a notificar o caso á auctoridade sanita-
ria, (JUC providenciar sobre o exame bacteriolo-
gico dos murideos que alii forem apanhados vivos
ou mortos.

Art. 223. Os ratos encontrados mortos não
deverão ser cados com as mãos, e sim, apanha-
dos com pedaços de madeira e col1oca(os em reci-
piente com solução antiseptica, afim de serem re-
mettidos ao laboratorio.

Art. 224. Quando fôr adeantado o estado de
putefracção ,não se prestarem, por isso, ao, exa-
me bacteriologico, serão os ratos incinerados, de-
pois de mergulhados cm um liquido inflammavel.

Art. 225. A vigilancia da peste será executa-
da, por espaço de dez dias, sempre que occorrer
um caso de peste humana ou de epizootia pestosa.

Art. 226. Quando (1 C5() de peste fôr verifi-
cado em zona rural, a auctoridade sanilaria deverá
promover a destruição de roedores silvestres e pro-
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hihir a armazemlgçm de cereaes 110 interior OU
nas vizinhanças (Ias habitações.

III - Citoicra ou doenças choleriformes

Art. 227. Na hypothese de ser notificado um
caso de cholera, a auctoridade sanitaria tomará as
seguintes providencias:

a) colheita do material do doente, afim de
ser feito o exame bacteriologico;

b) pesquisa de portadores de vibriões choleri-
cos, entre os individuos que tiverem tido contacto
com o doente, ou que procederem de logares sus-
peitos;

e) isolamento nosocomial do doente e de to-
dos os portadores, pelo prazo determinado nas in-
strucções;

(1) desinfecção dos dejectos do doente e dos
portadores, logo após a sua eliminação, e de ac
coido com as prescripçoes deste regulamento;

e) inquerito epidemiologico para determinar
o foco originario da infecção ç outras medidas que
o resultado da syndicancia indicar;

f) immunização (Ias pessoas que estiverem
sujeitas aos riscos de contagio;

g) vigilancia sanitaria de todos os communi-
cantes, pelo prazo julgado necessario;

h) desinfecção dos objectos e roupas recente-
mente contaminados pelos doentes e pelos porta-
dores;

i) lucta contra as moscas, no logares conta-
minados, de accordo com as instrucções.

Art. 228. A auctoridade sanitaria deverá in-
struir os portadores de germens sobre os perigos
que correm e sobre a ameaça que representam
para as l)eSS0aS (lt1C os rodeiam.

Art. 229. A auctoridade sanitaria aconselha-
rá a necessidade do uso de agua fervida, a fervu-
ra do leite durante dez minutos, a protecção das
substancias alimenticias contra as moscas e a

2,,	 *	..
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abstenção de alimentos que são ingeridos crús,
como fructas, saladas e outros.

Art. 230. Verificando um caso de cholera, em
estabelecimento cornmercial de generos alimenti-
dos, a auctoridade sanitaria determinará o seu
fechamento, durante o tempo que fôr julgado ne-
cessario.

IV	Typlio exaniliematico
Art. 2:31. Na prophylaxia cio typho exanthc-

maticu, a auctoridade sanitaria agirá da seguinte
fól'FIld

(i) Cr)lIleIta do material, para exame de 1111)0-
ralorio;

b) cSJ)iolharnefllo do doente e dos commuiii-
cantes e desinfecção das suas roupas de corpo e de
cama;

e) isolamento do doente, in aposento conve-
nientemente expurgado;

(1) vigilancia (los communícantes durante o
prazo minimo de quatorze dias, para as pessoas
(IUC deixarem o fóco, contar do dia da sabida;

e) iliquerito epidemiologico para verificar a
oriZern da doença;

f) remoção e incineração dos objectos im-
presta\eis.

Art. 232. As medidas referentes ao espiolha-
mento poderão ser tornadas preventivamente, al-
cançando a quaes(Uer in(liviciuos ou locaes infes-
tados, a criteri8 d auctoridade sanitaria.

Art. 233. A falta de cumprimento (Ias deter-
nações acima referidas será punida com a multa
(te 200000, dobrada tias reincidencias.

V	Diphteria

Art. 234. Recebida uma notificação (te (liJ)11-
teria, a iuUCIorida(le sanitaria tomará as seguintes
1)rovi(Iencias
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a) colheita do moterial, em casos suspeitos,
para exame bacteriologico, devendo tambeni ser
enviado ao laboratorjo material dos comrnunican.
tes que parecerem Suspeitos;

b) isolamento do doente, de accordo com as
instrucções em vigor;

C) immunização, com uma mistura de toxina
e sôro, de todos os individuos que apresentarem
reacção de Schick positiva;

d) fiscalização nos casos de isolamento domi-
ciliario, do modo por que é feita a desinfecção
concorrente,. devendo OS excretos naso-pharfiiget_
nos, as roupas e os objectos de uso dos doentes ser
desinfectados de acordo com o disposto no ar-
tigo 175

e) isolamento eventual dos portadores, ou
adopção de medidas que restrinjam as possibili-
dades do contagio por meio (leites;

f) vigilancia sanitaria de todos os communi-
cantes durante dez dias, quando não houver por-
tadores (Te germens e se tiver removido o doente
para o hospital de isolamento ou verificado o
obito;

q) vigilancia sa fitaria continuada até depois
(Id) segundo exame bacteriologico negativo, quan-
do houver portadores de germens;

li) inquerito epidemiologico para apurar a
origem da infecção e os modos de transmissão.

Art. 235. Si o doente fôr alumno de coilegio
ou si pertencer a estabeiccirnent () de habitaçãocoilectiva, o facto será comrnunicadd írnmediata-
mente ao respectivo director ou rcsponavel, que
Procederá de aceordo com o disposto no art. 152.

Art. 236. Restabelecido o doente, só poderá
voltar ao estabelecimento a que pertencer, quan-
do dois exames hacteriologicos intercaliados de-
monstrarem que deixou de ser contagiante.

Art. 237. Os reponsavejs por esta belecimen-to de habitação coliectiva que receberem pessoas
restabelecidas de diphtcria, sem que exhibam ai-
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testado de não serem mais portadores de germens,
serão psSiVeiS da multa de 200000.

Art. 238. A auctoridade competente fará a
educação sanitaria dos diphtericos e dos portado-
res de germens, ministrando-lhes ensinamentos
sobre os meios de propagação da doença, e sobre
os modos de evital-a, recomiflefldan(I0_t5 medi-
das de desinfecção do nasophariflge.

Art. 239. E' prohihido o isolamento em domi-
cilio, quando se tratar (te estabelecimento de habi-
ta coflectiva, salvo quando houver instailações
Qpropriadas, a criterio da auctoridade sanitaria,
que deverá, antes de conceder a permissão, proce-
der á immunizaÇãO de todos os commUflicafltes
que apresentarem reacção de Schick positiva.

VI - Infecções (lo grtt/)()

Art. 240. Notificado um caso de febre tvphoi-
de ou de infecção paratyphica, -i sa-
nitaria tomará as seguintes providencias:

a) colheita de sangue, nos casos suspeitos,
para hemocultura ou para sôroagglutiflaÇao;

b) isolamento do doente no hospital ou cm
domicilio, de accordo com as prescripçõeS deste
gulamento;

c) desinfecção concorrente dos excretos do do-
ente, logo após a sua eliminação, de accordo com
as determinações deste regulamento;

d) desinfecção das roupas e objectos de uso
individual do doente;

e) inqucrito epidemiologico afim de apurar a
origem da infecção e os meios de propagação,
utilizados para isso os cartões epidemiologiCos que
forem organizados

f) iinmuuizaÇo tias pessoas sujeitas ao risco
do contagio;

g) remessa ao laboratorio de material suspei--
to de vehicular a infecção;
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!z) vig i lancia (lOS COflifluInjeajites 1) e !() p razofleCCSsario;
i) lavagem escrupulosa das caixas de abaste-

cimento d'agiia e uso obrigatorio de filtros de mo-
delo reconhecidamente efficaz;

j) educação sanitarja do doente, dos porta-
dores de 1)aciflos e dos que com aqueiles convi-

rem, mediante instrucções sobre os cuidados de
hygiene pessoal, recomendavejs para evitár pro-pagação da doença;

k) vigilancia especial sobre os portadores (te
baciilos, afim de se verificar si obedecem á iii-
strucções determinadas, e isolamento em hospj-
taes ou em domicilio, si o caso assim o exigir.

Art. 241. A vigilancia, na hypothese de re-
moção para o hospital de isolamento ou em caso
de obito, deverá durar dezesejs dias, a contar da
(1aI1 em que o doente tiver sido retirado do domi-cilio.

Art. 242. Quando o doente ficar isolado em
domicilio, a vigilancia perdurará em Iodo o de-
curso da doença e da convalescença.

Art. 243. Antes de dar-se por terminada a vi-
gilancia, serão os communjcantes e convalesceu-
tes suhniettidos á repetidos exames de laboratorio,
afim de ficar esclarecido si são ou não portadores
de germens.

Art. 244. Não é permjttjdo o isolamento do-
miciliario nas casas de habitação coliectiva, sal-
vo quando houver instailação adequada a criterio
da auctoridade sanjtaria.

Art. 245. Si se tratar de estabelecimento com-
n1e!cia1 para a venda (te substancias alinIenicjas,
será determinado o seu fechamento, até que sejam
tomadas as providencias sanitarjas indicadas iiocaso.

VII Lepra
Art. 246. Notificado uni caso de lepra, serão

tomadas as seguintes providencias immediatas:

$
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a) inspecção clinica pela auctoridade sanita-
ria que requisitará os exames neceSSarioS para
elucidação do caso suspeito;

b) remoção do doente para um (lOS leprosarios
existentes no Estado;

c) exame clinico e bacteriologico de todas as
pessoas da familia do doente, ou que com elle con-
vivam;

d) notificação do caso ao Centro de Estudos
de Lepra;

(,) (1eterminaço, na casa do (mente, de medi-
(las 'dc asseio, renovação de cainditras e pinturas.

Ari. 217. A 1)ro1)hvlaxia da kpra lerá por fim
restringir os meios de conlaqio, isolando o doente
e favorecendo a cura tios individuos infectados.

Art. 248. A notificação poderá ler caracter
secreto, sendo, nesta hvpothese, registrado o caso
em livro especial, onde o nome tio doente Será
lançado por extenso, indicando-se o mesmo, pelas
iniciaes nos demais documentos.

Art. 249. O medico que examinar pessoa sus-
peita de lepra, deverá,com a neceSSaria prudencia
e reserva, procurar instruir o doente sobre as re-
gras de l)rol)hVlaXllt , levando, si achar convenien-
te, o facto ao conhccinien la da familin

Art. 250. O isolamento nasOcomial terá sem-
pre em vista as preferencias do doente pi deter-
minado local e as vantagens medicas e hygienicas
j ulga(ias em cada caso pela auctoridade sanitaria.

Art. 251 . O medico, sempre que puder, infor-
mará a repartição sanitaria si o Caso presente já
fôra notificado , cm (luabtuer (1)oca ou em qual-
quer logar do territorio n0cionl. Isso mesmo ve-
rificará, a repartição, antes de, consideral-o caso)
novo para os effeitos de estatistica.

Art. 232. Os nosoCoiflioS para leprosos obede-
cerão aos seguintes typos:

) colonias agricolas;
1)) sanatorios ou hospitaes;
e) asylos.
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Ar[. 253. As colonias agricolas deverão ser
instafladas em terrenos de grande amplitude, onde
se possa construir uma verdadeira vilia para le-
prosos, com enfermarias Iara os doentes em tra-
tamento e os de doenças intercorrentes, creches,
pavilhões de observação, casas para solteiros C
para casados, logradouros ajardinados, campos
de cultura, desporto e recreio. Nessas colonias os
leprosos gozarão de ampla liberdade, dentro dos
limites estabelecidos pelo regimento interno.

Art. 254. Os sanatorios, hospitaes e asylos
serão l)errnittidos, quando o numero reduzido de
doentes dispensar o estabelecimento de colonias
agricolas ou quando as condições locaes e pecunia-
rias o indicarem, devendo ser inslalla(Ios em ioga-
res amplos e que tornem possivel a creação de lo-
gradouros para o doente.

Art. 255. Nas colonias serão admittidos, (Te
preferencia, os que assim o desejarem e OS que fo-
rem capazes de executar trabalhos leves de jar-
dinagem e lavoura, os pequenos officios, de accor-
do com a determinação medica

Art. 256. Para os hospitaes de isolamento de-
verão ser enviados os que residirem nas suas pro-
ximidades, OS que tiverem de se submetter a tra-
tamentos especiaes não ministrados nas colonia s
e os que preferirem esses estabelecimentos.

Art. 237. Para os asvios serão encaminhados
os invalidos e os residentes nas proximidades.

Art. 258. Os estabelecimentos destinados a
leprosos deverão possuir todastodas as CO11(lições de con-
forto e oUcrecer aos internados diversões  que
lhes silavisem o tedio do isolamento

Art. 259. Taes estal)elecimdntos serão locali-
zados em sujos apraziveis, tomadas todas as
canções i)iO I'a a protecção eliucaz das I)O1)IIIaÇõeS
circiimvizinhias.

Art. 260. O isolamento nosocomial e o trans-
porte dos leprosos serão custeados pelo Estado.



- 1954-

Art. 261. Nos estabelecimentos de leprosos
haverá accomrnodações especiaes para contribuin-
tes.

Art. 262. NeIIllun1 doente de lept'a 1)odI' ser
isolado eiii domicilio 011 fl0SOCOI0S SC1fl previa

erlficaçío (Ia aI!Cl0ti(Iil(1C saui tona
Art. 263. Recebida i denuncia, a aiictoHdade

sanitarlil examinará o doente em domicilio, requi-
sitando OS eXl1fleS I)acteriologicoS que julgar 1W-

cessarios para elucidação (10 diagnostico.
Art. 264. Quando não fôr encontrado o (loca-

te, O tncarrega(1O do exame coinniunicará o facto
ao seu superior lucra uchico, combinando-se, então,
as medidas que (levam ser tornadas para descobri-
mento do mesmo.

Art. 265. O doente,que residir em habitação
particular, poderá aguardar em domicilio o resul-
tado do exame, desde que a casa offereça col'l(Ii-
ÇÕCS de isolamento e OS outros moradores obede-
çam as determinações da auctoridade sanitaria

Art. 266. Será facultado ao doente pedir au-
ctorização para que o exame da auctonidade sani-
taria se faça com a presença do medico de sua
confiança.

Art. 267. Quando a habitação não se prestar
ao isolamento, será o doente transportado para o
pavilhão de observação do leprosario mais pro-
ximo.

Art. 268. O exame do doente será tão com-
pletb quanto possivel, requisitando-se exames mi-
croscopicos e serologicos que se tornarem impre-
scindiveis ao esclarecimento do diagnostico.

Art. 269. A observação clinica de cada doente
será registrada em fichas especiacs que serão ar-
chivadas na Sé(le (10 serviço ou do posto sanitario
local.

Art. 270. Na hvpothese de upreseni (Iifficul-
(Ia(ies O diOgnOstico, a aUCtOnidfl(le SIlO itania (pie
tiver examinado o doente deverá conununicar o
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facto ao inspector, que poderá nomear medicos
especialistas para emittir juizo clinico sobre o caso
em apreço.,

Art. 271. Das conclusões do laudo poderá ha-
ver recurso para o director, sem effelto suspensi-
vo, sen(lo nesse caso, nomeada l)OI essa auctonida-
de urna commissío (te tres medicos de reconhec-
da competencia, embora extranhos á repartição.

Art. 272. Positivado o caso, a auctoridade sa-
nitaria, de accordo com os preceitos da ethic.a pro-
fissional, transmittirá ao doente ou ao responsa-
v( , 1 por elle o resultado do exame, scientifiçando-
lhes que a remoção para o leprosario será obriga-
tona, si o doente não tiver recursos para no seu
proprio domicilio organizar o isolamento conforme
as determinações da Inspectoria.

Art. 273. Para isolamento nos leprosarios que
forem creados, só serão removidos os doentes com
i'esidencia ha mais de cinco annos no Estado e de
preferencia os do municipio em que estiver loca-
lizado o estabelecimento.

Art. 274. Nas colonlas de leprosos será facul.
lada a internação de uma pessoa adulta que dese-
je acompanhar o doente, desde que se submetIa
ao regimen interno do estabelecimento e pague
uma diaria para seu sustento. Quando se tratar do
outro conjuge, poderá ser admittido, gratuitamen-
te, desde que prove suas condições de pobreza.

Paragrapbo unico. Si o communi'cante volun-
tarjo quizer retirar-se do estabelecimento, deverá
ser submettido a exame medico e ficará sob o re-
ginen de vigilancia durante o tempo julgado con-
veniente pela auctoridade sanitaria.

Art. 275. Nos nosocomios para leprosos, ha-
verá um pavilhão isolado de observação para lia-
te rn aun ento dos individuos suspeitos.

Art. 276. Só será consentido o internamento
de leprosos em hospitaes COU11S ou casas de
saude, quando esses estabelecimentos tiverem in-
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sialiações especiaes destinadas a esse flui exclu-
sivo e de accordo com as prcscripçõcs da auctor!-
dade sanitaria.

Art. 277. Nos nosocomios para leprosos de-
verão ser observadas a seguintes determinaçõe;

a) os (banhes manterão rigoroso asseio corpo-
ral, conservando sempre fechadas 1)01' peças de
curativos as lesões abertas;

b) desinfecção dos eretos, tendo-se em vista
as vias de eliminação de bacilios;

e) reclusão, em aposentos meclianicamente
defendidos de culicideos, dos doentes com eleva-
ções thermicas frequonles e dos habitualmente
apyreticos durantcs as épocas de reacção febril.
devendo OS compartimentos soffrer expurgos pe-
riodicos, no intuito de corrigir quaesquer falhas na
telagemu;

(1) policia (lo' focos e policia sanitaria na zona
contigua ao esiabeleciniento, afini de evitar não
Só procreaçã() de culicideos e outros litinatoplia-
gos, como lambem a proliferação de moscas.

Art. 278. Os filhos de leprosos, embora só uma
dos progeuii1ors seja doentç serão coliocados CIII
secções especiaes, junto ao local destinado ás pes-
soas sás do siabcleciinento e para ahi deverão ser
removidos logo .Iepois do nascimento.

Art. 279. Não deverá ser J)OSIO obstactilo á
vida eommum (lOS (I)0SOSjtie nisso consentirem,
suj citando-se o conj uge são á mais restricta vigi-
laiicia nie(hCa

Paiagrapijo tifliCi). Nestas condições, ou quan-
dc ambos 1ouemn doentes, poderão coliabitar em

U	rtiimeiitos especlacs do estabelecimento
Art. 280. Os filhos de leprosos não poderão

er nutridos por amas niercenarias, iicm aos seios
das proprias mães, si forem leprosas.

Art. 281. Os ntensilios e objectos pertencen-
tes a leprosos não podem ser objectos de venda,
troca ou dadiva a pessoa sã.
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Art. 282. Sempre que J)OSSiVel, OS emprega-
dos dos nosocolnios para leprosos serão tirados
dentre os doentes que possam trabalhar.

Art. 283. Os detentos leprosos serão interna-
dos em secções especiaes.

Art. 284. E permittida a fundação e manu-
tenção de hospitaes para leprosos PCI' associações
particulares, desde que toes estabelecimentos obe-
deçam ás condições deste regulamento e obtenham
licença da Directoria. de Saude Publica.

Art. 285. O governo poderá entrar em aco'-
do com as associações Pliilantrol)icas de caracter
privado que queiram concorrer para a grande obra
1)rophylactica da lepra

Art. 286. Aos internados será perinittido o
tratamneii[o orientado por clinico da sua confiança,
desde que este se suhmetta ás condições previstas
110 regimento interno.

Art. 287. A auctorjdade sanitaria, cm casos
esl)eciaes e quando as condições de contagio forem
de l)OUca importancia, J)ermittirá que (1 doente,
custeando as despesas de viagem, deixe O leprosa-
rio onde 'estiv( , r internado, para visitar J)eSSons (lu
sua familia

Art . 2M. O doente deverá ser aComfll)anhIad()
Por um guarda incumbido de fiscalizam o cumpri-
incuto exacto (Ias recommendações prescrip [asI)elo director do estabelecimento, e a licença só
será concedido, quando a auctoridade sanita ria
do local do dcstino informar ser J)ossivel Isolarahii te mporariamueiilo o leproso.

Art. 289. Na hypotliese (le Sei' O leproso ex me-
Inamenle pobre e nH() haver na s11,1 algti(iii
capaz de trabalhar para prover as necessidades
de sustento, o Estado poderá I)restar-lhe auxilio,
em caracter teniporario

Art. 290. O Estadoi poderá concedf' favores
e dispensar collaboração, fiscahizandõ ú efimprego

». 116
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dos auxilioS pecuniarioS que fornecer, a todas as
associações organizadas para prestar assistdncla ás
familias dos leprosos isolados em nosocomiOs.

Art. 291. Só será permittida a permanencia
no domicilio, quando se tornar possivel a vigilan-
cia continua e não se tratar de casa commerCial ou
habitação coliectiva, devendo essa excepção ser
concedida de preferencia aos leprosos da fórma
nervosa OU anesthcsica pura.

Art. 292. No domicilio do leproso observar-
se-á o mais rigoroso asseio, devendo o doente ter
um quarto de dormir privativo. As roupas e obje-
ctos de uso pessoal serão lavados á parte, depois
de terem soffrido uma fervura p01' espaço de quin-
ze minutos.

Art. 293. Os recipientes dos excrectos do oen-
te deverão conter soluções antisepticaS, observan-
do-se sempre dUi(ladOS cspeciaes com os lenços
usados por elies.

Art. 294. Sempre que possivel os aposentos
occUpa(loS pelo doente serão defendidos mechani-
caniente de culicideos por meio de telas metaili-
COS, sendo estas obrigatoriamente exigidas, quan-
(to o domicilio estiver localizado em, centros po-
pulosos.

Art. 295. O (lOeflte, a quem se houver feito
cOflceSSao de isola,,-,, (,,,to (lomiciliario, obrigar-se-á
a observar escrU 1)ulOsanl ente as seguintes prescri-
pçõeS

a) procurai' conservar-se, tanto quanto poSSi-

vel, afastado (Ias pessoas com quem conviver, evi-
tando todo contacto corporal com as mesmas;

b) manter sempre fechadas por peças de cura-
tivo as lesões abertas;

e) possuir utensilios individuaes e só se utili-
zar deiles;

d) guardar as roupas de USO pessoal em reci-
pientes separados e convenientemente fechados;
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e) não sahir de seus aposentos, quando o iso-
lamento domiciliario for de rigor;

1) dispor de instailações sanitarias de seu U5()
exclusivo, mandando desinfectar os cxci'ectos e as
aguas servidas;

g) afastar-se sempre das creanças que residi-
rem no domicilio, ou que ahi periminecereni.

Art. 296. As pessoas que conviverem no mes-
mo domicilio do doente ficarão rigorosamente obri-
gadas a:

a) obedecer' as recomniendações da auctori-
dade sanitaria;

b) conservar separadas suas roupas, limpas
ou servidas, das do doente;

e) não penetrar TIOS aposentos do leproso, si.
não cru casos de necessidade absoluta e não se uti-
lizar de roupas ou objectos de uso pessoal do do-
ente;

d) não permittir que o leproso receba visitas
que queiram furtar-se ao cumprimento das recom-
rnendações da auctoridade sanitaria;

e) proceder á desinfecção, sempre que tocar
em lesões abertas e antes e depois de ter feito o
curativo delias;

f) fazer fervei' todas as i'oilpas servidas do
doente, antes de serem mandadas á lavagem.

Art. 297. O domicilio donde sahir um le-
proso será desinfectado e expurgado, e as suas
roupas e objectos, que não forem incinerados, se-
rão passados pela estufa

Art. 298. O doente isolado em domicilio não
poderá ter por occupação nenhum officio ou pro-
fissão em que sejam manipulados objectos ou sub-
stancias por ofltrcni usados ou consumidos.

Art. 299. Os leprosos não poderão mudar de
residencia, nem transferir-se de uni niunicipio
para outro, sem previa licença da auctoridade sa-
nitaria. Nos casos de mudança de cidade ou mu-

.
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nicipio, deverão obter licença da auctoridade sa-
nitaria do local de destino.

ArI. 300. A transferencia de uni Estado para
outro só será per.mittida com licença da auctori-
dade sanitaria do local de destino, que examinará
as condições do novo isolamento.

Art. 301. A transferencia de um doente isola-
do em 1e1)rosario de um Estado para outro de Es-
tado differente, só será concedida depois que o le-
prosa obtiver licença das duas administrações e
desde que apresente motivos ponderosos que jus-
tifiquem essa COflCCSSRO.

Art. 302. A vigilancia visará as seguintes
csses de jn(livjduos:

a) leprosos isolados em (101uiCJiO, ou os sus-
peitos de doença, como taes considerados:

b) os que, seul apresentarem syrn ) tomaS de
doença, forem portadores de bacilios

Art. 303. Os filhos de leI)FOS OS e as crealiças
(1110 

residirem com leprosos só 1)0dei'ao frequentar
apósescolas Sol) rigorosa vigiiancia e desde que,

repetidos exames, demonsi rarein não serem por-
tadores (te germelis

Paragrapho bico . As creiiiÇas nestas condi-
ções ser,ao exOminadas rigorosamdnte, pelo menos
cinco VOZOS a o afluo, devendo ser afastadas, quan-
do o exame indicar al gum svrnptoma suspeito.

Art . 3()4. A vigilancia dos sUs1)eitOs portado-
res de bacilios 1) rolongai'-se-a até o prazo de tres
a anos, apos o (lesal)I)tlVeciInen lo (10) motivo deter-
mina nte (la SttS)e1Çil0 ; a (las pessoas (inc apresou-
tarem 11g11 111 svul 1)lonla attribitivel á (IOOIIÇLI ii)-
te rroinpe e-s(-á, quando este (lesa i)1)0 tecer, deveu-
(l0, nesta hv1)Otllese, ser mantida a iflS1)CCÇUO pelo
espaço (te 1111 anHO

Art . 305. Do mesmo ri1odo que 03 individuos
leprosos. OS 1)ortadores de svmptomas suspeitos
11110 l)0(te'bo desempenhar qualquer funcção, em-
prego ou profissão que os ponha em relação com
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o publico, ou em contacto directo com outras pes-
soas, principalmente creanças; não poderão par-
ticularmente servir em estabelecimento, onde se
vendam ou manipulem substancias comestiveis ou
objectos destinados ao uso de outrem. O patrão,
chefe ou proprietário da casa ou estabelecimento,
uma vez intimado pela atictoridade sanitária, de-
verá dispensar o empregado.

Art . 306. A \igil11hci1l sanitaria será executa-
<Ia de accordo com as instrucções em vigor.

Art . 307. A auctorida(le sanitaria, no intuito
de tornar conhecidas as condições de contagio, de-
verá fazer propagandamia (te educação) popular,o', 1 re-
vemndo 0 plll)liCO (lo perigo (10) ellarlataflism() me-
dico, pliarmaceutico 011 in(luStI'ial

Art. 308. Só será 1)ernitti(la a venda dos re-
medios anti-leprosos licenciados pelo Departamen-
to Nacional de Saude Publica, 011 OlpI)rovados J)elO
Centro (te Estudos (Ia Lepra

Ai t. 309. A Directoria de Saude Publica, p°"
intermedio (los seus lun Cciona rios, deverá fazer o
CeilSO (lOS leprosos existentes no Estado, obedecen-
do esse inquerito e)idemio1ogico ás instrucções
que forem expedidas e registrando-se OS dados em
im')reSSoS e Sl)eeittes, (file, depois de visados Pelos
chefes de postos e delegados districtaes, serão re-
metti(los á inspectoria.

Art. 310. Os delegados (liStrietaes, chefes de
postos, nedicos auxiliares, enfermeiras, microsco-
pistas, guardas sanitarios, empenharão todo o es-
forço na realização do censo a (1110 se refere o ar-
ligo antecedente, constituindo tal serviço motivo
de preferencia para futuros 1)!'0fl10çõs . O director
l)0(1e1'1 propor gratificações eSi)eCiaes C0() pre-
mo aos que concorrerem efficazmente Piora O CX1-
tO) 'lesse trabalho.

.•..,.,	'.:
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VIII	Tuberculose

Art. 311. O serviço de prophylaxia da tuber-
culose será realizado pelas delegacias Ldistrictaes,
por intermedio dos Lentros de Saude e Postos de
Hygiene, e superintendido pelo respectivo inspe-
ctor.

Ari. 312. As notificações, que poderão serfei-
tas em caracter confidencial, serão enviadas á au-
ctoridade, sete (lias, no maxiIno, depois de verifi-
cado o caso, ficando então o medico notificante
responsavel pelas medidas prophylacticas, de ac-
cordo com as instrucções eni vigor.

Art. 313. Os medicos dos hospitaes, asylos e
sanatorios são obrigados a conunurricar á repar-
tição sanitaria a alta, sahida, cura ou mudança,
para outros estabelecimentos 011 (lornicilio parti-
cular, dos doentes que estiverem sob seus cuida-
dos.

Art. 314. Nas habitações coilectivas, taes como
hoteis e casas de pensão, nas casas commerciaes e
nas de diversões, nas escolas, egrejas, hospitacs,
repartições publicas e em lodos os edificios ou lo-
gares franqueados ao 'publico, haverá escarradei-
ras de typo approvado pela repartição sanitaria,
em numero que for determinado pela auctoridade
iiicunibida da policia sanitaria

Art. :315. Nos logtrs a que se refere o artigo
anterior, as escarradeira s, sempre elevadas (10
solo, deverão ser de vidro, louça vidrada ou de
ferro esmaltado e providas de urna pequena cama
da de solução antiseptica.

Art. 316. São de preferencia acoriselhaveis
as escarradeiras providas de tampa e automatica-
mente lavaveis com agua corrente

Art. 317. As escarradeiras, depois de esvasia-
das do seu conteúdo HUS latrinas. serão escrilpulo.
samente lavadas com agua fervente, ou com solu-
ção antiseptica.
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Art. 318. E prohibido lançar nas escarradei
ras papeis servidos, restos de comidas, pontas de
cigarro e paus de phosphoros.

Art, 319. E' prohibi(to cuspir OU escarrar nos
soalhos.

Art. 320. Os lenços usados para expertaração
serão fervidos ou mergulhados cm uma rolução
antiseptica, durante Ires horas, antes de serem en-
viados á lavanderia ou á lavadeira

Art. 321. As infracções dos artigos 318 e 319
sero punidas com imiltas.de 2000() a 50000.

Art. :322. Nas localidades, onde houver la-
vanderias a vapor, as roupas de cama e de mesa
dos hoteis, pensões, casas de saude, hospitacs, col-
legios , asylos ou de quaesquer outras casas de lia-
hitação coilectiva, serão sempre lavadas em taes
csstabelecimentos, que atthenticarão as peças de
roupa com etiquetas da firma commcrcial que ex-
plorar o negocio.

Paragrapho unico. As infracções (leste artigo
serão i)uiii(lris com multa de 50000 a 100000.

Art. 323. Os hoteis e casas de 1)eflS0, restau-
rantes, cafés e botequins deverão possuir appare-
lhos para esterilização das louças e talheres.

Art. 324. Quando taes estabelecimentos, des-
tinados ao publico, pelas suas condições economi-
cas, não puderem instaliar apparelhos de esterili-
zação, deverão fazer a lavagem das louças e ta-
lheres com agua corrente bem quente. ficando ex-
pressamente prohibida a lavageni de taes objectos
em pequenos depositos d'agua.

Pena: multa de 50000 a 1004000.
Art. 325. Os hospifaes, casas de saude e sana-

torios são obrigados a ter installados e lunccio-
na:ido apparcllios para a esterilização do esarro
a 1201 centigrados.

Art. 326. Nos e(lificios destinados ao publico,
é expressamente prolT ibida a varredura a secco 011,

 processo de que resulte elevação de poeira.
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Pena: multa de 50$000 a 100$000.
Art. 327. Todo tuberculoso, eliminador de ba-

cilios, deverá ser mantido sob regirnen prophyla-
ctico, afim de evitar as reinfecções e a propagação
da doença a pessoas sãs.

Art. 3. O isolamento tdo tuberculoso será
feito cm sanatorios, hospitaes e casas de saude
apropriadas, 011 em domicilio, devendo o doente,
em Ca(hl caso, reCeber educação 1)rophvlactica (Ia
allciuri(lade sanitaria (IlR' fiscalizar o isolamento.

Art. 329. Nus hospitaes comm uns será )ier-
mittid() O isolamento eni enfe ruia nUS es1)eCIIIS e
isoladas, não po(Ien(lo o tul)erCuloMo ter conviveu-
cia CO1Ï1 os outros (luenteS

Art . 330. No isolamento 'do tul)erduloso, 1) 10-
curar-se-á sempre ter em vista as condições de
conforto e de probabilidade da cura

Art. 331. Os doentes isolados em domcjlio se-
rijo, frequentemente, visitados pelos niedicos e cii-
fernieiras de serviço, que farão a sua educação
prophylactca e fiscalizarão o cumprimento (103

preceitos hvgienicos aconselhados.
Art. 332. Essas visitas serão sempre feitas

com discreção e assentimento das pessoas da fami-
h, com quem a auctoridade sanitaria assentará
03 meios de executar o serviço, sem melindrar o
doente.

Art. 333. Quando houver medico assistente,
essas visitas s*rão feitas de aCCordo com este.

Art. 334. A Directoria de Saude Publica des-
infectará, gratuitamente, as roupas pertencentes a
tuberculosos, facilitando esse serviço por todos os
meios.

Art. 335. Nenhuma roupa pertencente a tu-
berculoso poderá ser emprestada, vendida ou pre-
senteada, sem que seja 11evianien te desinfectada
pela repartição sanitaria, sob ieim de multa de
20000 a 100$000.
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Art. 336. Não serão admittidos em cargos pu-
blicos individuos portadores de lesões abertas de
tuberculose, quando disso possa advir perigo de
contagio.

Art. 337. Nenhuma instituição ou estabeleci-
mento para SoCcorro OU isolamento de tuberculo-
sos poderá funccionar sem licença da auctorida-
dc sanitaria, sob pena(.e multa de 10000() a
2O000O.

Art. :s. Nesses estabelecimnios serão rigo-
rosamente observados OS preceitostos p ropllylacticosdeterminados pela aItC[orj (la(1c sanitar ja, ficando
sujeitos a fechamento quando não forem cumpri-
(Ias as intimações expedidas ou Se verificar a im-
praticabilidade (Ias indicações 1)rcscril)tas

Art. 339. Nos lugares frequentados pelo pu-
blico é eXpressanuente J)rOhul)ido o uso do copo
l)I01i1iSCt1o.

Art. 340. Sempre que flecessario, e a cniterio
da repartição sanitaria, serão installados nos ioga-
res franqueados ao publico, bebedouros llvgicni-
cos, que dispensem o copo, podendo cada PSSOa
usar o seu, ou utilizar-se dos de papel distribujdos
por apparclhos automaticos.

i\[ 341. Não poderão exercer as respectivas
profissões os tuberculosos eliminadores de bacH-
los:

1. que lidem com creanças 011 individuos em
edade escolar, taes como amas, aias, professores,
mestres, bedeis, inspectores;

2. 0 que manuseiem Papeis ou livros destinados
ao publico, tacs como livreiros, papeleiros, empre-
gados de bibliothecas e do fôro;

3•0 que manipulem, vendam ou fabriquem ge-
neros alimenticios, taoscomo confeite iros, padei-ros, doceiros, quitandeiros, açougueiros e leiteiros:

4.° que ponham o doente ciii condições favo-
laveis para transmissão do germen, Iaes corno
dentistas e cigarrejros.

..	
____
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Paragrapho unico. As infracções serão puni-
das com multas de 5O,000 a 100000, dobradas nas
reinciddnciaS.

Art. 342. A tuberculose aberta será conside-
nada como causa de incapacidade physica, deven-
do o doente nestas condições ser afastado do exer-
cicio do cargo até a cura.

Art. 343. Nas casas de ensino mantidas pelo
Estado, por occasiãO da matricula, e, periodica-
mente, no decurso do nuno, serão examinados to-
dos os alumnos e excluidos os que soffrerern de
tuberculose aberta.

Art. 344. A auctoridade encarregada do ser-
viço de liygiene escolar deverá promover as medi-
das convenientes para robustecer o organsmQ das
creanças e ministrar-lhes ensinamentos sobre edu-
cação hygienica.

Art. 3-15. Os institutos particulares de ensino
serão obrigados a observar o disposto no artigo
anteriOr é a suI)lflctter-Se á inspecçõo sanitaria.

Art. 346. Todas as repartições sanitariaS sub-
rdinadas á 1)irectoria de Saude Publica farão,

gratuitamen te , os exames de laboratorio que forem
requisitados para esclarecimento do diagnostico
em qualquer caso suspeito de tuberculose.

Art. 317. (is exames de laboratoriO subse-
quentes, P0 decurso da doença, e destinados a
acompanhar a marcha da infecção, só serão feitos
gratuitamente quando o doente estiver matricula-
do em dispensario mantido pela epartiçiio sani-
tarja, ou quando pelas suas condições economicaS
não puder effectuar o pagamento.

Art. 34. As amostras de escro serão acon-
dicionadas em pequenos recipientes de bocca lar-
ga, bem limpos e providos de tampa, de modo que
nenhumn- parte liquida possa extiavasar.

Art. 349. Os dispensariOS anti-tuberculosos
instaliados nos centros de saude e nos postos de
hygiene terão por fim:
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1.0 diagnostico exacto dos affcctados da do-

eriça;
2.° educação sanitaria do tuberculoso, relati-

vamente aos meios de evitar as reinfecções e de
não prejudicar o proximo;

3. 0 vig.ilancia dos doentes em domicilio e fis-
calização do cumprimento dos preceitos liygieni-
cos exigidos no caso;

4° assistencia aos doenes pobres matricula-
dos nos dispeiisarios.

IX - Maiana

Art. 350. A prophylaxia da inalaria será pos-
ta em pratica sempre que, occorrendo um caso
dessa parasitose, houver lias imrnediações fócos de
anopheiineos.

Art. 351 . Emquanto não for instaliado o
"Centro de Estudos e Prophylaxia da Maiana", os
trabalhos de propiiylaxia desta molestia ficarão a
cargo das delegacias districtaes, por intermedio
dos centros de saude e postos de hygiene, sob a di-
J'ecção da inspectoria que superintende essas or-
ganizações sanitarias.

Art 352. Quando os casos de inalaria se mul-
tiplicarem e a zona for reconhecidamente palus-
tre, serão emprehendidos trabalhos especiaes de
pruJ)hylaxia do mal.

Art. 353. As campanhas contra a Inalaria de-
verão ser orientadas P' trabalhos preliminares
de reconhecimento e inspecção da Zona em que se
for operar, fixando-se, de accordo com os dados
blidos, orçamento provavel das despesas.

Ant. 354. O reconhecimento visará:
a) estudo Sunimanio das condições topogra-

)hiCils locaes, com schemnas, em pque se assignaleinursos d'agua, pantanos,excavações e outras par-
ictilanidades de configuração do solo;
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b) ligeiro cadastro dos domidilioS situados na
zona flageilada (numero approximado de casas),

e) dados sobre vias de ommllfliCaÇã0 e con-
(lições economiCaS;

(1) estimativa, de aCCOr(iO COM OS ultimos re-
censeamentos, (Ia população local;

C) inquerit() e j) idemiologico summario sobre
a inciden cXiLl (Il flO la i'ia, com i 11(1 e lido I (1 e-
terminaço do ijidice eSpieniCo 11,1popItIaÇaO in-

fantil. O gasto (Ir (1Ji 
ama e as épocas eia (Jile o ai-

cabide teve maior sahi da. o niortali(la (10 iei'Ol e,
es1)iol11('1 te, a determinada pela inalaria e a
exiStel1Cia (ir espeC1CS de mos(1Ult us 1 ransuhiSSOreS.

Art. 355. Ultimado o reconhecimento, que (tc-
verá ser exped ito e sumniario, terá inicio a inspe-
cção) j)rrlimmar, l)ast' essencial de lI1tuI'o)S empre-
hendimentos contra a doença.

Art . 35(i . A inspecçao 1)remljinui' attendera
aos seguintes ohj ccl ivos:

a) investigação  sobre a incidencia (Ia maioria
no nioluenli) da inspecÇão) e em épocas preceden-
tes, consultados j)aViL iSSO) OS OSS enlameo tos relati-
vos 00 Ol)ittiOI'iO, em anuas anteriores, inquirindo-
e iredicos e phal'fllaCeUtiC0S (101 localidade e c0411-

pulsando-se, qllafl(Io) OS houver, rela torios, obser-
vacões e f101iciOs referentes á occorreilCia (Ia p01-

rasitose;1)) ohtençao de (lados relativos á e pidemicida-
(Ir, endemicidade e esporadicidade da inalaria,
sua prevalencia (Ir accordo Co"" os estações (lo
anno, sua (iiStril)UlÇoiO pelas zonas demarca(os;

C ) ( leteriniihaÇa° (10 indice esi)1emCo, que se i

obtido polo exoune de 20 %, nu niinimo, da P°P 5 -
lação, eSpeCitiCsfl(lmse qual () indice eflcOfltifl(IU
na po)ulacao) de 1 a 15 annos, e qual o verificado
1101 (lo' aolultos

(1) (leterminaç an (1(1 indico' 1) arasitario 1)e10
exame (te sangue (te 20 %, no minirno, da popula-
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ção, indicando-se as especies de plasmodiiim en-
contradas e a prevalencia de garnetocytophoros,
entre as creaiiças e os adultos, respectivamente;

e) estudos detalhados sobre o anophelismo lo-
cal e prevalencia das especies reputadamente res-
ponsaveis pela transmissão, verificação (Ias coile-
cções d'agua permanentes ou ternporarias, levan-
tando-se uma planta schematica do regimen li-
drographico e dos fócos pI'incipaeS (los aflo1)hCli-
neos;

f) coilecta de dados meteorologicos, épocas de
maiores chuvas e inundações, nivel dos cursos
d'agua sujeitos a transbordamento, consignando-
se tarnbern a natureza (lo terreno, sua altitude,
configuração e exposição) geral;

g) determinação, em casos especiaes, do mdi-
cc esporozoi tico dos anoplielineos co p1 uro (los den-
tro (Ias habitações humanas, estabelecendo-se a
percentagem, 11011) só em crie reti cia ao anoplielis-
ino local, corno ciii relação ás especies provada-
mente tra uso usso ras

li) verificação do indice ile febre pelo) exame
tliermometrico e pelo 0)l)ti(lo de accordo com OS re-
ferencias colhidas no) i uquerito, devendo essa
(JUiSa attingii' no) imnim() a 2() % da população e
abranger as pessoas oiue tiverem tido accesso lIOS
iii Limos (lOZe Inezes;

i) estudo das condições ecoilonhicas, agricôlas
e iiidustriaes da zona;

j ) graphico (las estradas c vias de Co)lumuui-
coção com os districtos vizinhos;

k) censo da J)OpuIlaçiio e cadastro de t0(IOS os
(JOifliciljOS.

Art. 357. O sangue de cada individuo será
examinado, nO riiininio, em (luas laminas, deveu-
do, ciii CO5O)S esl)eeiaes, ser l) repa rada 110)01 tercei-
ra pelo processo denominado T/uek 13100(1 --
(goEla espessa de sangue).
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Art. 358. Nos casos negativos, em que houver
piginentaçao leucocvtaria ou se verificar uma mo-
nonucleose accentuada, poder-se-á, si for indica-
do, f)rOVOCar reactivação COlU injecções de adrena-
lina (1 a 2 cc. de soluto miliesimal) , exerci-
cio physic() OU com  auxilio de ducha fria sobre
a região espienica.

Art. 359• A mensuração do baço obedecerá a
urna escala de O a 4: o numero 0 refere-se aos ba-
ços iinpalpaveis; o de numero 1 ao que excede ao
rebordo costal; o de numero 2 áqueile cuja linha
I)leSSiIflCtFiCi Se localiza a meio da cicatriz um-
hilial e extremidade livre das costeilas; o de nu-
mero 3 ao que altinge o uivei da cicatriz umbili-
cal e o 4 ao (lt1( ultrapassa esta.

Art. 360. A pesquisa de fócos larviferos será
cuidadosamente feita, em toda a área em traba-
lho, observando-se si as coliecções d'agua são per-
inanentes ou teniporarias, si sombreadas ou forte-
mente isoladas, si cobertas ou não de vegetação ou
de detritos vegetaes.

Art. 361. Serão pesquisados e assignaiados os
pantanos, lagos, fontes, brejos, barragens, sulcos
de rodas, pegadas de animaes, excavações para
fins industriaes ou não, plantas larviferas, como as
bromelias.

Art. 362. O projecto definitivo, calcado sobre
as indicações fornecidas l)e10 reconhecimento e
pela inspecção preliminar, deverá estabelecer as
divisões, em zonas, (Ia região a ser sanada, levan-
tar plantas schematicas das bacias hdrographicas
e das coliecções d'agua que lhe são tributarias e
estabelecer as directrizes a serem observadas na
campanha anti-mala rica, organizando--se orçamen-
tos detalhados das despesas provaveis, cmsoante
o methodos de l)roI)hYlaXia que deverem ser ado
ptados.

Art. 363. As medidas de l)rophykaxia serão
tomadas de accordo com as indicações locaes, me-

recendo preferencia as que determinarem resulta-
dos mais rapidos e seguros

Art. 364. A prophylaxia, em relação aos re-
servatorios de parasitos, será executada pelo tra-
tamento systematico e intensivo de toda a popu-
lação infectada, durante ires mezes.

Art. 365. O tratamento será feito qusi ex-
clusivamente per OS, SÓ sendo adrnittidas as inje-
cções de quinina em casos excepcionaes.

Art. 366. As dóses diarias de quinina a serem
prescriptas aos adultos variam de 1 gr. 50 a 2
grammas, durante 5 dias. seguindo-se um trata-
mento complementar por tres inezes, com 1)ilulas
de quinina, arsenico e ferro.

Art. 367. No tratamento complementar o do-
ente deverá adoptar um dos seguintes mnethodos:

a) 0,60 centigraminos de quinina diariamente;
b) 2 grammas de quinina, em dois dias conse-

cutivos, de cada semana, convindo que a dose the-
rapeutica seja dividida em quatro porções e mi-
nistradas urna pela manhã, duas durante o dia e
unia á noite.

Art. 368. As creanças receberão, diariamen-
te, as seguintes 'doses no periodo agudo

até 6 mezes ........0,15 a 0,30
de 6 mezes a um anuo .	0,3() a 0,50
de um atino a 10 .....0,30 a 0,90

de accordo com o l)CSO (lo doente, especie j,arasi-
taria e gravidade do caso, decrescendo as doses no
tratamento complementar.

Art. 369. Quando o tratamento intensivo não
determinar o (lesapparecimento dos syniptomas,
proceder-se-á a novo exame microscopico, voltan-
do-se ás doses iniciaes.

Art. 370. Tendo a prop]iylaxia em vista O ou-
tro factor epidemiologico, deverá attingir os se-
guintes objectivos:

a) protecção dos individuos sãos contra a pi-
cada de anophelineos;

____
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b) destruição do diptero hansrnissor em qual-
quer das phases do seu cyclo evolutivo.

Art. 371. A protecção contra o culicideo ve-
ctor (Ia infecção será obtida:

1 . 0 pela defesa mechanica das habitações, pro-
tegendo com telas quadrimillimetricas todas as
aberturas que deem para o exterior e adaptando-
se ás portas externas tambores de portas duplas
com fechos autornaticos;

2 . 0 pelo uso de mosquiteiro que deverá ser
quotidianamente inspeccionado;

3•0 l)' quininhação ou arsiquinifliZaçãO pre-
ventivas nos casos em que houver indicação, ou
pelo melhodo continuo (0,50 centigrainmas por
(lia) ou pelo descontinuo (1 gr. de quatro em qua-
tro (lias)

4." pela destruição j)eriodica dos anophelmeos
domiciliarios, quer pela captura, quer pelos ex-
purgos e fumigações repetidas semanalmente, du-
rante as épocas epidemicas;

5o pela localização e construcção de habita-
ções que, orientando-se 1)e10 regimen dos ventos
reinantes, fiquem de certo modo protegidas COIl-

Ira a invasão de ciilicideos.
Art. 372. A C0rn1)anha contra os anophelineos

será orientada exclusivaniente em relação ás espe-
eles 1)1o\a(laniente responsaveis pela 1 ransmiSSíi()
e abrangerá as grandes e pequenas obras de hy-
drographia e saneamento e a policia de fócos.

Art. 373. As obras de saneamento, (l grande
vulto, serão estudadas e projecta das pelos tcchiii-
COS (la InspectorIa de Engenharia San itaria, deven-
do ser realizada em terrenos que, depois de bene-
ficiados, representem valor economico ponderavel.

Art. 374. As pequenas obras de saneamento)
serão executadas em nucleos de população e em
áreas onde não fôr muito esparsa a edificação e
consistirão cm tntbalhos de pequena hydrographia
sanitaria (aterro, obras de terraplenagem, desob-
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strucção, rectificação de pequenos cursos d'agua,
drenagem permanente ou temporaria) e em servi-
ços de roçagem, derrubada de mattas e limpeza
dos terrenos dos arredores da zona povoada.

Art. 375. A policia de fócos comprehende o
exgottamento ou aterro de todas as collecções
d'agua e a fiscalização dos depositos, abrangendo
esse serviço uma área nunca inferior a um kilo-
metro e repetindo-se as visitas com intervalio de
uma semana.

Art. 376. A destruição dos fócos será effecti-
vada pela petrolagem ou'mprego de substancias
larvicidas, pelo povoamento com peixes reconheci-
damente larvophago:s, pela remoção de plantas e
inutilização de objectos que possam coilectar e
armazenar agua.

Art. 377. Quando as obras de pequena hydro-
graphia tiverem de ser executadas cm terrenos
particulares, a auctoridade sanitaria intimará o
respectivo proprieta rio para realizal-as e conser-
val-as em bom estado, sob pena de multa de
200000 a 500000.

Art. 378. Nas intimações de que trata o artigo
anterior, a auctoridade sanitaria (lelel-minarã OS
serviços que devam ser executados e a orientação a
ser seguida.

Art. 379. Não sendo a ttendidas as intimações
expedidas, apesar das multas com rninadas, os ser-
viços serão executados administrativamente, fa-
zendo-se, depois, a cobrança executiva (Ia impor-
tancia (lOS mesmos.

Art. 380. Quando as obras de tvdrograpliia fo-
rem de vulto e os I)roprietarios não puderem cus-
tear as despesas, o governo poderá entrar em ac-
cordo com elies, concorrendo com a metade (loS
gastos, desde que dessas obis esu1tein heneficios
para os nucleos de população viiiihbs.

1). IÍ7
1927



- 1974 -

Art. 381. Na hypothese de não ser realizado o
accordo, o Governo, quando necessario, poderá des-
apropriar o terreno, que será vendido em hasta
publica, depois de saneado, obrigando-se o novo
proprietario a conservar os beneficiamentos feitos.

Art. 382. Nenhuma obra que acarrete modi-
cações de um systema hydrographico será feita
sem prévia licença da Directoria de Saude Pu-
blica, que indicará as medidas necessarias para
impedir a formação de fócos de mosquitos.

Art. 383. São expressamente prohibidas as
barragens e desvios de curso d'agua para rega e
cultura de hortas, pomares e cap1iIZaeS )las zonas
povoadas; sendo tal pratica faeul tada 1) as regies
de população espars, e ulesJe que s t)meIfl pre-
cauções para restringir cti impedir a crináo de
larvas.

Art. 384. As coilecções artifciaes d'agua des-
tinadas a quaesquer fins, (leverão ter seus bordos
rectificados e limpos e a supertice inteiramente
livre de vegetaes, sendo obrigada a criação de Pei-
xes, reconhecidamente la rvOJ)iIagOs.

Art. 385. As culturas que exijam methodos de
irrigação intensiva, determinando alagamentos se
rão orientadas e fiscalizadas pela auctoridade sa-
nitaria, devendo ser sempre localizadas longe dos
nucleos populosos.

Art. 386. Nos terrenos onde existirem fóco
(Te culicideos transmissores e que estiverem loca-
lizados junto ás habitações, deverão ser executa-
dos trabalhos de desobstrucção, rectificação e um-
pesa dos cursos d'agiia, aterro ou drenagem de
pantanos, abertura de canaes para rapido escoa-
mento das aguas, de accordo com as indicações
locaes.

Art. 387. Nas zonas malaricas, com indice en-
demico elevado, as companhias e empresas agrico-
las e industriaes e as empresas de navegação, as de
estradas de ferro e as de qualquer natureza, serão
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obrigadas á execução de pequenas obras de ]iy-
drographia sanil ana, á protecção mechanica dos
edificios e á quininização dos 'seus operarios, aos
quacs Qevura prestar assistencia medica, promo-
vendo o tratamento regu tilar e continuado de todos
OS palu(ladoS.

A infracção deste artigo será punida com mul-
ta de 500$00() a 1 :000$000.

Art. 388. Quando se tratar de serviço publico,
a auctoridade sanitaria fará sciente o reprdsentan-
te do Governo da necessidade de serem tomadas
providencias que protejam a vida dos operarios.

Art. 389. Nas empresas que se instaliarem em
zonas propicias ao desenvolvimento da inalaria. só
serão adinittidos operanios julgados indemnes,
após pesquisa parasitaria.

X	Varíola e olastrim

Art. 390. Notificado um caso de variola ou de
alastrim, a auctoridade agirá do seguinte modo:

1.0 - removerá o doente para o hospital de
isolamento;

2. 1 - arrolará as pessoas que convivam com o
doente e as que residam nas cercanias, para os
effeitos de vigilancia;

3•1 - fará vaccinação anti-variolica, systema-
tica, na zona em que se tiver verificado o caso.

Art. 391. O isolamento domiciliario poderá
ser admittido quando concorrerem as seguintes cir-
dumstancias:

a) prestar-se a habitação para o isolamento
domiciliario, de accordo com o disposto no art. 160,
deste regulamento;

b) não existir no domicilio do doente e dos vi-
zinhos pessoa alguma não immunizada;

e) suhmetterem-se á vaccinação todas as pes-
soas mencionadas na alinea anterior;

d) manter-se o isolamento durante quarenta
dias;
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e) subordinarem-se OS habitantes da casa às
determinações da auctoridade sanitaria, fazendo as
desinfecções concorrentes e não permittindo a en-
trada no quarto do doente senão ás pessoas incum-
bidas de seu tratamento.

Art. 392. O isolamento será sempre nosoco-
mial, quando o caso occorrer em habitação colie-
cliva

Art. 393. 'rodas as 1)CSSOUS que residirem na
zona considerada fóco, serão vaccinadas ou re-
vaccinadas, salvo quando apresentarem attestados
firmados por auctOri(la(le sanitaria demonstrando
terem sido immunizadas, lia menos de cinco annos,
ou quando não puderem ser vaccinadas sem risco
para a sua saude, devendo, entretanto ., submetter-
se á vacciflaçã() logo qia' cesse o impedimento.

Art. 394. As pessoas que, nas condições do ar-
tigo anterior, recusarem a vaccinaçãO, poderão ser
removidas para O hOS1)itRl (le isolamento, onde Per-
manecerão por vinte dias.

Art. 39ã. As pessoas que tiverem si(1O ataca-
das de variola ou alastrim, só poderão ser admitti-
das nos collegios, fabricas, officinas ou em quaes-
quer estabelecimentos de habitação coliectiva, com
licença da auctOri(lade sanita ria.

Vacciruiçuo (lfl ti-variohca

Art. 396. A vacciilação e a revaCCiflaçãO coli-
tra a variola serão praticadas ratuitamcnte e de
modo intensivo e svstematico, meSfli() que não 11a
jam occorri(lO casos dessa doença.

Art. 397. A vaccinação deverá ser feita (leu-
tro do primeiro atino de vida e a revaccinação,
quando positiva, (te sete em sele amio

Paragraplio uiiico. Os !)aes, tutores oureSl)Ofl-
saveis pelas creanças ficam sujeitos á multa (te
50000 a 100000, quando transgredirem o disposto
neste artigo, salvo na hypothese de haver contra-

indicação da pratica prophylactica, por motivo de
doença, o que será verificado pela auctoridade sa-
nitaria. -

Art. 398. A vaccinação contra a variola será
praticada exclusivamente com lympha animal pro-
veniente de institutos officiaes, ou officialmente
auctorizados a preparal-a.

Art. 399. A pratica da vaccinação compete aos
inedicos, podendo, entretanto, ser realizada por
I)esSomlS 11110 diplomadas, fl1a5 idoneas e que te-
nham recebido instrucção especial sobre a technic.a
pie deve ser observa(la

Art. 400. A vaccinação e a rcvaccinaç.ão sys-
tematicas serão praticadas pelas auCtorida(les 511-
nitarias e pelas I)CSSOI1S commnissionadas para esse
fim.

Art. 401. Haverã em todas as repartições sa-
nitarias tini livro especial para registro das vacci-
nações e revacciliações realizadas, devendo ser
consignados o nome, côr, edade, sexo naturalidade,
residencia e filiaç ,,-to para os menores de quinze
annos.

Art. 402. Os attestados de vacciflilção e re-
vaccinaçiio serão passados 1)01' medicos ou aucto-
ridades sanitarias competentes, não podendo o (te
vaccinação ser concedido, antes de verificado o re-
sultado da imrniinizaçu)

Art . 403. O attestado que não assignalar o re-
sultado (Ia revaCCinação OU O UC consignar nega-
tivo S() terá valor para 05 efleitos regulamentares
e íóra das épocas el)idcmic .as, p01' quatro annos

Art. 404. Verificada a falsidade (te um alies-
ta(lO de Vaccinação 011 (te revaccinaçao, a auctori-
(Jade sanitaria imporá ao attestante a multa (te
20000() a 500000, dobrada nas remcidencias, sem
prei iiizo do processo criminal que lhe possa ser
fllOVi(lo.

Art. 405. A quem não estiver VaCcina(lo e não
quizer submetter-se a revaccinação nos prazos e

SI....	..
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nas condições estabelecidas neste regulamento, não
será permittido:

a) exercer funcção publica de qualquer natu-
reza;

b) prestar serviços militares;
e) matricular-se ou frequentar quaesquer es-

tabelecimentos de ensino, particular ou publico.
primário, secundário, superior, profissional ou ai-
tistico;

d) internar-se em asylos, orphanatos, patrona-
tos ou communidades religiosas;

e) trabalhar em casas commerciaes, bancos,
fabricas, officinas, estabelecimentos agricolas ou
industriaes, empresas de navegação, companhias
ou sociedades anonymas;

f) empregar-se em serviço domestico;
g) residir em casa de habitação coliectiva;
li) inscrever-se em concursos ou exames ves-

tibulares;
i) visitar doentes hospitalizados e frequentar

ambulatorios ou dispensarios lias épocas epide-
micas.

Art. 406. A auctoridade competente não po-
derá conceder carteiras de identidade ououtras a
quem não exhibir attestado de vaccinação, sob
pena de multa de 50$000 a 100000.

Art. 407. Os officiaes de registro civil não po-
derão passar certidões de nascimento, depois de
um anuo de edade, sem que lhes seja exhibi(la
prova de vaccinação da l) CSS0l registrada, salvo
nos casos em que houver contra-indicação dessa
pratica proplivlactica, constante de attestado me-
dico, sob pena de multa de 50000.

Art. 408. Serão responsáveis pela execução (10
disposto no art. 405, letras a, b, e, (1, e, f, q, h, 1, res-
pecti\Ir1ente:

a) o funccionario a piem competir dar posse
ou sob cuja direcção fôr trabalhar o recem-no-
meado;
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b) os commandantes militares ou os medicos
incumbidos do exame de saude, por occasião de
verificar-se a praça;

c) os directores de asylo, orphanatos, patrona-
tos e os superiores de communidades religiosas;

d) os directores ou os presidentes de bancos,
companhias e empresas, os chefes de casas com-
merciaes e estabelecimentos industriaes ou agrico-
las;

e) os directores dos estabelecimentos de ensi-
no relativamente a cada alumno;

f) o chefe da familia em cuja casa trabalhar
um empregado, sem estar vaccinado;

g) o proprietário ou o responsável pela habi-
tação coliectiva, relativamente a cada hospede;

li) o que tiver concedido a inscripção;
i) o director do hospital ou casa de saude, em

relação a cada visitante.
l'aragrapho uiiico. Para execução do dispos-

to no art. 405 e suas alineas a auctoridade sanita-
ria notificará por escripto os responsavcíS, conce-
dendo-lhes prazo razoavel, findo o qual será im-
posta a multa de 100$000 a 200000, si não fôr at-
tendida a notificação.

Art. 409. As pessoas que viajarem por via flu-
vial deverão exhibir attestado de vaccinação por
occasião da compra da passagem ou serão vacci-
nadas a bordo quando não possuirem aquelie cer-
tificado.

Art. 410. Nas casas de saude, liospitacs, pú-
blicos ou particulares, nenhum empregado será
admiltido sem que tenha sido vaccinado ou re-
vaccinado no prazo estabelecido neste regula-
mento.

Art. 411. A immunização será tambem appli-
cada ao doente, á entrada ou á sahida, si não hou-
ver coiitra-indicação.

Art. 412. Nas casas de habitação collectíva5
nos estabelecimentos commerciaes, agricolas e in-
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dustriaes, os atiestados de vaccinação e revaccina-
ção dos moradores e empregados serão apresenta-
dos á auctoridade sanitaria, sempre que exigidos,
sob pena de multa de 100$000 a 200000.

Art. 413. Nas épocas epidernicas poderão as
auctoridades sanitarias promover a immunização
em massa da população, independente de qualquer
prazo da ultima inoculação, sob pena de multa de
100$000 a 200000.

Art. 414. A cada pessoa vacclna(la ou revacci-
nada será fornecido um attestado ])FOViSOriO, sub-
stituivel pelo (lefiniiivo, logo que a aiictoridade ve-
ri ficar o resultado (la inoculação.

Xl Sarampo e outros exantlu'rnas [ebris
Art. 415. Notificado tini caso (te sarampo ou

de qualquer outro exanthcmna febril contagioso, a
auctoridade sanitaria isolará o doente no proPrio
domicilio ou determinará a sua remoção para o
hospital de isolamento, si elie estiver em habitação
collectiva.

Art. 416. Durante o isolamento, proceder-se-á
(i desinfecção concorrente, de aceor(li) com os pre-
ceitos (leste regulamento.

Art. 417. As pessoas que tiverem sido recen-
temente atacadas de qualquer exanthcma febril
contagioso, só poderão ser admittidas ou readmit-
tidas em casa de habitação coliectiva, com licença
da auctoridade sanitaria.

Art. 418. Nos casos de epidemia de sarampo,
a auetoridade saruitaria deverá fazer inspecção
diaria e minuciosa de todos os alumnos dos colle-
gios e escolas, afastando os suspeitos.

Art. 419. Si não for possivel essa inspecção, o
estabelecimento será fechado pelo tempo que a
auctoridade sanitaria julgar conveniente.

Art. 420. Na hvpolhese do art. 418, frs reuniões
publicas, em casas de diversões, não serão frequen-
tadas por creanças.
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XII -- Meningite cerebro-espinal epidemica
Art. 421. Notificado um caso desta doença, se-

rão tomadas as seguintes providencias:
a) isolamento nosocomjal do doente;
b) colheita do liquido cephalo-racheano para

exame bacteriologico, nos casos suspeitos;
e) colheita de material para exame nos indi-

viduos suspeitos de serem portadores (te germens;
(1) vigilancia sobre os portadores (te germens

afim (te se verificar si são cumpridas ou não as
determinações da auCtorida(le sani lana

C ) desinfecção dos exudatos fl aSo-I)lla ringea..
nos (10 doente e dos ill(liv j (l 1105 suispei las;

1) vaccinação anti-meningocoecjcui JIOS CU5OSindicados;
g) iii (fUerito epidemiolo ico para averiguar a

origem da doença e as vias (te propagação;
h) desinfecção concorrente ( lãs roupas e obje-

ctos recentemente contaminados pelos doentes e
pelos portadores de germens;

i) vigilancia medica (los commuuicantes.
XIII	Puraltjsia infantil (molestia de H(,ini'

Medin)
Art. 422. Conhecido mnu caso de doença (te

Heiiie-Med in, a a uctorida d sanitaria tomará as
providencias refridas nas letras e, f, q, h, 1, doart. 421.

Art. 423. O isolamento poderá ser domicilia-
rio, devendo ser tomadas as nie&düs de (ieSUfC-
ção concorrente de accordo com os precei tos desteregulamento.

XIV --- Traelzo,na
Art. 124. Nas zonas efli que grassar o trec!io

nua, Serão instailados dispensa rios e, quando ne-
cessario, hospitaes, e enfermarias para tratamento
dos trachomatosos.

•'4k	 ,; ..	•
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Art. 425. Os dispensarioS aiiti-Lr cliolilatoSOS
deverão organizar o censo dos affectados dessa
doença na zona de sua actividade e intensificar a
propaganda das medidas propliylahras a serem
tomadas.

Art. 426. Durante a phase contarniflaUle, sc-
rão os trachomatosos isolados em enfermarias es-
peciaes ou no proprio domicilio, devendo ser fisca-
lizadas pela auctOri(lade sanitaria as condições em
que estiver sendo feito o isolamento.

Art. 427. Nas zonas onde for elevado o índice
desta doença, serão tomadas pela alictOridade sa-
nitarid as seguintes medidas:

ay exame 1)erio(lico dos empregados em estra-
das dê ferro ou de outras empresas de viação, dos
operarios das fabricas, dos empregados de hoteis e
de casas commerciaes, dos que fazem o commer-
cio ambulante, dos alumnos das escolas publicas,
011 particulares, dos internados nos hospitaes, asy-
los, oeplianatos ou quaeSquer outros estabeleci-
mentos de habitação coilectiva;

b) éxclusão dessas coliectividades de todos os
trachomatosos na phase contagiante.

Art. 428. Confirmado um caso de trachoma
em escola, coliegio, asylo ou estabelecimento con-
genere, publico ou particular, o seu director ou
responsavel ficará obrigado a:

a) excluir o trachomatoso activo, até que cesse
o período da contaminação, de accordo com o pa-
recer do ophtalmologista do dispensario;

b) isolar, na sala de estudo, o trachomatoso
rea(lmittido, de conformidade com o disposto na
lettra anterior, dando-lhe carteira especial, mate-
rial pedagogico d toalha de rosto para uso exclu-
sivo e mafitefi(lO-o afastado doS coilegas indemnes
nos recreios, refeitorios e ([orinilorios.

Art. 429. Quando julgar c(mv"nientc, poderá
a auctoridade sanitaria exigir a instailação de
classes especiaes para trachomatosos.
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Art. 430. Na hypoUiese de não ser pra ticavel
o disposto nos dois artigos anteriores, a auclorida-
de sanitaria providenciará no sentido de ser fecha-
do o estabelecimento.

Art. 431. Nas zonas em que fôr endemico o
trachoina, as amictoritiades sanitarias terão eiitii-
dimento com as ecclesiastjcas no sentido de se-
rem adoptadas, nas egrejas, pias ou outros reci-
pientes para agua benta, de modelo especial, que
evitem o contagio por intermedio daquelie li-
quido.

Art. 432. Nas zonas de trachoma, os hoteis,
pensões, restaurantes, botequins e cafés deverão
ter lavatorios de agua corrente, ficando prohiido
o uso promiscuo de toalhas e outros objectos SuSCe-
ptiveis de contacto com os olhos.

XV - Oplitalmia dos recem-nascidos
Art. 433. Notificado um caso de ophtalnlia pu-

rulenta, dos recem-nascidos, a auctoridade sanita-
ria determinará:

a) remoção do doente da sala comrnurn, nas
collectiyjdades infantis, isolando-o;

b) colheita de material para exame bacterio-
logico;

e) providencias sobre o tratamento conveni-
ente do doente, fornecendo-lhe gratuitamente re-
medio, quando elie não puder ter assistencia me-
dica privada;

d) a adopção de medidas prophylacticas 110
sentido de impedir a propagação da doença;

e) syndicancia para averiguar si foi effcctua-
do o tratamento prophylactico após o parto;

f) providencias relativas á destruição de mos-
cas no local.
XVI - Infecção pllerp('ral em maternidades e ca-

sas de saude
Art. 434. Notificado um caso de infecção pu-

erperal, serão tomadas as seguintes providencias:
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a) isolamento da 'doente, pelo prazo e pela
forma indicados nas instrucções cm vigor;

b) desinfecção iminediata dos objectos con-
taminados, de accordo com os preceitos deste re-
gulamento;

c) investigação sobre a origem da doençaS so-
licitando informações ao profissional que tiver as-
sistido o

(1) lavagem (lo aposento. com agua fervente
e potassa;e) nfferecim enlo ao nle(ljeo assistente de
meios para 05 CXR1l1CS (11' Ial)or1toriO que forem
ifl(1iCld0S 110 CS()

Art . 435. Não sei-," 1)Clflhitti(10 () funcciona-
rncnto de maternidade 011 casa dc SaU(le que re

-ceba parturientes, Sefli que taes estabelecimentos
possuam ijistailaçoes eSI)CC j OCS para o isolamento
das pilerperas infectadas.

XVII - Lcishmaniose

Art . 436. Conhecido um caso de leishmanio-
se, a auctoiido (te sanitaria providenciará:

1 . sobre a colheita do material a ser envia-
do ao laboratorio para o exame;

2 . 0 sobre o tratamento intensivo do doente, of-
fcrecendo-lh(', gratuitamente, o especifico;

3. » . sobre a remoção I)i1 i O hosp i t al , pia udo
o domicilio não se prestar ao regiluen de isuia
mento domiciliario;

4. 11 sobre a syndicancia e1)idem'ologica rela-
tiva ao caso.

Art. 437. A auctoridade sanitaria (le\ er1
averiguar si 1111 zona pe4'i(lomiCiliarut existem di-
pleros ( to gunero Phlehotomn US OU outros insectos
hemato)hag0s, (IUC 1)OSStilfl SC1 responsabilizados
pela transflhisSão) do mal.

Art. 438. Os portadores de lesões cutancas
serão obrigados a trazei-as occiusas.

1
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XVIII - Coqueluche, grippe, anginas e parotidite

Art. 439. Conhecido um caso de qualquer das
doenças cpigraphadas, a auctoridade sanitaria
providenciará como se segue:

a) ordenará o isolamento domiciliario do do-
ente, de accordo com as prescripções deste regu-
lamento;

b) determinará a desinfecção das roupas e
objectos contaminados pelo doente;

e) requisitará os exames bacteriologicos que
se fizerem necessarios.

Art. 440. As PC550115 1)ei'tellCCIiteS a
communidades ou residentes em casas (te habita-
ção coliectiva só poderão voltar a frequentar taes
estabelecimentos depois (te licença da auctoridade
sanitaria.

Art. 141. O isolamento domiciliario só será
permjttido nas casas de habitação cohlectiva, quan-
do estas dispuzerem (te instailações apropriadas.

XIX •---- Dijsenterius
Art. 442. Notificado Uni C1SO (le (tysenicria, i

a uctoridade sanitaria tomará as seguintes provi-
(lencias:

a) colheita do material para exame bacterio-
hogico, nos casos suspeitos;

1)) colheita de material dos individuos suspei-
tos (te serem portadores de germens;

C) isoliunento (10 doente, de uccor(lo com as
p rescri j)ÇS (teste regulamento;

(1) inquerito epidemiologico 1»ux'a elucidar O
origem da infecção e suas vias provaveis de pro-
pagação;

e) desinfecção (LOS 1oU1)a5 e objectos containi-
nados pelo doente ou pelos portadores de germens;

f) vigilancia dos coinmntinicantes pelo l)Z()
conveniente;
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g) fornecimento de sôro ou productos biologi-
COS especificos e, eventualmente, immunização dos
coniiuunicautes.

Art . 1. 13. Quando O C1S() ocorrer em esta-
heleciinen toque negocie cm gene ros alimenticios,
será este fechado até que exames 1)acteriolOgicos
SUCCSSiVOS demonstrem que não lia entre os em-
pregados n enhumn portador de germens.

Art. 444. Nus casas de habitação coliectiva
não será perniittido o isolame nto dorniciliario, sal-
'o quando dispuzerem de instailações adequadas.

XX -- Diarrlmé(is infantis infectuosas
Art. 445. Notificado um caso de (liarrhéa in-

fectuosa, a auctori(lade sanitaria terá o seguinte
procedimento:

a) elucidará o diagnostico sob o ponto de vis-
ta etiologico, colhendo material para exame ou
offereccndo aos clinicos meios para que façam
pesquisas bacteriologicas;

b) isolará o doente, (Iuando se averiguar o ca,
racter infectuoso;

e) determinará a desinfecção dos objectos e
roupas contaminados pelo doente.

XXI	Envenenamentos alimentares
Art. 446. Notificado um caso de envenena -

mento alimentar, a auctoridade intervirá da se-
guinte fórma:

a) procederá a inquerito para elucidar si se
trata de infecção ou intoxicação;

b) colherá o material conveniente para exrne
de laboratorio;

e) prescreverá ao doente as cautelas necessa-
rias para evitar o contagio de infecção suspeita.

XXII	Escarlatina
Art. 447. Notificado um caso de e':ariati.ia,

a auctoridade orientará a prophylaxia da seg'inle
maneira
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a) isolamento domiciliario ou nosocomial de
accordo com as determinações deste regulamento;

h) inqimerito epidemiologico para esclar.cer a
origem da infecção e de suas vias de propagação;

e) desinfecção dos objectos e roupas contami-
nados l)e10 doente;

d) conselhos sobre a conveniente de serem fei-
tos gargarejos antisepticos;

e) vigilancia sanitaria durante cincoenti dias
sobre os convalescentes e moradores nos fócos e
por dez (lias sobre as pessoas que (lelies se tiverem
ausentado.

Art. 448. Nas casas de habitação coileetiva,
só será facultado o isolamento cm domicilio, qilan-
do houver instaliações adequadas, a juizo da au-
ctoridade sanitaria.

XXIII - Encepkalite letliaryica
Art. 449. Notificado um caso de encephalite

lethargica, a auctoridade sanitaria fará as seguin-
tes determinações:

a) isolamento nosocomial ou doniiciliario,
conforme as circumstancias e o seu criterio;

b) inquerito epidcmiologico para apuarar a
origem do mal;

e) vigilancia sobre os communicantes, duran-
te o prazo que for julgado conveniente.

XXIV	Helmintlxoses

Art. 450. A campanha contra as vermninose,
e, com especialidade, contra a ancylostomose, será
ernprehendida pelas delegacias districtaes, por
intermedio dos Centros de Saude e postos de Hy-
giene, pondo-se em pratica as seguintes provi-
dencias:

a) tratamento das pessoas infestadas;
b) protecção do homem contra as infestações

l)e105 helniinthos;
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e) protecção do solo contra a containinaç
dos dejectos humanos.

Art. 451. Nas localidades em que o indice
infestação attingir a 80 17o das pessoas examinad
será feito o tratamento a domicilio, intensivo e s
tematico, da população, com Ires medicações, €
media, dispensando-se o exame individual pa
diagnostico e verificação da cura.

Art. 432. Os exames coDrologiCoS para ve
cação de OVOS dc hclmiiithos serão feitos gratuil
mente pelos Centros de Saude e Postos de 1-]
giene.

Art. 453. As medicações especificas serão ri
nistradas na éde dos postos sanitarios e cm
micilio, nas campanhas svstematicas, devendo
annotadas todas as ocorreiicias (lo tratamento
fichas esj)eciacs.

Art. 434. Os nwthodos gemes de tratamer
obedecerão ao mesmo systenia que será observa
em todos os postos sanitarjos, feitas as modifi
çõcs que a pratica indicar.

Art. 455. Nas campanhas systcmaticas e
tensivas contra as lielminthoscs será feito o tra'
mento especifico (le todos OS habitantes da regi
á excepção dos menores de um anuo e maioi
de 60.

Os adultos até 35 anuos receberão tres Ira
mentos, com intervalio de Oito a dez dias, e os li
nores de 7 e maiores dc 55, apenas urna dose cui
tiva.

Art. 156. Qttando O CXO me COpro)lO4iCo) 1_'
lar a ausencin de, ancyiostomo e presen ça de (
tros vermes, será administrada apenas urna inc
cação.

Art. 457. Os vermifugos empregados dever
soffrer sempre uma analyse previa, no intuito
verificar-lhes a pureza, innocuidade e efficienc

Art. 458. No tratamento especifico serão e
pregados, de preferéncia, o tetrachioreto de c
hono e o oleo essencial de chenopodium.
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Art. 459. O clicnupodiwn será empregado Cifl
doses baixas, no maxirno um centímetro cubico e
meio, seguido de uni purgativo salino duas horas
depois. Na pratica a(lininistra-se urna gotta de me-
dicamento por anuo de edade, até 20 annos, não
se excedendo de 50 gotias além dessa edade.

Art. 460. O tetracliloreto de carbono será uti-
lizado nas seguintes dosagens: 2 a 3 centímetros
cubicos para os adultos e 6 gottas, Pi' anuo de
edade, soniuiite ás creanças a partir de cinco an-
nos, seguindo-se um purgativo salino nas doses
liabitunes.

Art. 461. Nas inspecções preliminares para
determinação do indice de infestação pelas liel-
minthoses, em geral, e pela ancylostomose em par-
ticular, proceder-se-á a exame de fézes cru
ripo de mil individuos, de todas as edades, de

aInl)os os sexos e de differeiites camadas sociaes.
Art. 462. Para a verificação da intensidade

do pai'asitismo intestinal será feita a contagem dos
vermes expellidos após a a(lrniniStração de um an-
Iihelrninthico, devendo ser coilectadas as fézes to-
laes de 48 horas. Com o mesmo Objectivo poderá
ainda ser usado o melhodo de Stoll

Art. 463. Os me(Iieameliios fornecidos deve-
rão ser sempre tomados na presença do funccio-
nuno encarregado (lesse Serviço

Art. 464. Os directores (te fabricas, officinas,
escolas, coilegios, asylos, quarteis, deverão facili-
tar o exame systematico de todas as pessoas sob
sua j urisdicção e o tratamento (105 (JUC forem in-
festados, sob J)Cfla de multa de 50000 a 100000.

Art. 465. Nas empresas de vias ferreas ou em
quaesquier outras perten cen tes ao gove mio, dever-
se-á, obrigatoriamnemite, verificar o indice (te infes-
tação da ancylostomnose entre os ol)erarios, fazen-
do-se o tratamento (los infestados.

Art. 466. Tal obrigatoriedade é extensiva ás
empresas e companhias particulares, lcyendo o

» lis	 1527
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serviço ser fiscalizado pela auctoridade sani
que autuará os infractores e lhes imporá a ri
de 100000 a 200000.

Art. 467. Nas localidades onde houver
sanitario, as empresas, companhias e estabi
mentos agricolas serão notificados de que nã
vem admittir operarios, sem que se tenham
mettido a exame coprologicoe a tratamento
do infestados, cumprindo á repartição san
facilitar a respectiva medicação.

Art. 468. A auctoridade sanitaria dever
carecer, por tO(1OS os meios, a necessidade ai
ta do uso do calçado, principalmente nas
ruraes desservidas de exgottos e fossas, exit
quando possivel, essa medida prophylactic
instituições niantidas pelo poder publico-

Art. 469. Toda construcção destinada á i
dia, teniporaria ou permanente, deverá ter
instaliação sanitaria para coliectar os deject(
manos e removei-os para as rê(ieS de ex
quando OS houver, ou para as fossas de typ(
provados pela Directoria de Saude Publica.

Paragrapho unico. A infracção será p
com a muita de 50000 a 100$000 , dobrada n
iticidencias.

Art. 470. Toda construcção destinada
1)itação coilectiva deverá possuir um gabinet
latrina para cada grupo de 30 pessoas.

Ptiragrapho unico. Quando taes estai
mentos forem de propriedade, particular,
rcspoflSilVCl será intimado ao curnprirner
disposto neste artigo, sob pena de multa de
a 100$000; tratando-Se (le estabelecimentos
cos, cumprirá á Directoria promover ,i
deste dispositivo junto ao poder competen

Art. 471. Nas localidades onde não 1
rêde de exgottos ou quando esta não ireenc
condições techuicas, a juizo da auctoridad
tarja, toda construcçãO deverá ter gabinett
tarjo com latrina syphonada, em commun

com fossa, de tvpo tpprova(io pela ailCEori(Iade
saiiilarja

Art. 472. O gabinete e a fossa obedecerão iii-
tegralmente a uni (loS modelos indicados pela au-
CtOI'ida(ie sanitaria, não podendo a fossa ser fe-
chada e usado o gabinete, sem previa inspecção
e licença da auctoridade competente, sob pena
de multa de 20000 a 50000.

Art. 473. E' facultada a constriicção de urna
fossa unica para varios edi4'icios, desde que tenha
capacidade sufficiente e obedeça ás indicações de
auctorjdade sanitarja.

Paragrapho unico. Essa CoflC5SãO poderá ser
feita a proprietarjos differentcs, com a condição
de um deiles ficar responsavel pelo funccionamen..
to da fossa, assumindo por escripto tal compro-
misso.

Art. 474. Quando a instaliação sanitaria sof-
frer estragos por defeitos da construcção ou pelo
proprio uso, ou quando houver necessidade de se-
rem ahi introduzidos melhoramentos, será intima-
(l0 a fazei-os o proprietario OU respoirsavcl pelo
immovel. Ao locatario ou morador compete fazer
os concertos reclamados por estragos resultantes
de descuidos.

Art. 475. O morador ou locador ficará res-
poiisavei pela limpeza e bom funecionarnento da
fossa e da latrina e pela remoção, quando neces-
sarja, de substancias solidas ali contidas.

Art. 476. Só será tolerada a fossa absorvente,
quando a natureza do terreno o perrnittir, confor-
me for a situação (lOS mananciaes mais proximos,
devendo ser aterrada, quando a auctoridade sani-
tarja assim o entender conveniente

Pena: multa de 20000 a 50$000.
Ari. 477. As fossas liquefactoras, de constru-

cção solida e rigorosamente estanques, serão
vidas de chicanas, filtros, submersos, tubos de des-
carga para gazes e aberturas munidas. de tampões,
na parte superior e inferior, que facilitem limpe-
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za, e terão dimensões propoi'cioiiaes ao numero
de habitantes em cada predio

Art. 478. O cfïluente será lançado em 1)OÇOS
de UbSOrl)ÇaO OU C011(IUZi(l() p' drenos C0l)Ci'tOS
até terrenos de natureza 1)errneavel.

Art. 479. Em CSOS cSpeciaeS, e, principalmen-
te, quando níi for possivel o cumprimento do dis-
posto no artigo anterior, será exigivel, além (Ia
fossa liquefactora, uni outro tanque de fermenta-
ção aerobia para nitrificação (Ia materia organica.

Art. 480. E' obrigatoria a instaliação de fos-
sas absorventes provisorias para uso dos operarios,
em trabalho coliectivo dc qualquer natureza.

Art. 481. Nas galerias subt.erraneas, princi-
palmeiile nas dc mineração, serão observados os
dispositivos constantes deste regulamento, permit-
tin(Io-Se ahi o emprego de fossas moveis, desde
(Itie sejam estanques, a prova de moscas, em nu-
mero sufficiente e localizadas de modo a facili-
tar o seu liso pelos operarios.

Art. 482. Os dejectos ahi coliectados serão
removidos para os exgottos ou fossas liquefacto-
ras ou enterrados e Silbmetti(IOS a tratamento ef-
ficiente.

Art. 483. E' terminanteinente prohil)ido, par,.-
adubo do solo, 1) USO de excrementos humanos ou
(le material por ciles contaminado, sol) pena de
multa de 5000() a 200000.

Art. 484. Para facilitar a acquisição ou con-
striicçâo (le fossas liqucfactoras, os postos sanita-
rios terão em deposito todo o material necessario
para taes insinuações, cedendo-o pelo custo e fa-
cilitando O 5CU pagamento a prestações que serão
cobradas j iidicinlrnente, quando não se effcctuar
o niesino 1i() prazo estipulado.

Art . 485. E' expressamente 1)rohibi(Ia i bar-
ragem (te corregos e valies (jUC I)o'I'corI'am regiões
habitadas e recebam effluentes de fossas, para fins
auricolas.

1
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XXV. - Esc1iis1osomos
Art., 486. Nas zonas onde for assignalada a

existencia de eschistosomose, a auctoridade sani-
taria verificará si estão sendo cumpridos os dis-
positivos regulamentares relativos ao abastecimen-
to d'agua para alimentação e usos doinesticos.

Art. 487. A auctoridade sanitaria prohibirá a
utilização de aguas que contenham fórmas infe-
ctantes de eschistosoiima ou moliusculos hospedei-
ros, interm ediarios desse verme

Art. 488. Si ii,-io foi' I)ossi\e1 a obtenção de
agua de melhor provenielicia, será 1)erlfl i tti (l () O
uso de taes aguas depois (le fervidas ou submetti-
das a processo julgados efficientcs pela auctori-
dade sanitaria

Art. 489. Não s-~io permittiolos banhos, lava-
gens de roupas, pescarias e quaesquer trabalhos
oue exijam o contacto da pelie com aguas que
contenham moiluseos propagadores de eschistoso-
mose.

Ari. -190. Nos j)oStOS samtarios, far-se-á o tra-
la inento gratuito dessa 1)a1sito s1 j)C1OS methodos
(Itic lorein reconhecidos efficicntes

XXVI	Doença (1(' CJlUfJ(IS

Art. 491. Nas zonas em que se verificar a
Irvpanozomiase americana, a auctoridade sanita-
ria deverá capturar liemipteros (los generos Tria-
1 orna e HIlo(IniliS, rernettendo exemplares vivos á
Directoria (le Saude Publica, que os fará exami-
nar, afim (Te ser estabelecido o indice de infes-
tação.

Art. 492. Nas localidades em (IJIC forem nu -
merosos os casos de doença de Chagas, a aucto-
ri(Iade sanitaria fará o censo dos ifl(livi(Iuos porta-
dUI'(-S (Ia ia rasitose, (leialhalul() as (liVei'Sas mo(l1-
lidades clinicas encontradas e colhendo sangue
para exame, sempre que for verificada a existen-
cia de reacção them'mica
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Art. 493. Nos nucleos de população onde for
elevado, o indic p de tiypanozomiase americana, a
auctjdade sauitria deverá determinar a. pratica
du cprgos perio(licOS para (lCStl'uiÇUO (10 heini-
l)tCrO. trausniissor.

Art. 494. j'iea al)SolUt.anlCIIt(' J)r0Iuil1(1a a coa-
sruóção de casas de typo primitivo, de paredes
i)arreads. e cobertas de cpim, nas zonas em que
Jor eudemica a doença de Chagas.

Art. 495. As novas habitações deverão ter as
paredes rebocadas, sem frestas e fendas, onde pos-
sam oçeultar-se os insectos transmissores e serão
cobertas com telhas de 1)arro ou de outro material
que preencha o fim visado.

Art. 496. A auctoridade sanitaria, de accordo
com as normas estabelecidas neste regularpento,
poderá mandar demolir, nos centros populosos, as
liaitaçes de typo primitivo e infestadas de hema-
topimagos transmissores (Ia trypanozomiase.

Art. 497. Nos nucicos de população ([UC S
fqrom fornando, a auçtoridadc sanitaria deverá
fazer cumpris as disposições deste regulamento re-
lativas ás construcções de habitações, mio peimit-
tindo que sejam occupadas as que possam offere-
cer condições, favoraveis á proliferação de bar-
beiros.

Art. 498. As empresas industriaes ou agrico-
Ias publicas ou particulares, ficam obrigadas a
modificar as habitações actuaes utilizadas pelos
seus empregados ou construir outras de typo que
será submettido á pprovação da auctoridade sa-
nitaria

Art. 499. Os postos sanitarios deverão distri-
buir, nas zonas infestadas pela doença, instrucções
e cartazes iiie informem o P0"0 sobre o perigo
do barbeiro e meios de combatei-o.

Art. 500. Será aconselhada á população, ou
promovida pela auctoridadc sanitaria, a caça sys-
tematica aos tatús nas zonas vizinhas dos centros
habitados
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XXVII	Bouba
Art. 501. Verificada a existeucia de casos de

Ieuba cru muna re( fião, a auctoridade sanitaria p '-
cederá do seguinte, modo:

a) fará o isolamento hospitalar ou doniiçiliario
dos doentes com lesões multiplas, até a completa
cicatrização;

b) levantará o censo dos bomibaticos;
e) tratará dos doentes pela therapeutica mais

conveniente;
(1) recomnmenda cá aos boubaticos que tragam

sempre occiusas suas lesões.

XXVIII - Filariose
Art. .502. Nas zqnas Clii que grassar a filariq-

se, a auctoridade sanitaria executará as seguintes
providencias:

a) exame de sangue dos individuos suspeitos,
afim de avaliar o indice endemico, devendo ,a col-
lecta de sangue ser effectuada durante o dia e á
noite;

li) isolamento (lo doente e eventualprotecção
mechanica das hahtações com telas á prova de
mosquitos, policia de fócos lias zonas peridomici-
liarias, visando os mosquitos do, genero Cnlex e
principalmente da especi.e quinque-fas.ciatus;

e) tratamento dos doentes pela therapeuticmi
mais conveniente.

XXIX ....- Doenças venereas
Art. 503. São consideradas doenças venereas,

para fins regulamentares, a syphilis, a gonorrhéa,
e cancro venereo simples.

Art. 504. Os postos sanitarios, no intuito de
(liffundir conhecimentos exactos sobre as miiedi-
das prophylacticas contra as doenças venereas,
promoverão por. todos os meios a instrucção do

selientando a inipo.rtaiicia do tratamento

1	

.	1
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intensivo dos contagiantes e as medidas de
caução individual.

Art. 505. As auctoridades sanitarias l)'
rão, dentro das normas de mais absoluta dis
ção, descobrir os casos dessas doenças, Irorno
do o tratamento dos contagiantes.

Art. 506. As pessoas de ambos os sexos
pelos seus habitos, occupação, meio de vida ou
outra qualquer causa evidente se tornarem
peitas (te estar infectadas ou de vehicular os
meus doquelias doenças e as que forem apt
mais facilmente traiísrnitlil-as, merecerão cu
dos eSj)eciaeS da auctoridade santaria

Art. 507. Os dispensurios mantidos pela
rectoria de Sade, Publica, farão o diagnostic
o tratamento gratuitos de todos os vencreos
pliase contagiante. Os individuos abastados, i
Vez eliminado O perigo de contagio, recebc
conselhos impressos sobre a iruportancia (Ia
caça e Sobre a coilvdniencia de continuarem O
Iameii [o Com SCU medico particular.

Art. 508. O tratamento 1)roI)1lylctico dos
ilereOS será feito em dispensarios 011, em c
cspeciaes, eia hospitacs, entrando a Directoria
Saude Publica em entendimento com asas admi
trações dos hospitaes para que seja reservada u
enfermaria especial para esses (incutes.

Art. 509. A Directoria de Saude Publica
(lerá celebrar accordos com as administrações
]iospitaes existeiltes 110 Estado para a inslalia
de ambuIatorios au li-venereos, fiscalizando o
íunccionamento e a aj)plicaÇão (lo material
neci(lo

Art. 310. Em todos os dispensario, dcv
ser feita a verificação segura do diagnostico i
exames microscopicos, l)acteriOlogicoS e reacç
serologicas que forem necessarios, e assegurad
ralamnenlo efficicn[e pelos saes de mnercurio e

hism iii lio, pelo salvarsan, neosulva ['Sa ii e SCUS S
ee(laneoS appro\ados pela inspectoria

Art. 511. Os disl)eIlsarjos auti-venereos deve-
rão funccionar em logar discreto e possuir mstal-
lações separadas para cada sexo.

Paragrapho unico. Na h ypothese de não ser
J)OsSivel essa separação, as consultas SeI'a() realiza-
das cm horas ou dias differentes.

Art. 512. Os dispensários anti-venereos deve-
rão attcnder aos doentes de pelie, ministrando tit -
tamento aos que forem portadores de lesões conta-
giantes.

Art. 513. A direcção dos dispensarios será
confiada de preferencia a niedicos especio 1ist
em venereologia ou aos que tenham leito estagio
em uni dispcnsario anti-venereo.

Art. 514. Cada (liSpenSario deverá ter um pe-
queno laboratorio para xames inicroscopios. As
reacções serologicas só serão feitas em determina-
(los dispensarios, de accordo com a imiclbnr. distri-
huição do serviço, ficando, entretanto, obri a dos
a attender as necessidades (los que não posuirein
instailações para taes pesquisas.

Art. 515). Os doentes matriculados flCS
1)eflsarios, (Inc abaiidouarem o tratameoto, ones
(te Iermina(la a pliase con tagiante, serão coivida-
(lOS por avisos reiterados e conselhos da ''nícinui
ra visitadora, a voltar ao posto para terminação
(la cura l)iOPllyIactica

Art .516 .Assecções de hvgiene prcnatal e
Ilygiene inlantil dos centros de sau(le deverão fa-
zer a l)1oPhylaxia e o tratamento (te syj)huliS lie-
r(1(litaria.

Àrt . 517. Os dispensarios anti-venereos, além
(10 tratamento eSJ)Ceifie() e esterilizante de que são
incumbidos, constitui tão lambem centros de pro-
paganda e educação sanitarias, devendo promo-
ver a realização de palestras, exhihições de I)elli-
culas cineniatograplmicas, O1'ganizaçõc) de mostrua-
rios, que instruam o povo sobre o gru tide perigo
(Ias doenças venereas e os meios efflcienles para
evitar a contaminação.
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Art. 518. E facultativa aos medicos a noti-
ficação dos casos de doença, venerca surprehen-
(lidos na clinica civil ou hospitalar, devendo, em
qualquer hypothese, ser feita a communicação sob
sigilio e com auctorização do doente, agindo, pos

-teriormente, a auctoridade sanitaria dentro das
normas da mais absoluta discreçao.

Art. 519. As matriculas nos dispensarios p-
derão ser feitas sob sigilio, si o doente assim o
nesejar, figurando nas fichas e nos livros de re-
gistro apenas as suas iniciaes.

Art. 520. Sempre que for preciso, deverá ser
proposto ao doente contagiante pela auctOri(lade
sanitaria que o examinar ou pelo medico do dis-
pensario, o isolamento no hospital, devendo para
isso ser empregados todos os meios suasorios. Só-
mente 'em casos eXCCpCiOflaeS de grande risco de
propagação e quando o doente se recuse ao trata-
mento de ambulatorio, será obrigatorio o isola-
mento, de accordo com os dispositivos legaes.

Art. 521. As disposições do artigo anterior se
referem a doentes de qualquer edade ou sexo e
cm hypothese alguma poderão ser applicadas sys
tematicarnente a pessoas de determinado sexo ou
classe, decidindo sempre a auctoridade sanitaria
de modo individual e excepcioual para cada caso,
depois de perfeitamente apurada a recusa do tra-
tamento ambulatorio e devendo, si tiver duvida,
informar e consultar a inspectoria pelo meio mais
I)rOml)tO.

Art. 522. A inspectoria organizará o program-
ina de e(lucaçLo hvgienea a ser realizado pelos
dispensarios anti-venereOS e postos sanitarios, de-
vendo attender aos seguintes objectivos:

a) fontes e meios de contagio, salientando os
que offcrcçarn maior risco;

1)) im1)ortaflCia (Ia desinfecção preventiva,
após os riscos de contagio e meios, de realizal-a
facilitando a sua pratica;
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C) afastamemito dos fÓCOS de infecção, como
medida phoplivlaclica primacial;

(1) instrucção sobre as consequencias das do-
caças venereas utio s relativamente ao individuo
como á sua prole;

e) convcrmicncja do tratamento intensivo (lu-
rante a phase coiitagiante e do tratamento com-
iilementar até a realização da cura clinica;

f) vantagein sobre o exame medico l'u-
pelal;

g) inconvenientes relativos ao charlatanismo
medico e pliarmaceutico e ao tratamento das do-
enças vencreas por pessoas que não estejam devi-
(lamente habilitadas;

h) perigos decorrentes da gonorrhéa, como
causa de ophtalmia, principalmente dos recem-
nascidos, e possibilidade de transmissão (la syphi-
lis pela amamentação

Art. 523. Os dispensa rios, além (105 traba-lhos de propaganda executados na sua sédc, de-
verão promover a realização de conferencias e
palestras, com projecções cineniatographicas nas
casernas, officinas, fabricas e centros oJ)erarios.

SECÇÃO UNDECIMA

Zoonoses transmissivejs ao /moni cm

Art. 524. Na occorrencia de qualquer epi-
zootia OU enzootia transmissivel ao iiomem, serão
feitas as pesquisas 1)acteriologicas necessarias
para elucidação do diagnostico etiologico e toma-
das as providencias indicadas em cada caso.

Art. 525. Os auimaes atacados de morm o,
carbunculo liematico, e raiva serão mortos e, em
seguida, cremados.

Art. 526. Para combater as zoonoses e imue-
dir-lhes a propagação, a Directoria de Saude Pu-
blica solicitará a intervenção da auctoridade fede-
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ral ou estadual a cargo de quem estiver esse ser-
viço

Art. 527. Nas localidades cm que foren ve-
rificados varios casos de raiva, será organizado
serviço especial para captura e matança (l cães
vadios, sendo corno taes considerados os que SC
acharem soltos, sem coileira e sem o numie da
respectiva liceiça.

Art. 528. O tratamento preventivo (los ifl(ii-

vi(lI1Os nmr(IidoS 1)01' anirnO('S 1'1bi(lOS Será fei-
to gratuitainente, nos institutos subvencionados
1)e10 governo.

SECÇÃo 1)UOI)ECIMA

Fiscalização (Ias fabricas e das offieinas em geral
Art . 529. Além das exigenCias constantes des-

te regulamento, as fabricas e uflicinas em gerei
(leverfl() obedecer aos preceitos contidos IIOS ar-
tigos seguintes.

Art. 530. As coiistrucçoes, reconstrnCçoes e
(laptações (te ( gIaes(ue e edilicios, destinados a

luis indusi I'Hl&'S, deverão ler SE!IS I)1LI1ltaS npPro-
Vil (laS pela a Lido ri da de saiiitaria, a quem comj)ete
ainda ve ri fica e õ local (til consi t'ucção, e a insta!-
lação de niachi nismoS 011 ilj)U relhos (l trabalho

Art . 331 . Os e(lificios destinados i fins in(I1IS-
trines deverão sei' coiisti'nides com inatei'ial de
boa qualidade, em local saudavel e (iiS1)OStos de
modo a J)erflhitti e urna boa orientação (planto á
insolação e á direcção dos ventos.

Art . 532. Ties edificios s( , i, i-io de preferencia
instillliL(IOS em zonas de hahiação pouca densa,
fói-a (105 centros urbanos, não sendo, em hvpo-
tliese algtiiva.	j)ernhittidO	O tliIiC'io1lilflie1lt() (l'
(Rli1l(l11'1' iIl(ILISt1iil nos centros 1)OplllOSOS, desde
que sejam iIlCOfl1lU0(hiS OU nocivas á vizinhçn.
pela pro(luCçao de fumo, ruido, trepidações .
odores.

Art. 533.1 Os estal)eleeilnenlos siml)lcsmente
incoinmodos poderão ser tolerados nas i-iias de
edificação cerrada, desde que distem no minirno
de 40 metros dos predios vizinhos. As industrias
já instailadas lerão o prazo de um amio para se
coliocarein nas condições estabelecidas por este
regulamento, sol) l)ellil de multa de 2009000, do-
brada nas reincidencias.

Art. 534. Os edificios poderão ter mais d
um pavimento, desde que não fiquem prejudica
das as condições de illummação e arejamento.

Art. 533. Nas constriicções de mais de tres
andares, além (Ias escadas será obrigatoria a in-
stallação de elevadores, em ililmero e com capaci-
dade sufficiente para attcndei' a todos os operarios
e empregados a juizo da auctoridade sanilariu

Art. 53(3. As escadas, destinadas a servir aos
diversos pavimentos, serão amplas, de (tais lançes,
de ty1)o) rectilineo, caiu degraus de Om,17 de altura,
no maximo, e de Om,28 de largura, no miiiimo, e
em numero proporcional ao (Ias pessoas (JUC tra-
balharem nos diversos andares.

Art. 537. O piso (Ias fabricas e officinas será
sempre revestido (te uma camada imjiermeavel
e de upc rficie lisa, de pi'cf'encia ladrilhos, de-
vendo as paredes sei' impel'nleahiliza(laS até
1 m,50.

538. Os locaes (leStil'ta(loS l() t1'O1)llll() se-
rão sempre bem aiej ados e iliuminados

Art. 339. A entilação, de pi'ef''i'encia natu-
ral, será assegurada por lancHas e portas, de di-
mensões prol)orciolia es ás arcas dos locaes a arc-
ar, devendo as j anellas possuir vidraças girato-

rias, basculantes 011 de qiielqiicr outro l vl) o ap-
pro\a(l() pela auctoriolade sanitai-ia

Art. 540. As janelias serao de j)l'efel'elicia
abertas em lados oJ)1)o)St0JS, tendo-se, entretanto, o
Cuidado (te ( , vital. fortes correntes de ar.

Art. 541. Nos casos em que for deficiente a
ventilação natural, quando houver excesso de tem-



1)(ii 'd 1 ti i'a e (1(.' liii Iii i(l (li', e 1111 11Vt) 0 t l uSe (li' j) !'(	O-
CÇiU) (te poeiras, azes e vapores provenientes (te
processos (te trabalho, deverão ser instaliados ftp-
i''lhos de ventilação mechanica ou artificial,
tees como ventiladores, exhaustores C propulsores
de ar, ou quacsquer outros dispositivos de lypO
a1)J)rovado pela Directoria de Saude Publica.

Art. 542. Será sempre obrigaloria a ventila-
ção mechanica, quando a temperatura ascender
a mais de 25° C. nos logares dc trabalho activo,
e, além de 271 , nos locacs de trabalho moderado,
e quando a humidade relativa exceder a 659ó nos
primeiros locaes e a 80% nos segundos. Para taes
verificações será exigida, quando necessario, in-
stallação de thcrerctros e katatherrnometfo.

Art. 543. Nos compartimentos onde houver
appa relhos que produzam CXCCSS1V() calor, serão
instaliudos (liSj)OSiliVOS ('speciaeS, tues CO111() al)tC-

paredes duplas, ou resfriadas, protecção p'
asbesto ou outro material similar, afim de evitai'
ou altenua r a irradiação do calor.

Art . 541. Nas industrias em que haja (les-
J)1'efldiflICl)t() de po('i1'tls, fuligem, gazes ou vapores,
serão installados ap)arelhos de aspiração ascen-
(lente ou descendente ou enipregado O encapota-
meu lo (Ias ni ach i nas.

Art . 51s. A oroducçuo de poeiras, em certas
industrias, l)o(lerá ser evitada, com a instaliação
de ap1)arelhos de irrigação (laS meterias primas
em trabalho.

Art. 546. Os gazes, vapores e poeiras resul-
tantes dos processos indusirjees serão, 1)01' fl)ei()
de cuputas, colieclados nos 1)0nt05 de producçao,
e i'einovidos para o exterior 1)0 1' meio de chriiní-
nés de tiragem sufficieutc . Quando incon'modos
ou nocivos, deverão sõffrer j)rev]o tratem': lo.

Ait . 5 .17. Os lociies de trabalho te- . : 'tliiiiiii-
ii-,iç,to naturalcal de intensidade nunca iiiL tior a rira
(lecímo p4)!' cento da' illuniinaçi'io ex teríoi' e deve-
rão, para asscgui'ar tal hiiIníflOSi(la(le, possuir j a-
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nelas r'.vjli'çadis 1Í)	:.uijaiu110 c(']S11(;;l1e'
e 15 (L a ice [oÍ aI tIas solas, e telhados '. 5
de preferencia envidraçados, em serrotes ou type
equivalente, Com orientação conveniente.

Art. 548. Para os trabalhos nocturros, ou
quando não se puder corrigir as deficiencias da ii-
luminaço natural, empregar-se-á a iliurninação
electrica, coni lampadas incandescentes, em nu-
mero sufficiente e dispostas de tal modo que ga-
rantindo uma illuminação conveniente, evitem of-
fuscamento ou sobras prejudiciaes aos orgãos vi-
suaes dos operarios.

Art. 549. Salvo em casos especiacs, serão vi-
tadas as lampadas individuaes, podendo ser usada,
para certos processos de trabalho, a luz mercurial,
a juizo da auctoridade sanitaria

Art. 550. Nas fabricas e officinas haverá la-
vatorios, providos de sabão liquido ou suspenso,
com torneiras cm numero de urna para cada gru-

o de 20 operarios.
Art. 551. A instaliação de galpões e giraus no

interior dos compartimentos de trabalho, só será
tolerada quando, sufficientemcnte illurninados e
arejados, tiverem urna altura minirna de 2m,50,
e não prejudicarem as condições de illwniriação
e ventilação (lesses locaes, não devendo, errm qual-
que' hvpothese, ser utilizados para dormitorios.

Art. 552. Não será permittida, salvo em caso
especial, a juizo da auctoridade sanitaria, a in-
stallação (te officinas de trabalho em porões, ou
em compartimentos abaixo do nivel do solo, onde
forem deficientes as condições (te illuminaçuio e
arej arnento.

A rt. 553. Nos trabalhos realizados no sub-
sólo, como nas minas, será assegurada a ventila-
ção e refrscamento artificiaes, por meio de ma-
chinismos cine pela auctoridade sanitaria forem
julgados  efficieiites.

Art. 554. Os machinismos e os apparelhos de
trabalho serão instalados de accordo com a tech-

_____
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nica moderna, visaiido a segurança e a protecção
dos operaricks e com dispositivos cspeciaes contra
accidentes.

Art. 555. Os estabelecimentos iiidustriaes de-
verão ter latrinas privativas de cada sexo, instal-
ladas de accordo com os preceitos deste regula-
mento e na proporção de uma para cada grupo
de 30 pessoas. Na secção de homens haverá mi-
ctorios na 1)I0J)01çã0 (te um para cada 50 ope-
ra rios.

Ar[. 556. Os estabelecimentos industriaes,
sempre que possivel, deverão ser dotados de cliii-
veiros iia proporção de um para 50 operarios, p0-
(lendo, cm certos CaSOS, a juizo da auctoridade sa-
nitaria, ser obrigatoriamente exigivel tal provi-
dencia.

Art. 557. A agua potavel, filtrada quando ne-
cessario, será fornecida por meio de hebedouros
hygienicos de typo approvado pela Directoria de
Saude Publica, não sendo l)eriflittido o uso do
COJ)O em com mum

Art. 558. Os locaes de trabalho de dependeu-
cias serão mantidos cm estado de escrupuloso as-
seio, rPtirau(lo-sc as poeiras 1)0r meio de aSI)i
radores ou fazendo-se a varredura humida, ao
menos uma vez por dia.

•rt 559. Os residuos solidos resultantes dos
processos (te manufactura deverão ser removidos,
quando ii.-io a l) rovcitavciS , pura fóra da área ur-
bana, OU incinerados no local, devendo, na pri-
meira hypotliese, soffrer tratamento previo, si a
auctoridade sanitaria assim julgar conveniente.

Art. 560. Os residuos liquidos não utilizaveis
serão lançados na rêde geral de exgottos, ou tra-
tados e removidos convenientemente para locqes
apropriu(los, de accordo coma auctoridade sani-
taria, quando nu localidade não existir canaliza-
ção de cxgotto.

Art. 561 . Os trapos, papeis usados e outros
qunesque r residus solidos (Te inateriaes ainda
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proveitaveis como sul)-productos, deverão, a jui-
zo da auctoridade sanitaria, soffrer previa des-
infecção, ser recolhidos em deposito e manipula-
dos cm logar isolado.

Art. 562. Nos processos industriaes, cm que os
olhos, mãos e apparelho respiratorio dos opera-
rios ficarem sujeitos aos riscos de irritação, quei-
maduras, intoxicação ou quaesquer outros acci-
dentes resultantes do proprio trabalho, deverá ser
obrigatorio o uso de oculos protectores, luvas e
mascaras de typo julgado efficaz pela auctorida-
de sanitaria.

Art. 563. As administrações (Ias fabricas e
officinas são obrigadas a auxiliar a auctoridade
sanitaria na educação hygienica dos operarios, fa-
cilitando a realização de conferencias e a coilo-
cação de cartazes instructivos, que lhes forem of-
ferecidos pela Directoria de Saude Publica, fa-
zendo, além disso, observar as determinações ex-
pedidas pelo encarregado desse serviço.

Art. 564. Todos OS operarios deverão ser vac-
cinados contra a variola ao serem admlttidos ao
trabalho, caso não cxhiham attestado firmado por
auctoridade sanitaria de que se siihmnetteram a
essa pratica proph lactica, com proveito, lia me-
nos (Te sete anhos.

Art. 565. O rnedir.o do estal)elecinlcnto indus-
trial ou outro facultativo que, hi presmi' assisten-
cia aos operarios, surprehender signaes de into-
xicação ou de (malquer processo muorbido, pre-
sumivelmente attrihuiveis aos ine(hodo (Te trilha-
lho ou (l(lIeS resultantes, de verá comnuinica r o
facto á aiictoridade sanitaria e ao director da em-
presa, afim de serem lomadmis as medidas con-
venientes.

Art. 566. Serão obrigatoriamente notificadas
as seguintes molestias: deformações OSSeaS e arti-
culares de origem profissiçnaj, dermnatoses pio-
vocadas por substancias	ou irritantes,

D. 119	 1i27
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pneumoconioses e affecções broncho-pulmonares
determinadas pela aspiração de poeiras e vapores;
intoxicações pelo chumbo mercurio, arsenico,
phosphoro, zinco, nickel, cadmio, sulfureto de car-
bono, hydro-carburetos provenientes da hulha ou
quaesquer outros productos chimicos; syphilis, tu-
berculose e lepra em caso de contagio profissional,
carbunculo cutaneo entre magarefes, açougueiros,
manipuladores de couros e derivados; ancyiosto-
mose, mormo; inolestia produzida pelo ar com-
primido (molestia dos caixões) e quaesquer ou-
tras perturbaçõ's inorbidas resultantes dos pro-
cessos de trabalho.

Art. 567. Nos serviços de telephone e tele-
grapho e em todos os trabalhos em que se exige
attenção intensa e prolongada, haverá descanço
de 15 minutos de 2 em 2 horas.

Art. 568. Quando um determinado trabalho
fôr prejudicial a certos operarios, o medico do es-
tabelecimento ou a auctoridade sanitaria promu-
verá a transferencia delies para outra secção.

Art. 569. Em todos os estabelecimentos in-
dustrias haverá um registro sanitario, organizado
pelo medico da empresa, no qual serão lançadas
todas as occorrencias niorbidas de cada operario.

Art. 570. Em todos os estabelecimentos in-
dustriaes e comnierciaes, cm que trabalham mu-
lheres, ser-lhes-á concedido um repouso de trinta
dias antes e trinta depois do parto.

Art. 571. As administrações industria es de-
verão promover a creação de creches ou salas de
amamentação, situadas nas proximidades dos lo-
caes de trabalho, permittindo-se ás mães amamen-
tareni seus filhos duas ou tres vezes em interval-
1	!Sflh11 flW'fl	-LU 1	L1L1	.

Art. 572. Não poderão ser empregados nas
fabricas, como operarios, individuos de menos de
doze annos.

Art. 573. E' prohibida a admissão de menoS
res nas fabricas de tabaco.

Art. 574. Os menores não trabalharão mais
de 6 horas, em 24 horas, e não serão chamados
para os trabalhos extraordinarios, denominados
serões.

Art. 575. Consideram-se menores, para os ef-
feitos regulamentares, os operarios entre doze e
(leZOitO annos.

Ari. 576. As infracções dos artigos constan-
tes desta secção, a que 1150 tiverem sido commi-
nadas penas especiaes, Serão punidas com multas
dc 50000 a 200000, dobradas nas reincidencias.

SECÇÃO DECIMA TERCEIRA

Dos estabelecimentos de comestiveis, hoteis, res-
taurantes, confeitarias, açougues, etc.

Art. 577. O Secretario da Segurança e Assis-
tencia Publica expedirá, oppoi'tuuiamentc, instru-
eções relativas á instaliação, funccionamento e
fiscalização dos estabelecimentos de comestiveis,
hoteis, restaurantes, confeitarias, açougues, etc.,
mediante proposta tio director de Saude Publica,
que deverá considerar, quanto a cada delegacia
districtal, as condições que a dias forem p-
liares.

SECÇÃO DECIMA QUARTA

Da fiscalização de gerieros alimenticios

Art. 578. Para os effeitos deste regulamento,
consideram-se generos alimenticios todas as sub-
stancias, solidas ou liquidas, destinadas a serem
ingeridas pelo homem, com excepção dos medica-
mentos.

Art. 579. Só é permittida a importação de
taes generos, bem como a producção, guarda, ar-
niazenagem e exposição ao consumo, (filando fo-
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rin considerados bons e prorios para a alinicu-
tação.

Art. 580. Não serão considerados prOl)riOS
para o consumo:

a) os que não se acharem em perfeito estado
de conservação;

b) os nocivos ou suspeitos de nocividade á
sau(le;

e) OS falsificados, alterados ou deteriorados.
Art. 581. Consideram-se alterados:
a) os que tenham sido misturados ou acondi-

cionados com substancias que lhes modifiquem a
qualidade, reduzam o valor nutritivo ou provo-
quem deterioração;

1)) Os que tenham sido modificados por Sul)-

tracção, no todo ou em parte, de um OU mais dos
elementos de sua constituição normal;

c) OS que contenham ingredientes nocivos á
saude ou substancias conservadoras não auctori-
zadas pela Directoria de Saude Publica

1. o As disposições (Ias alineas a) e b) não
compreliendem os leites modificados ou dieteticos
e seus siih-productos, nem outros (lietetiCoS per-
mitti(IOS, desde que estejam marcados ou rotula-
dos com a expressa declaração de sua natureza e
constituição.

2.0 Não são 1)FOhibidOs OS 1)rodUcto a rtifi-
ciaes, succedaneos ou imitações dos naturaes,
quando não entrem em sua com posição substan-
cias nocivas ou prohihi(laS, (leS(le que tragam a
(1&CltlraÇao de artificial OU imitação, ciii caracte-
res tão visiveis quanto os que designarem os pra-
duetos.

A falta (lestas declarações sujeitará os infra-
ctores, fabricante e vendedor, á multa de 100000
a 5000U0.

582. Consideram-se falsificados:
a) os gene ros aliinen ticios cujos coinponeiites

tenham sido substituidos no todo ou em parte, P1'
outros;
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h) os coloridos, revestidos, aromatizados ou
addicionados de substancias extranhas para o ef-
feito de se lhes occultar qualquer fraude ou alte-
ração, ou de apparentarem melhor qualidade do
que realmente têm;

e) os que se constituireni, no todo ou em Par
-te, de productos animaes degenerados ou decom-

postos, ou de vegetaes alterados ou deteriorados,
comprehendcndo-se nesta classe as carnes de ani-
maes n() destinados á alimentação ou vict imados
por molestias ou acci(leiItes, que os tornem impro-
f)ris 011 iimcoiivenientes para o consumo alimen-
lar;

(1) OS que tenham sido Postos, flO 10(10 OU em
parte, pelo interessado, em substituição a outro
declarado no recipiente;

C) os que na com)osição, peso ou medida se
diversificarem do annunciado nas marcas, rotulos
ou etiquetas, que não estiverem de accordo com as
declarações do interessado.

Art. 583. Reputar-se-ão deteriorados:
a) os generos alimenticios que estiverem de-

com j)Ostos, putre factos, tanci fica(los ou revelarem
-icç,to de parasitos não inhetentes aos seus pro-
cessos de fabrico ou maturação;

h) os tuberculos, bulbos e sementes em esta-
(10 de germinação;

c) os que, por causas naluraes, defeitos de
conservação ou acon (licionainento, ou demora de
armazenagem, se tornarem imnj)rOpriOS para o con-
sumo.

Art. 584. Consideram-se nocivos todos os pro-
diictos alimenticios, bebidas inclusive, cujas al-
terações, falsificações ou deteriorações os tornem
prel udiciaes á saude, assim COflH) aquelles em que
a analyse revelar a presença de substancias to-
xicas ou de germens palhogenicos

Paragraplio unico . Quando o genero appie-
hendido ou diialvsado for reconhecidamente noci-
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vc, dar-se-á aí) lacto larga publicidade, alIIi (10
aggravamento da l)eIltl

Art. 585. Aos que infringirem as disposições
dos artigos 581, 582 e 583, produzindo, armazenan-
do, transportando, vendendo ou eXpOflclO ao cori-
SUfl1() generos ahmenticios nas condições neiles
previstas, será impostá a multa de 500000 a
1:000$000.

Art. 586. Aos que infringirem o disposto no
artigo 684, será imposta a multa de 100000 a .
500000, sem l)rcjuizo (Ia responsabilidade cri-
minal.

Art. 587. Pelas infracções dos artigos 581.
582 e 583, (leste regulamento respondem:

a) o fabricante do producto 011 gencro altera-
do, falsificado ou deteriorado;

h) o que tiver sob sua guarda o artigo altera-
do, falsificado ou deteriorado;

e) o vendedor;
(1) o proprietario cia casa onde se achar o ge-

nero, desde que não indique o dono do producto;
e) o que tiver comprado a pessoa desconheci-

da ou não lhe denuncie a procedencia.
Art. 588. Ter-se-á como exposta ao consumo

qualquer porção de genero alimenticio encontra-
da em estabelecimento que se destine a esse ramo
de commercio, ou em qualquer de suas dependen-
cias, salvo si estiver no recipiente do lixo ou inu-
tilizada para ser removida pela Limpeza Publica,

Art. 589. Só serão tolerados ou permittidos os
agentes physicos e chimicos (Te conservação e os
corantes indicados neste regulamento.

Art. 590. Não é perrnittido o Uso de vasilha-
me, utensilios e meios de transporte relativos a
generos alimenticios que não tenham sido previa-
mente approvados pela Directoria de Saude Pu-
blica

§ 1.' rraes condições serão extensivas ao vasi-
lhame e utensilios de cozinha, copa e mesa dos
restaurantes, hoteis, casas de pensão, asylos, hos-
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pia(s e ql1aes(11er outras casas t.1c hul)itaçau CUl-
lectiva ou que dêem ao consumo generos alinien-
ticios.

2.0 A apprehensão ou inutilização por inob-
servancia das alludidas condições poderão ser fei-
tas nos proprios estabelecimentos e logares em que
os artigos se fabriquem, importem ou vendam.

Art. 591. Sem previa analyse do Laboratorio
de Analyses do Estado ou dos laboratorios offi-
ciaes cia Capital Federal, não é permittido vender
ou expor á venda generos alimenticios de proce-
dencia nacional ou extrangeira que tenham pas-
sado por processos de preparação e acondiciona-
mento.

§ 1 . Os generos importados, nacionaes ou ex-
trangeiros, embora tenham sido approvado3 por
laboratorios officiaes, só serão assim considerados
quando devidamente authenticados.

§ 2. 0 Só se considerarão authenticados os que
tiverem marcas, rotulos ou designações, acompa-
nhadas do nome do fabricante, do Jogar da fabri-
ca, do nome do (lepositario ou representante e cio
numero, data e logar da analyse.

§ 3. Si o fabricante não tiver representante
no Estado de Minas, responderão os importado-
res pelas obrigações deste artigo.

§ 4. 0 Para obter dispensa (Ia analyse, os in-
teressados apresentarão á Directoria de Saude Pu-
blica copia authenticada do laudo de analyse for-
necido pelo laboratorio official que tiver feito.

§ 5.0 Os que não estiverem nas condições de
obter dispensa de analyse ficarão sujeitos ao regu-
lamento do Laboratorio de Analyses do Estado.

Art. 592. Aos que infringirem as disposições
do artigo anterior e seus paragraphos será impos-
ta a multa de 500000 a 1:0W$000.

Art. 593. São dispensados de analyse previas:
a) a carne e os productos de padaria e paste-

laria de manipulação diarias e de consumo de

_____	 4:;
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cada dia, sem prejuizo, porém, do exame 'da ma-
teria prima empregada no seu fabrico;

1)) OS productos analysados e ap l)rovados por
laboratorios officiaes que satisfizerem as condi-
ções estabelecidas no artigo 591.

Art. 594. Toda a agua que tiver de servir na
manipulação ou confecção de generos alimenti-
cios deverá ter sua pureza comprovada por ana-
lyse e pela inspecção local da origem e captação,
desde que não provenha do abastecimento publico.

Art. 595. E' vedado ter ou vender substancias
nocivas á saude nos logares em que se fabriquem,
acondicionem, guardem, ven(larn 011 dist rihtiani
gene ros alin eu hei os.

Multa de 100000 a 1 :000000.
Art. 596. Os que expuzerem á venda generos

alimenticios não preservados-de contaminações fi-
carão sujeitos 'L multa de 50000 a 500000.

Art. 597. Nenhum individuo que esteja eli-
minando germens de molestias trausmissiveis ou
affectados de dermatoses poderá lidar com gene-
ros alimenticios, uma vez que, a criterio da au-
ctoridade sanitaria, possam resultar maleficios
para a saude publica.

§ 1. 0 Os encarregados e dirigentes dos esta-
belecimentos em locaes onde se negociem generos
aliinenticios reclamarão de seus empregados at-
testados medicos 011 exigirão que se submettani á
inspecção sanijrjj feita pela I)iretoria de Saude
Publica

§ 2. 11 Quando p " negligencia ou intencional-
mente for infringido este artigo ou seu paragrapho
primeiro, ao responsavcl será imposta multa de
100000 a 200000.

Art. 598. Nenhum genero alimenticio entrado
na Capital do Estado pelas estradas (Te ferro 1)0-
(lerá ser entregue ao (leStinatmmrio sem que tenha
sido previamente vistoriado pelo funccionario en-
carregado (lesse serviço.
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§ 1.° Para a pratica do disposto neste artigo,
o director de Saude Publica terá entendimento
com as auctoridades federaes Para que os func-
cioiiarios das estradas (Te ferro, encarregados dos
serviços de armazens, dêm aviso á Directoria de
Saude Publica, sempre que houver genero alimen-
ticio por ser retirado, qualquer que seja a quan-
tidade.

§ 2. 0 Verificada qualquer desohedieiicia a esta
determinação, o director de Saude Publica com-
inumnicará o facto aos directores das estradas, para
(LIIC os funccioiiarios resj)unsavcis sujam devi-
(lamente punidos.

Art . 599. Os infractores reincidemi [es dos ar-
ligos referentes aos generos falsificados, alterados
ou deteriorados, lilu) poderão concorrei- para o
fornecimento dos estabelecimentos puiblicos do Es-
tado.

Art. 600. E' prohibido expõr á venda OU ter
em deposito, entre generos alimciiticios para o
consumo publico, generos deteriorados, alterados
ou falsificados, ainda (JUC SC destjncm Lu alimeimia-
Ç'() (Te animaes.

Multa de 100$000 a 500$000.
Art. 601. Toda carne fresca, (le bovino, sumo,

caprino ou ovino, assim como o toucinho fresco
que se destinar ao COflS1I0 1)Ul)liCO, será prove-
niente de au imaes abatidos 1105 matadouros mil-
llicipaes, e submettidos nestes á iflS1)CCÇãO sani-
faria.

Art. 602. Os estabeleiiïmeqqs licenciados
pela Prefeitura e pelas camaras inunicipaes que
adoptarem as dicposiçõcs (leste reUlamento po-
derão abater gado exclusivamente para fins iii-
dustriaes, desde que sejam fiscalizados por aucto-
ridades sanitarias fcderacs ou estaduiaes.

Art. 603. os que abaterem animaes clandesti-
namente e os que expuuzerenu á venda os 1)rodul-
ctos assim obtidos serão punidos com multa (Te
100$000 a 200000.
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Art. 304. As carnes salgadas ou preparadas,
bem corno os productos de salsicharia, só poderão-
provir de animaes abatidos nos matadouros mil-
nicipaes e ser manipulados em estabelecimentos
para isso licenciados.

Si procedentes de estabelecimentos silos em
outros municipios ou de outro Estado, serão acom-
panhados de attestados de sanidade passados por
auctoridades competentes.

Paragrapho imico. As infracções do artigD
anterior serão punidos com multa de 200000 a
50000O.

Art. 605. Os industriaes que se ocduparem
(lesse ramo de negocio serão obrigados a authenti-
car SeUS pi0(11lCt0s, de modo que possam ser facil-
mente reconhecidos por urna rotulagem inviola-
vel, que os acompanhará.

Patagraplio unido. O pro(ludtO não authen-
ficado será appreliendido e ao commerciante que
o expuzer á venda ou o tiver em deposito, impor-
se-á a multa de 504000 a 500000 e a de 100000
a 1 :000O00 ao fabricante.

Art. 6O3. As carnes verdes só poderão ser
vendidas nos açougues. Multa de 50$000 a 200$000.

Art. 607. As carnes simplesmente salgadas
poderão ser vendidas nos açougues ou nos estabe-
lecimentos licenciados, para o que deverão ter dc-
positos proprios, de modelos indicados pela Dire-
ctoria de Saude Publica, punindo-se as infracções
com multas de 50000 a 200000.

Art. 608. Para os effeitos deste regulamento,
entende-se 1)oI banha a inateria gorda provenien-
te de porcos abatidos em perfeito estado de sau -
de, isenta de rancidez e não contendo mais de
17é de (malquer outra substancia.

Art. 609. Não é perrnittido expor á venda ba-
nha nas seguintes condições:

a) contendo menos de 997o de materia gorda;
b) com acidez superior a 4 graus;

--
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C) que pelo cheiro ou qualquer outra quali(I-
de se torne repugnante á alimentação;

d) que contenha gorduras extranhas á sua
composição normal.

Art. 610. A banha exposta á venda em des-
accordo com este regulamento será apprehen(!ida
e inutilizada, incorrendo o infractor na multa qu
lhe for applicavel. Aos que expuzereni á venda
banha fraudada, nos termos do artigo anterior.
será imposta a multa de 100000 a 200000.

Art. 611. Aos que expuzerem á venda banha
falsificada, pena de multa de 200$000 a 1:000$000,
além dada al)prehensão.

Art. 612. Aos (JIJC de qualquer modo puze-
rem obstáculo á execução (leste regulamento, dif-
ficultando a fiscalização ou a inspecção) de ge-
ieros alimenticios expostos á venda ou em depo-

sito, será imposta a multa de 100$000 a 500000.
Art. 613. A inspecção de peixe e de crusta-

ecos se fará de accordo com instrucções cspeciaes,
approvadas pela Directoria de Saude Publica. To-
davia, ficam-desde já sujeitos á disposição da ali-
nea a) do artigo 583.

A) - Cereaes, leguminosas e farinhas

Art. 614. Serão considerados improprios pa-
ra o consumo os cereaes humidos, e os que tenham
sido tratados por oleos ou graxas de qualquer ori -
gem, os que tragam (te mistura sementes diversas
das que sirvam para denominar o producto, os
que tenham de mistura a clavagem do centeio, OScontaminados p°' bolores e outros cryptogarnos ou
infestados por parasitos e larvas.

1. 1 Não estt comprehendido neste artigo o
arroz dito 'envernizado OU polido" que póderá
conter olco vegetal de boa qualidade, na propor-
ção estrictamente necessaria para se conseguir
esse beneficiamento.

1
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2. 0 As sementes comestiveis das legumino-
sas, (feijões, ervilha, favas, etc.), não poderão
conter, de mistura, sementes diffcrentes das que
forem apregoadas, nem qtiaesqlier outras substan-
cias extranhas, embora innocuas.

§ 3. 0 Não poderão ser expostos á venda os fei-
jões e as favas selvagens que contenham princi-
piOs Cyanhly(lricos.

§ 4.' Serão consideradas improprias para o
consumo as sementes de leguminosas atacadas por
bolores e outros CrVj)tO1fl1oS, as que estiverem
infestadas de parasitos e larvas e as que tiverem
soffrido qualquer avaria ou tratamento que limes
fl10(lifiqItC o valor IlutritiV()

Art. 615. Os cereacs e as sementes de legumi-
nosas, imi)restaveis jmni a alinientação humana
só 1)O(1er0sei - aproveitados para a (le animaes
ou utilizados para fins indiistriaes, depois de (les-
flattlra(l0S.

Art. 616. Será vedada a venda (te farinhas
provenientes de cercaes e outras sementes que
mio satisfaçam as diS1)OsiÇOes (leste regulamento,
1)dfll CamIlo) (Ias que, contenham, de mistura, sub-
siancias minerues extranhas, embora innocuas,
011 apresentem amidos diversos (105 contidos nos
cereaes a que devam o seu nome. As farinhas liii-
midas, fermentadas, rancificadas e as infesLidas
por parasitos de qualquer especie, serãoemma 1-
meu te consideradas imp roprias para o consumo.

1 .° Só será J)crmittida a venda de farinhas
misturadas ou contendo amidos de outros vegetaes,
si nos recipientes. SOCC3S OU I)aCOteS houver o. de-
ciaraçao expressa de "mistUra(la", deven(ío, en-
tretanto, predomuiiuiir, na mistura, a farinha cujo
nome servir para a j) regna r o prO(ltlCt() . Poder-si-á
omittir (It1l1(l11eF oleclaraçao, qUafl(lo) ii 10 iiiha
misturada lar veuiolida Sol) o nome (le faim tosia

§ 2. A farinha dc trigo Luto poderá conter
menos de 8 17C de g1udn humido nem mais :lc 1 t'
de hiuiudade; não deverá ajuda apresentar acidez
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que exija mais de um centinietro cubico de solti-
lo normal para neutralizar 100 grarnmas de fa-
rinha, e nem conterá mais de 1 gr. 50 de cinzas.

§ 3. 0 A farinha de milho (fubá exsiccado) não
deverá conter mais de 12% de humidade, não
apresentará acidez que exija mais dc 5 cc. de solu-
to normal para neutralizar 100 grammas de fari-
nha, nem conterá mais de 27o de cinzas.

Art. 617. As farinhas julgadas impioprias
para o consumo só poderão ser utilizadas para a
alimentação de animaes ou para fins industriaes,
depois de desnaturadas.

Art. 618. As farinhas e feculas não poderão
conter alumen, nem productos destinado ,, ao seu
alvej anento.

B)	Massas

Art. 619. As massas alimnenticias (macarrão,
aletria e semelhantes) não podemao ter mais de
15% de humidade; neii deverão apresentar acidez
que exija para neutralizar 100 grammas (le p ' -
dueto mais de 15 cc. de soluto normal alcalino,
nem deverão conter mais (le 1% de cinzas.

§ 1. 0 Será permittido o liso (te corantes vege-
Lues innocuos na confecção das massas, sendo, eu--
tretatito, pl'í)iliI)ido) apregoar Lues productos como
preparados com ovos, sem que estes realmente en-
trem na lfliStliFLI da pasta, 1111 )1'O)O1'Çã() nuflimil
de 150 granimas de ovos (3 ovos) por kilugramma
de farinha.

§ 2." O talharim e OS ravjóes frescos poderão
conter maior percentagem de humidade

§ 3. 0 Serão consideradas imi)roprias para o
COflSUIflO as massas alirne n ti das h timidas, mofa-
(Ias, rançosas, parasitadas ou de qualquer  forma
alteradas, bem como as que contiverem, (te 1S-
tura, substancias mneraeS extranhas, embora iii-
nocuas, ou amidos e outras siibstarucias vegetaes
não declaradas nos rotulos.
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§ 40 As massas alimenticias não poderão ser
conf ceei onadas com farinha que não satisfaçam

S condições estublecidas HOS artigos 616 e 618.

- Pão
Art. 620. O pão cõrninum (pão de trigo, pão

branco ou pão vienndnse) nuiü 1)0(leI1 conter mais
de 35% de agua, nem apresentar acidez que, para
ser neUtralizada, exila mais de 8 cc. de soluto
normal por 100 grammas de producto, nem coa-
terá mais de 1% de cinzas, excluido dessa o clilo-
reto de sodio, tudo referido ao producto secco.
Não deverá conter farinhas extranhas, nem ser
confeccionado com restos de pão velho.

§ 1 . 0 São iInprop'ios para o consumo os pães
queimados, os mal cozidos e os que tenham bolo-
res parasitos ou qualquer sujidade.

§ 2. 0 Será interdicto, para o preparo do pão,
o uso de farinhas que não satisfaçam as condições
estabelecidas no presente regulamento.

§ 30 Será ierrnittida a venda de pães mis-
tos e dos velhos, desde que sejam vendidos como
taes.

§ 4. 0 Sob o nome de "farinha de pão", ou "fa-
rinha de rosca" só será permittida a venda de pro-
ductos obtidos pela moedura dos pães velhos e tor-
rados que ainda satisfaçam o disposto neste artigo.

D) - Biscoitos e productos semelhantes
Art. 621. Na fabricação (los biscoitos e pro-

duetos semelhantes só poderão ser empregadas
substancias comestiveis de boa qualidade, sendo
1)errnittido o uso de essencias e corantes auctori-
zados, em proporção estrictamente indisperisavel,
bem como o emprego de carbonato de arrmon.io,
bicarbonato de sodio, acidos citrico e tartarico e
cremor de tartaro.

§ 1. 0 Não será permittido dar aos biscoitos e
pi'oductos semelhantes qualquer denominação que

•	
t.	'

½	
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faça suppor a presença (Te substancias inexisten-
tes na sua massa de composição.

§ 2.° E vedado no fabrico de biscoitos, e pro-
ductos semelhantes, o emprego de farinhas que
não satisfaçam as disposições (leste regulamento,
o uso de essencias e inateiias corantes não per-
mittidas, dulcorantes artificiaes, substancias an-
tisepticas ou conservadoras.

§ 3. 0 Os biscoitos e productos analogos deve-
rão ser acondicionados de modo que a sua con-
servação fique garantida, sendo isolados (lo con-
tacto directo das latas por meio de papel imper-
meavel.

§ 4.° Serão iunproprios para o consumo os pro-
(luclos que apresentarem qualquer sujidade ou si-
gnal de alteração e os que estiverem contamina-
dos ou infestados por bolores, larvas ou insectos.

E) - Conservas

Art. 622. Não poderão ser expostas á venda
as conservas alimentares preparadas com mate-
rias primas avariadas, parasitadas ou contamina-
das, ou com os prohmctos de animaes abatidos em
desaccordo com este regulamento. Serão tambem
condenmadas as conservas que por defeito de pra-
paração, de acondicionamento ou por outras cau-
sas se tenham alterado.

§ 1. 0 As conservas que forem preparadas com
substancias diversas das prescriptas nos rotulos,
ou aquellas em que estas forem substituidas no
todo ou em parte por outros productos, sem de-
claração expressa no rotulo, serão consideradas
falsificadas.

§ 2. 0 E vedada a addição ás conservasde an'
tisepticos e substancias conservadoras com exce-
pção do chioreto de sodio, do salitre, cm pequena
quantidade, do vinagre, do assucar e do alcool de
boa qualidade, sendo permittido o tratamento (Los
legumes e fructas seccas pelo. anhydrido sulfni'osn.
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§ 3.0 No reverdecimento dos legumes seccos

será tolerado o uso dos compostos de cobre, cujo
anionio não seja toxico, comtanto que, no pro-
ducto, a dose do cobre metailico não exceda a 100
inilligrammas por kilogramma de substancia sec-
ca e figure no rotulo de taes generos a dec1araç6
expressa do tratamento soffrido. Será egualmeute
tolerado o emprego dos corantes innocuos, poden-
do, neste caso, ser vendida a conserva sem rienhui-
ma indicação.

§ 4. 0 A presença, nas conservas alimcnticias,
de acidos mineracs livres, saccliarina e seus se-
melhantes, glyceriiia, essencias nocivas, substan-
cias rnineraes íoxicas e qualquer outra substancia
nociva, justificarei a condemnação do producto.

§ 5. As latas que contiverelii. conservas fluo
poderão ter mais de uma gotla de solda; deverão
ter os cabeços concavos e serão revestidas inte-
riormente de um indulto inatacavel pelos ingredi-
entes da conserva.

S 6. 0 As conservas preparadas com salmouras,
caldas, vinagres, oleos ou banha, salvo casos es-
peciaes, 1l() poderão conter (tosSaS substancias
mais (li) ( 1 110 tini terço) (10 peso total (10 COfltCII(l()
das latas.

F)	Golis, assacar, (l000'S e Conf oitos

Art. 623. Ás geléas, marmeladas, goiabadas
e lodos os productos semelhantes não deverão CO!)-
lei' elementos 'egetaes, sellã() os das fructos a qiu
devam OS S'US nomes, sendo tolerada aa(tdiçíiu
de acido lartarico ou eurico cm dose inferior a 2)
grammas por kilogramma de productos.

Art. 624. Será prohihida a presença de ami-
do, gelatina, agar-agar nas geléas, marmeladas e
pastas de fructas, sem que seja expressamente
annunciada tal addição, a menos que o producto
seja vendido sob um nome de fantasia.
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§ 1 . 1 Nas tortas e em outros prodtictos de con-
feitaria, (10 duração epheinera, vendidos a granel,
Sol) nomes (te fantasia, será l)erflflhtido O USO (Ias
substancias geleificantes referidas neste artigo, in-
dependente (te qualquer declaração.

§ 2»' Nos productos mencionados neste arti-
go, quando vendidos com as declarações de "co-
lorido, aromatizado ou acidulado", será tolerada
a presença de materias corantes e essencias inno-
cuas permittidas, e lambem quantidade maior (te
2 granimas (te acido tarlarico ou eurico por kilo-
grainma de l)rodi!cto.

§ 3. 1' Serão considerados falsificados os pro-
oluctos comp reli en(lidos neste artigo que conte-
nham mais de 40% de agita, salvo os citados no
§ 1:'

Art . 625. Os l)a l) CiS (10 estanho, e1fl)rega(1os
tio acondicionamento das conservas (ir qualquer
natureza, ii,-io poderão conter mais de 15(1, de chuin-
1)0, 011 mais (te 3% (te qualquer outro metal nem as
soldas usadas 110 fechamento e na manufactura
(Ias latas para Conservas deverão conter mais de
10% (te cliliml)o.

Art. 626. O assucar refinado nãO) deverá con-
ter substancias muineraes nem parasitos (te qual-
quer especie, detritos anima es e vegetaes. O seu
teor (Iii saecharose li,-)o  deverá ser infei'joi' a 94%.

§ 1 -'>  Será tolerado o e1npr'90 (te quantidades
mninimas de azul da Pi'iissia de l)Oa qualidade, anil,
e ultra-mar para anilar OS assucaras refinados.

§ 2 . 0 Será tolerada a venda dos assucares de
inferior qualidade, co1nn1ei'cja1rno1)te conhecidos
Sol) OS nomes (ir "mascavo e mascayjnho" (l tiilfl-(lo, encerrem, no minimo, 75% de saccharose,
1! io tenham mais de 6% (te humidade, nem mais
de 3% de cinzas.

Art. 627. Será prohibida a venda de confei-
tos e preparações assucaradas semelhantes que
contenham saccharina e edulcorantes artifi ciaes,

D. 2) 1927
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corantes syi1tlieticOS (Jile uSo scafll os permitti-
(jOS 110 § 1 . deste artigo, eSSCflCil5 nocivas, suli-
stanciaS mineracs, embora iflflOCULlS, plantas OU

drogas toxicas, ,em. como OS que se mostrem de
qualquer forma alterados, contaminados 011 suj os.

§ 1. o Será tolerado nos confeitos e productos
assueara(lo5 o uso de corantes vegetaes jOflOCUOS,

,)cu,como a titulo precario, dos deriva dos (lo alca
-trão (Ia hulha, ahlliX) referidos, urna vez que es-

tes se a j) reseIltcmn em estado de maSeio" pureza C

ftifl empregados cm dose estrictanlente necessa-
ria á obtenção do colorido.

G)—Corantes a que se refere o paragrajilw
anterior

Corantes TOSCOS:

1 o Eosina (te trai) ronlflUoresceumla so(la(la)
2. Frithrosifla (tetraiodofl tio reSCeuilLl soda-

da)
3•0 Joseo_heiigabt (tet raio(ldichlOrofluores

CeiilL( sodada)
Corantes i,e rme/h os

4. Bordeaux B (a - m11)hlah'nO - azo. 2.
iiaphtol	(;.8, diSUhiOtlUt() de sodio)

5•0 Poneeau cryst . (a - naphtaleno - -- 2. iia-
plitol - (;.8. disulfonato de sodio)

(;. o  Bordeaux S (4 sulfonato de sodio -- a -
miplltalell() - azo. 2 na1)htol. 3.6. disulfonato de
sodio)

7. 11 Nova coccina (4. sulfonato de sodio - - a.
flaj)l) talefl() azo -----2. nal)htOl 6.8. disulfonato de
sodio).

8 . 0 Vermelho SOIi(1() (-1. sulionato de sO(li() --

a. naphtaleno - - azo 2. naphtol - 6. monosimifo-
nato de sodio)

9•0 Pouceau RR (oxyleuo - azo 2. naphtol.
3.6. disulfonato de sodio)
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10. Escarlate R (oxyleno - azo	2. naplitol
- G. momiosulfonato de sodjo)

li . Fuchsina acida (triparaaniido - diphcnvl
tolvi --- carbinol ---  ti'isulfonato de SO(liO)

(:rlrmt(' alaranjado:
12. Alaranjado 1 (4 sulfonato de sodio - bemi-

Zfl() - azo -- 1. naplitol)
Corantes amarei/os:

13. Ainarcllo - rmaphtol S (2.4. (liiiitt'o --- 1.
naphtol -- -- 7. moiiosutfonato de sodio)

14. Chrvsoiva (4. sulfonalo de sodio -
zeno - azo resorcina).

15. Auramina O (chlorhv(lrato de amido -
L'trameth'vl - paradianiido ------diphenyl -- nie-
thana)

Corantes verdes:
16. \T .'r(!e iiialcliila (Sulfato (te teti'aiiiethyl- --

dipuruamido -- triphenyl -- carliinol)
17. Verde acido J (diethyl - (IiheliZyl - (upa-

raumnido - - tl'il)lieilylcilrbjiJ(>l ----- trisulfonato (C
SO(jiO)

Corantes (IZILCS
18	Azul de agtma GB (1 ril)1l('i)ilt ripa ara,

')lido	(lil)beflyl - tolvi carhinol	1 risoilfonato(le S0(liO)
Azul patente (leti'uethvl	(Jipai'aainidomethaoxvtriphen-1	carbimiol - disulfoiumto (ICcaldo)
Corantes PiOl('1U5

20. Violeta de Paris (mistura (te chlorlmyd rinas
(10 e (te
liexam etlivl-tripa ra-ami(Io-t ri J)hellvlcarbinol)

21. Violeta acido (;13 ( di ethvl-para_amlu j (10 die-thyeldibenzvl_dj1)a ra-amido-triphcnyl - (lisulfonato
(te sodio)
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2. Não sendo ultrapassada a dose de 1
1'amnla de CSSCflCHIS SVU tlie ticas por kilognunma

de aSSUCa 1' OU por litro (11-, liquido, será tolerado
o USO dessas essencias, quando da Sua C0IIIpOS1-

ção não faça parte,i'Íeuhluma ( Ias substancias se-
giiintes COIU1)OStOS da serie pvrica, chloroformio,
a cido cyanhydrico itheres nitrosos, nitro-benzo1,
chioreto e brometo de ethylo, alcool am ylico, sa-
licvlat() : de nLetllyl() e al(lehy(1() salicyhCo, 011 qua'-
(1UeV outro J)roduct() odoritic() que a scienCia ve-
nha a julga r nocivo á saU(le

§ 3. Os confeitos, as balas e 05 1)rO(IUCtOS as-
sucarados, COflfl e res, que tenham sido corados,
aromatiZa(I0S ou acid tIlil(IOS ar! ificialinente com os
j)roductos tolerados poderão ser vefldi(IoS sem ne-
nhuma declaração. sendo, entretanto, vedado an-
nllncial-Os de foi'flUl que 1e\C O COiflj)1'a(lO1' a con-
sideral-os como na! uru es, aiit henticos ou gefluifloS.

Art . 628. No fabrico das (Irageas e dos prodil-
ctos semelhantes será tolerado o emprego (lo tal-
Co na proporçãoma xima de 1 gramma para mil
de producto) e será 1) ermittida a presença de quan-
tidades minimas de cê ia, carnaúba, estearina,
oleos vegetaes, comestiveiS, vaselina 011 parafina,

mas somente na parte que constitui!' a capa
011 revestiflientO

II) -- Suecos de fru-tas e •rarop('S

Art . 629. Os suecos de friictas não deverão
apresentar (Iual(111e 1' indicio de alteração ou con-
taminação, nei_li poderão CO!) Ler acidos, corantes,
edulcorantes 011 aromaS que nà() sej uni os ex-
clusivos (105 fructos que lhes (lêem o nome, e Iam-
l)Cfli não) conterão) St1l)stancias ali tisepticas e con-
servaoloras 011 suhstancias mineraeS toxicas

§ 1 . Só os 1)roductos que satisfizerem essas
condições poderão sei' ven(hdos CO() puros 011

naturaes.
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§ 2.' Os SI1CCOS naturaes de fructas, que te-
nham soffriolo qualquer tratamento, 011 addição
que lhes modifique as propriedades organolepti-
cas, só po(Ierão) ser vendidos com a declaração de
"commerciaes", devendo o fabricante, si assim jul-
gar necessario a aucloridade, declarar nos rotulos
qual a addição 011 o tratamento que soffrer o pro-
dUCto)

§ 3. 11 Si a addição 01i tratuniento modificar de
flianti i'a notavel OS ojualidades tio succo, este só
poderá sei' exposto á venda com a declaração de
"artificial".

Art . (330. Só Xaropes, preparados C01H SUCCOS
naturaes (te fructas e assucar, poderão ser vendi-
dos COifl() puros, seni nenhuma outra declaração.

§ 1 . Os pi'ootuictos preparados com 05 SUCCOS
commerciaes ( 2. e 3., do artigo 629), serão
vendidos com a declaração de "commnerciaes"

§ 2. Será tolerada a venda de xaropes arti-
ficiaes, quando tues produe tos forem addiciona-
(los de corantes e essencias pirmittidos e da sua
COH_l1)Osição não laça parte qualquer sclwtancia
nociva á Satl(le . Toes XtiI'O)eS deverão trazer a de-
claração (te "a rificiaes" impressa no rotul), em
caracteres nunca menores (lo que OS (Ia (k ar)m j-
iiaçao (10 l)1'o01uC10

§ 3,o Será p rohihida a venda de xu !oj)es (lIiC
ence ri(iii mais (te 3% de a Icool em volun e, (111C
contenham sul)stanCias an tisej)ticas 01! COOSe I'Va-
doras, a ci(lOS fluifleraes livres, essencias 011 mate-
rias corantes fluo) permitti(hls. insectos, la evas ou
qimalque r °i idade, 011 (I l1( l)teSe1_ltem : 1 11e i'açãe
(te qual( tier natureza.

1)	Liinoïuídas (' J(friqefantes
Art.  631 . As li iiiuiw das, as soda ,-,, OS re fresci.s

e os pro(lLIctoS semelhantes deverão ser feitos com
0L1l1 CI) iiiiica e 1)1! e te riololicanielite 1) 0 10 eI e com
xaropes e suecos de fructas ([IIC satisfaçam o (lis-
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j)OStO nos artigos 629 e 630, empregando-se, para
sua gazeificação, o a nlivdrido carbonico industrial-
mente I)U'0.

§ 1 . ° Só os productos assim obtidos poderão
ser vendidos corno natiiraes, puros, sem outra de-
claração.

2. 11 Os productos confeccionados com xaro-
pes, fabricados de accordo Coni os 1)ulIt1gru1hos
primeiro e ScgI m(l() do artigo 630, só poderão ser
vendidos coiti a declaração de "conunerciaes"

3. Sol) a declaração eXj)I'eSsa de "artificial"
será toleradaa ven (la (te p roduictos preparados
com suecos e xaropes artificiaes de fruetas, quan-
do estes satisfizerem as disposições (leste regula-
inento.

§ 4.' Será prohihida a venda de limonadas,
soda, refrescos e productossemelhantes que con-
tenham substancia nociva á saude, substancias au-
tisepticas ou conservadoras, acidos minernes li-
vres, essencias ou materias corantes não j)ermitti-
(las, insectos, larvas 011 sujidades, bem como os
que apresentarem alteração ou contaminação de
qualquer natureza.

J)	Sorvetes

Art. 632. Os sorvetes deverão ser fabricados
com agua chimica e bacteriologicamente potavel,
assucar (te boa qualidade e suecos de fructas a
que (levam OS seus nomes ou respectivos xaropes
que satisfaçam as disposições (leste regulamento.

1.' Os cremes e suas variedades só poderão
ser confeccionados com ovos, leite, chocolate,
amendoa, e outras seinentes que não apresentem
qualquer alteração.

2." Será tolerado, no preparo (los sorvetes,
o uso de essencias e corantes permittidos, uma vez
que sejam empregados na quantidade estricta-
mente necessaria para aromatizar ou colorir o
producto.
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§ 3." Serão condemnados os sorvetes que con-
tiverem edulcorantes artificiaes, materiaes coran-
tes e essencias não permittidas, substancias antise-
pticas ou conservadoras e substancias niineraes ex-
tranhas, embora innocuas, sujidades ou contam!-
nação.

K)	Água

Art.  633. Serão consideradas J)ouveiS as
aguas que chinmicu e bacteriologicamente nau ac-
cusamn ijulicios (te contaminação, uuem apresentem
qualquer Uflormmlli(Ia(le na sua ComJ)oSiçã()

Art . 634. As agitas naturaes, vendidas efl3ar-
rafadas, deverão conter TIOS rotuilos a especificação
do logar e (Ia fonte (bade provierem, sendo consi-
deradas falsificadas aquellas cuja composição se
afastar da tmnalvse official (Ia agua colhida na fon-
te. SÓ 1)0(leFão) ser consideradas naturaes as que
forem engarrafadas na pro' ria fonte e expedidas
como (lesta emergirem, sem se terem contaminado.

Aut. 635. Nenhuma gua I)0(leru ser exposta
a venda em garrafas sem que o proprictario ou a
empresa concessionaria da fonte prove ter feito as
Obras de captação precisas para garantir a pure-
za da agua, chimica e hacteriologicancnte . Ilaven-
do declatção expressa, serátoleruda a decanta-
ção e gazeificação ola agua, (bCVefl(lo-Se em pregar,
então, para esse uni anhydrido carbonico livre de
impurezas ou os gazes da propria fonte.

Art. 636. Agua mineral é4oda aqueila que,
pelas suas, , propricdadCs physicas ou, composição
chimica, se afaste de tal modo da media das aguas
potaveis e de uso commum existentes no paiz, que
possa com vantagem ser utilizada com fins thera-
peuticos 011 como agua de mesa naturalmente ga-
zosa.

§ 1." Só serão consideradas alcalinas ou ai-
calino-terrosas aquclias que, de bicarbonatos alca-
linos, avaliados em bicarbonato de sódio ou de ai-

:	 -
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calino-terro3as, expressos em carbonato de cal-
cio, contiverem, respectivamente no minimo,
0,gr.20 e 0,gr.12 por litro; e, acidulo-gazosas, as
que, de anhydrido carbonico livre, não addiciona-
do, encerra rem, no niinimo, 200 cc. p' litro. Se-
rão consideradas ferruginosas as que contiverem
no mininio, 5 rnilligrammas de oxydo ferrico
(Fe2 03) por litro.

2 . 0 Só 1)oderao ser annunciadas como radio-
activas as aguas que apresentarem, no minimo, a
radio-actividade ifl1mediatl (IC 10 unidades Mache
ou 3,64 X 10,7 Millicuric por litro.

§ 3.° Thermaes s5() as aguas cuja teflt1)eratll-
ra é, 110 Tflfl jfllO, 5 graus mais elevada que a (Ias
fontes 1)o!aveis <Ia vizinhança, mostrando-se con-
sequentemnelite mornas.

Art. 637. Para o fabrico (li) gelo 1)otave l SÓ

l)o(l c rá ser utilizada agua chimica e bacteriologi-
camente j)O lavei, previamente  filtrada, fl() deve"-
do conter qualquer substancia extranha, embora
innocua.

L) ----?i'Ie 1 de abelhas

Art. 638. Será J)rOlIil)ida a venda de mel de
abelhas alterado, falsificado (mil que contenha Sul)-
siancias estranhas de qualquer natureza, mais de
25% de agita, acidez superior a CC. de soluto
normal, salvo no caso do mel de abelhas indige-
na (condição que deverá Constar no rotulo) , (te-
tritos (te inseCoS o1 outras substancias insoluveis
provenientes (Id SUU origem.

M) - Condimentos

Art . 639. Será 1)rollibida a venda de Cailelia,
jmi incuta mta reino, OU outras, gdngil)re, açafrão,
cravo (Ia linha, noz moscada, comniiiho, herva do-
ce, hoimilha e antros productos semelhantes, em-
pregados ('111 

natureza OU Clii P' Cofio condimen-

- 2029 -

to, quando não forem gcnuinos e bem conserva-
doS e não tiverem soffrido qualquer tratamento ou
addição que diminua 011 modifique o seu valor.

Paragrapho unico. Será tolerada a venda de
cancha, pinienta do reino e pimentão pulveriza-d
os, misturados a substancias feculentas, quando

se declarar nos rotulos, em caracteres que repre-
sentem, pelo menos, tres quartos (3J4) do tamanho
do maior lvpo utilizado nas iflStnucções imj)1essas.
a palavra 'fecuJado", bem como á proporção (te
fecuila il(t(lieioflada ao pl'OdUCi().

Art. 610. A Iflassi. de tomates deverá St ex-clusivalnc'nte constitll j (lul pela polpa dos fruc tosmaduros (10 Lyeopersj(,1m eseuletum Miii, nán dc-
vendo conter além (Te Clilore [o (te 50(110 e viulagre,
qualquer substancia conservadora, ou outra, em-
bora inflodua.

Paragraph() nhliCo . Será tolerada ade 1)lantas aromaticas, (IC assuca r, de corant vu-getaes miloclios, de ,,-elido, neste caso, ser a massa
vendida com a declaração de "colorida".

Art. 641. O sal (Te cozinha deverá ser gecco,
apresentar apenas 1 l'aços de substancias insoluveise não con ter mais de 1% de sillfUt() de so(lio, 1
de sulfato de enleio e 0,5% de clulore lo (Te ina-
guesio.

N)	OICOs e substane ias íJüfdUross

Art . 6-12. Será prohihida a venda, para fins
a1i111en[jj0 olos oleos e S1ll)staflCjIs gordurosas,
( ] "c  estej U 111 (Te (lEla 1 oj tier forma alterados, dos que
l)rovenhmam (te animaes irregularmente abatidos
ou rejeitados nos m flata(iouros, ou (te Scflieiites l)u-trefej [as 011 avariadas.

Art. 613. Serão condemnaolas as graxas e os
oleos com estiveis qUe Contiverem acidos iiii flerUes,Subsiancj is mi ii eraes loXicas, carbonatos alcalinos,
o lii mii en, llv(lro-ea rhona tos, Substancias Conserva-
doras 011 agua, substancias insoluveis no elher e
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acidos graxos iivres, em quantidade maior que a
permittida para o producto.

A presença (te insectos ou outras sujidades se-
rá tamhcin motivo, para a rejeição (10 producto.

Art. 644. A banha deve satisfazer o disposto
no decreto estadual n. 5.366, de 13 de julho de
1920.

Art. 645. Considera-se falsificação vender,
sob noflu' especificado Uni prO(ltlCt() (JUC não seja
cxclusivamente COHStitUi(1O pela siibstancia gor-
(lu1'0SI cuja origem animal ou vegetal servir para
apregoar a mercadoria. Salvo o caso de serem
vendidos sob nomes dez fantasia, deverão, sempre,
figurar nos rotulos que acoml)aflhart'fli taes pm-
duelos, em tvI)o de egual tamanho, os nomes das
graxas ou dos oleos que constituiretfl a mistura-

Art. 646. A denominação de "azeite doce", ou
simplesmente "azeite", sem outro qualificativo, é
reservada para designar o oleo puro extrahido do
fructo da oliveira. Os demais oleos c0111estiveiS-
CX1)OStOS á venda com a denominação do fructo ou
(Ia semente donde forem extral1i(IOS, não l)o(1e10
conter oleos extranhos, Sendo pro1ic1a a venda
(laqueiles que apresentarem qualquer alteração.

Art. 647. Salvo OS oleos comestiveis do paiz,
ainda mal reconhecidos e estudados, serão consi-
derados irnj)rOpl'iOs para o consumo aquelies cuja
aci(leZ éifrïhais (C 15 co. de soluto normal ai-
calino para neutralizar 100 gi'amrnas do producto.

Art. 648. Será tolerado USO da chlorophylla
para coloração artificial dos oleos comestiveiS
quando constar dos rotulos . a denominação "cora-
do" ou "colorido".

O) - Café
Art. 649. Será prohibida a venda, para con-

sumo, de producto que, com a denominação de ca-
fé crú, não seja constitui(lo) exclusivamente pelas
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sementes do café, em sua maioria, llornlaes e pri-
vadas dos seus envoltorjos

Art. 650. Serão julgados proprios paro o con-SituO todos os typos officiaes (te café.
Art. 651. Ser

"	 á tolerada a venda (Ias chamadas
escolhas" que não contenham mais de 20%, crupeso, de cascas, gravetos, e outras impurezas pro-

venientes do preparo do café, nem forneçam mais
de 6 gra mulas (te cinzas totaes, por cento.

Art. 652. Os productos a que se refere o arti-
go anteriorsó poderão ser expostos á venda (fuan-
(lo torrados, 011 moidos, com a declaração expres-
sa de "café de segunda qualidade".

Art. 653. Será tolerada a venda de cafés ou
escolha de café que c0ntiver i mais (te 15 grau-mas de i IUl)IlrezaS accidentaes de bcn eficia mento,
olcsde que satisfaçam ainda as Condições doartigo
651, e scj ani expostos á venda com a (lCsigIlaçjj0
de "pó de escolha (te café", nu "café de lercejrti
qualidade".

Art. 654. E' prohihjda a venda de cafés dek-
riorados por qualquer motivo, bem como daquelies
ClIi OS grãos tenham sido artificialmente cavados.Art. 655. No momento (Ia torrefacção do café
será tolerada a addição de 3% de assucar e 1% de
substancias gordurosas, sendo vedado o liso de
oleos rnineraes.

Art. 656. O café torrado, em grãos, não (ir-
verá conter mais de 5% (legrãos carbonjza(los

Art. 657. O café que tiver soffrido qualquertratamento, com 
O "'

i
" l)I'IVOl-o (te parte de suacafeina, SÓ J)Odcró sei- ('XpOSto i Venda 6111 a in-(liCação de "descafejnado" 011 ''sem co feina"

Art. 658. Será considerado falsificado o café
torrado e moido que flSo satisfizer o disposto nes-te regulamento, bem como o que contiver substan-
cias extranhas, ou seja misturado Cfl O pó docafé já esgotado.

Art. 659. O café torrado não poderá Conter
em 100 grammas mais de 5 grammas de humidade
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C reSi(IUO mineral maior de 5 gralumaS de cin-
zas, nem fornecer menos de Ogrs. 750 de cafeina e
20 grs. de extracto aquoso.

Art. 660. Os productOS pulverulentos, embora
contenham elevada percentagem (te substancias
contidas nas sementes do cafeeiro, não poderão

a em envoltOri() ou acOfldiciOser expostos Li vend 
namento onde se leia a 1)alavra "café", nem como
tal annunciados1 .. Esses 1)FOdUCtOS não poderiu) ser prepa-
rados flOS estabelecimentos em (lHe se torre 011

môa café.
2.. Nos estabelccimeilto s (te torrefacção e

moagem do café i)() poderão existir, em deposi-
t o , quilesquer porções (te substancias utilizaveiS no
preparo OU COm)oSiçao de taes pro(hlctOS

3.. SÓ poderá ser ve n (lido ás chicaraS, sob
nome de café. o i II I liso preparado Com O PÓ de

café torrado, e que Coo junha. no 111 mimo, por litro,
20 grammas de extracto seccu, deduzido, o as-
su cio r.

Art . 661 . Serão considerado s entre OS l)ro(11-
ctos frall(lUlelltoS os envoit'rio (bIS sementeS e io

palha do café

P) * Chá, malte e guaraná

Art . 662. Se rLi :)rohibida a venda, l)'"' con-
5111110) e sol) O IlOflhl (te "C11LL", O pro(luCto que não
suja exclusivameflt0 originariO do TJ1('(ISi!1e flSi L.,
sem (!llal(ltler alteração ou avaria,avaria, Sell(IO vedada a
addição de folhas já exgottadas ou de uulrOs vege-
taes, bem como a colO1iIÇ1() artificial (lo producto.

Art. 663. Sob O UOIflC de "matte" SÓ poderá
ser vendido O j)rU(1 tido exclusivamente cOnStitlli(l0
pelas folhas (las diversas eSpeCieS do 1/ex que for-
fleceifl a herva mitte, sendo absolutamente vedada
a a(l(liça() (te fOlhOS (te outros vegetaes. I)C111 COmO
a venda de,1)roduCtOs exgottadOS em parte OU flO
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todo e dos que tenham soffrido qualquer altera-
ção ou avaria OU sejam artificialmente coloridos.

Art. 664. As bebidas vendidas com o nome de
"chá" e "matte" SÓ poderão ser respectivamente
productos da infusão das especiarias que satisfi-
zerem as disposições dos artigos antecedentes.

Art. 665. Sob o nome de "guaraná", sem ou-
tra designação, SÓ poderá ser vendida a bebida
feita com o pó do guaraná genuino, sendo tolerado
O USO de extracto de guaraná, quando forem pé-
viamente approvados pela Directoria (te Saude Pu-
blica.,

Q)	Cacau e chocolate

Art . 666. A denominação de pasta de cacau
e cacau em pÓ Só poderá ser attrihiiidu ao proilti-
cto obtido com o cacau genuinO, livre de seus eu-
voltorios, e que contenha, no minimo, 5() de mio-
teria gordurosa.

Paragrapho lia jCO . O cacau sohivel ou solu-
hiliza(l() 111H) poderá conter menos de 20 "" de gor-
dura, nem ter, addiCiona(Io, mais de 5 de car-
l)OflíItO alcalino

Art . 667. Será permitlida a ven(la, com a de-
claração de "chocolate (lesengordu ra(lo", (lo que
tiver menos de 15 de manteiga de cacau, não po-
(lendo, entretanto, conter menos de 10 dessa
gor(lura

Art. 668. O cacau e o chocolate não deverão
conter ilflii(IOS OU gor(luras extra amos, materias
corantes, substancias rnineraes ou qiialqiiei' outra
destinada a augruenlar o Peso do pro(iIIcto 011 a
supprir •a falta de C1CLlU 011 de algum (te seus com-
l)011eflteS

1.. Será tolerada a venda de cacau e cio-
colate com amidos extranhos, substancias, medica-
mentosas ou outras mnocuas, quando fôr declara-
da fiOS rotulos a addição feita, em caracteres que
representem, no minimo 2/3 do tamanho do maior

-	 ,.
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typo impresso no pacote. Taes pro(Iuctos não de-
verão conter menos de 20 de cacau.

§ 2. 11 . Os productos confeccionados com cacau
e que contiverem mais de 68 oo de assucar não
poderão ser vendidos sob o nome de choo1ate, a
menos que tenham sido preparados com cacau
desengordurado e sejam vendidos com esta de-
claração ou a de "inferior qualidade"

R) -- Vinhos
Art. 669. Sob o nome "vinho", sem outra desi-

gnação, só será 1)errnittida a venda do prohicto ob-
tido pela fermentação alcoolica parcial ou total
da uva, do sueco de uva madura e sã (mosto), sen-
do tolerada nos viiLc nacionaes a addição ao
mosto de assucar puro invertido, proveniente de
assucar puro, na proporção estrictamente necessa-
ria á vinificação, conforme será discriminado.

§ I. ,, . Os vinhos deverão ser vendidos com a
declaração da origem e da colheita, sendo consi-
derados falsificados aqueiles cuja composição
muito se afastar dos padrões estabelecidos.

§ 2. 1 . A percentagem de sulfatos, avaliada em
sulfato de 1otassio, não deverá exceder de 2 grani-
mas por litro de vinho de pasto e 4 grammas para
o de sobremesa Ou licorosos, sendo vedado qual-
quer tratamento destinado a reduzir o teôr dos
sulfatos.

§ 3•0• Os vinhos pão poderão conter, por litro,
mais de 350 milligrammos de anh drido sulfuroso
total, nem mais de 20 mifligrammos do mesmo
composto livre, sendo vedada a addição de qual-
quer substancia destinada a reduzir o teôr de aci-
do sulfuroso livre ou combinado.

§ 4.. E probibida a addição ao vinho sub-
stancias extramilmas, corantes de qualquer r' reza,
agentes conservadores ou antisepticos. '':cerina,
acidos organicos ou mjneraes e seus e3mpostos,
edulcorantes artificiaes e qualquer substancia que
possa prejudicar a saude do consumidor.

§ ° São improprios para o consumo os vi-
uhos a ttingidos de azedia, amargor, toldagem ou
de qualquer outra modificação, que os faça consi-
derar como productos alterados.

§ 6.°. Serão considerados azedos ou acetifica-
dos os vinhos que apresentarem acidez volatil,
calculada em acido acetico, superior a 2 gram-
mas por litro, ou presença de mycoderma aceti-
CO, Sendo a azedia confirmada pelas proprieda-
des organolepticas. As demais alterações serão
confirmadas pelo exame ao microscopio e pelas
propriedades do vinho.

Art. 670. O vinho ao qual se tiver juntado
assucar, sem addição de agua, poderá ser vendido
sob a denominação de "vinho adoçado".

Art. 671. A addição de assucar e agua aos
mostos com o fim exclusivo de diminuir a acidez
demasiada dos vinhos ou (le facilitar a fermen-
tação, deverá ser feita de fôrma que o producto
resultante não apresente a relação entre o aiool,
em peso, e o extracto reduzido superior a 5, não
podendo o extracto reduzido ser inferior a 16
grammas por litro para os vinhos tintos e 12
grammas para os brancos. Esta toleranciu só é
estabelecida para os vinhos de producção na-
cional.

Ar[. 672. Os "vinhos doces", obtidos pela con-
centração dos mostos e sua consequente fermen-
tação parcial ou total, taes como os de Malaga,
Tocay e os diversos moscateis, só poderão sei,
expostos á venda quando provierem realmente do
paiZ 1)roductor.

Paragrapho unico. Os "vinhos seccos", como
do Porto, da Madeira, Xerez, Rlieno e outros sa-

tisfarão as mesmas condições que os "vinhos do-
ces", quanto á sua origem e genuinidade.

Art. 673. Os vinhos fabricados com passas
deverão ser vendidos sob a declaração de "vi-
nhos de passas".
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Art. 674. Os vinhos espumantes serão fabri-
cados com mostos de vinho ou com vinho (IUC sa-
tisfizer o disposto no art. 669, SC11(lO permittidas
as addiçõcs usuaes sem qualquer declaração.

Art. 675. Aos productos obtidos exclusiva-
mente da fermentação alcoolica do sueco de fru-
ctas nacionaes, observados OS mesmos preceitos
que os referentes á vinificação da uva, poder-se-á
attrihuir o nome de vinho, desde que seja expres-
samente declarado o nome da fructa que lhe ser-
vir de origem, sendo considerados falsificados os
que tiverem soffrido ad(liÇãO de qualquer sub-
stancia e os (IIIC não trouxerem, nos rotulos, a
declaração do nome (Ia fructa, impresso em tvl)o
de tamanho egual ao da palavra "vinho".

Art. 676. Os vermutos fabricados com vinhos
naturaes, ainda (lUai1 (l() a(IdiCiOna(loS de alcool
e de assucar, poderão ser expostos á venda com
a deiioflhiflaÇa() (te "vinho vermuto", desde que
não contenham mais de 18 de alcool, cru vo-
lume.

§ l.°. E' 1)rohul)1(l() o uso de substancias e dro-
gas toxicas ou nocivas na fabricação dos ver-
mutos.

§ 2.11 . As bebidas semelhantes ao vermuto, não
fabricadas com vinhos naturaes, a não ser que se-
jam vendidas sob nomes de fantasia, só poderão
ser expostas á venda com a declaração de "arti-
íiciaes" ou de "fabricação brasileira", quando fei-
tas no p•

Art. 677. O vinho deverá satisfazer o dispos-
to 110 (Ice. n. 4.631, de 4 de janeiro de 1923, seu
respectivo rcgIilarnCI1tO, e decisões (lo Mi nisterio
(Ia Agricultura.Agricultura.

S)	Cerveja

Art. 678. Só será vendida 501) O flüflie de "cer-
veja" a bebida obtida pela fermentação alcoolica
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de uni mosto fabricado com lupulo e cc veda mul-tada, addicjonada de fermento.
Paragrapho unico. Quando o malte fôr sub-

stituido no todo ou em parte Yr oiill'os cercacs
maltados, não poderá a cerveja assim obtida ser
exposta á venda, sinão com a declaração no ro-
tulo do nome do cereal succedaneo.

Art. 679. E prohibido, na fabricação (la cer-
veja, o emprego de succedaneos de lupulo e dos
cereaes, de materias corantes extranhas, a não ser
o caramelo, de substancias edulcorantes, artif i-
ciaes, de materjas neutralizantes, de alcool. e de
agentes conservadores e antisepticos, salvo o auby-
drido sulfuroso em proporção que nãouí!rapassc
20 milligramnias por litro de cerveja.

Art. 680. A cerveja deverá ser fabricada com
o mosto cuja concentração seja comj)ativel com o
seu typo, não devendo ter mais alcool do que ex-
tracto.

Art. 681. Serão condemnadas as cervejas que
se mostrarem con[am jn a(las, coa tivcu,n larvas,
(tetrictos de insectos e outras sujidade, , hw-1n como11S ( IIC apresenta reni qualquer signal de ai tcraçit;.

T) --- A qlzw'(/efl/(' e

Art. 682. "As aguardentes" e os productosSeflieljJal)t ('s deverão sei' cuidadosamente rectifi-
cados, de modo (rue não Contenham como compo-
nentes Sectindarios mais de 5 gramrnas por litro
referidas ao alcool absol ti lo, oledijzjda (lestes com-
J)Oflefl les a acidez volai j i a ([tlanti(la(Ie d' alcooes
superiores não poderá exceder a 1 gr., 50, referi-
da lambem ao litro de alcool absoluto.

Art. 683. As aguardentes, licores, ratafias e
productos semelhantes poderão ser artificialmente
aromatizados e corados com essencias e erftntes
perrnittidos, empregados na dose estrictamente ne-
cessaria, sendo, entretanto, lrohibida adclicção de

D. 
12P1927

é
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acidos mineraeS livres, corantes, substancia s mi-
neraeS ou organicaS nocivas, drogas e esenCia
pre3udiciaes á saude

Art. 684. E' prohibida a venda de aguardente
e productos semelhantes com designação que iii-
duZam OS consumidores a urna falsa in(licaçãO da
sua origem, sendo entretanto, tolerada a venda sol)
O flOfli (te cognac, de aguardentes fabricadas com
Uvas nacionaes, tinia veZ que fl() r)ti1lO se impri-
ma: "fabricação brasileira"

U)	Vinagres

Art. 685. Os vinagres (leveruo ser vCrl(lidOS

COTfl uma designação indicadora (lo producto que
servir para a sua fabricação.

1." A enorninaçãO "vinagre", sem outro
qualificativo, será exctUSiVam(lt( reservada ao
1)roducto da fermentação activa do vinho. Este
producto deverá encerrar os elemeiltos (lo vinho
com as modificações provenientes da acetificação
e não poderá ter, por litro, meno de 8 grammas
(te extracto, deduzido o assucar. menos (te 1 grau--
lua de cinzas, nem mais de 1 % de alcoal cm VO-

lunie.
2. 1) Os vinagres de alcool, obtidos pela fer-

mentação acetica (te diluições de alcool deverão
ter, no minirno, 6 % de acido acetico. Os demais
vinagres não poderão conter menos de 4 % de aci-
do acetico.3.° Os vinagres (levem ser limpidos e não
conter grande quantidade (te anguilliilas. nem for-
mações cryl)togamiCas vS1VCiS a 01110) no'!, detritos
de insectos ou outras sujidades.

§ 
4•0 Serão condeninadOs os vinagres que

contiverem acidos org	 hanicOS extranos, acidos mi-
neraes livres, substancias •empyreurnatica5 essen-
cias ou aTomas artificiaes, substancias milleraes to-
xicas, agentes conservadores ou antiseptiCOS e ma-
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terias corantes que não sejam as vcgetaes permit-lidas ou caramelo

SECÇÃO DECIMA QUINTA

Disposições gera es
Art. 686. São consideradas u'bstancjas nocivas

OS Co lflI)osfos de arsenico, a fltj fl)Ofl jo) alumj n jo, 1)iI-ryo, cadeinjo, cobre, chromo e chumbo, OS soluveis(te estanho, estroncio, urailio e zinco, os acidos mi-
neraes livres, os flujoretos e fluoboratos, os acidoshenzoico, salicylico, oxalico, cyauhydrico, 1)iericoe suas combinações, o formól e seus derivados, o
abrastól, a saccharinoi, sucranina, adulcina e simi-
lares, as saponinas, as l)icrotoxijias, a noz vomica,
as coloquintidas e a herberina, a goirnua_guilta, as
côres do acolito e da Phytolacca, o aloes, e os j)rin-
cipios activos (10 coichio, a nitro-benzina, as bases
I)Yridicas, as essencjas e os corantes artificiaes,
não permittidos, e quantas substancias mais a sei-
eneja tenha ou venha a ter como nocivas.

SECÇÃO DECIMA SEXTA
Da venda ambulante e do transporte de generos

alimentjcjos
Art. 687. Só é permittida a venda ambulante

de generos alimentj cjos aos que para isso tiverem
obtido licença da Directoria (te Saude Publica.
Multa de 5000() a 5O0OOO.

Paragrapll() unico. Nas cidades do interior
onde não houver rel)artiçijo sanitaria, será dispen-
savel essa licença.

Art. 688. Ao requerer a licença, o interessado
apresentará, na séde do Serviço, o recipiente (vi-trina OU caixa) ou vehiculo de que pretenda uti-
lizar-se, afim de que sejam approvados ou não.

Art. 689. Só poderão ser approvados os reci-
pientes, colnprehendjdos os vehiculos, de madeira

•	,.	';-	i'•	ç•• »
-.	• ir - . - -	•i--	L
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ou metal, que estiverem cm condições de proteger
OS alimentos de quaesquer contaminações e que,
por sua natureza, estejam isentos de transmittir
nocividades ao conteúdo.

Art. 690. Os vehiculoS ou recipientes empre-
gados no transporte de generos alimenticiOS só P O-

(lerão servir para o fim a que tenham sido desti-
nados. Multa de 50000 a 200000.

Art. 691. Na venda ambulante de alimentos
preparados, é obrigatorio o uso de pegadores ou
instrumentos de colheita, afim de que não sejam
OS alimentos apanhados com a mão. Multa de
20000 a 100000.

Art . 692. Os vehidulos destinados ao trans-
porte de leite serão de modelo especial e ficarão
sujeitos ás condições estabelecidas no regulamen-
to (la venda do leite.

Art. 693. O transporte (105 productos de pada-
ria só poderá ser feito em carros de modelo ap-
provado.Paragra)hO unico. Os entregadores disporão
de um cesto proprio, reservado exclusivamente á
distribuiçãoArt. 694. Os vebiculos destinados ao transpor-
te exclusivo de carnes verdes serão de modelo ai)-
provado pela Directoria de Saude Publica, deveu -
do ser estanques, de facil limpeza, providos (lC

aberturas (II1C facilitem a ventilação e revestidos
internamente de laminas metallicas, não ataca-
veis pelos liquidos organiCoS, soldados de modo
que não fiquem in terstieiOs entre eU as.

Paragra)ho) unico . A falta (le asseio) dcssc
vebiculos se rã 1)UhlidR com a multa de 100000 a
200$000.

SECÇÃo DECIMA SETIMA
Dos Matadouros

Art. 695. Os nitinicipiOS que' adoptarem, a le-
gislação sanitaria do Estado só poderão construir
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matadouros, depois de estudadas e approvadas as
respectivas plantas pela Directoria de Saude Pu-
blica, por intermedio das delegacias districtaes,
centros de saude ou postos de hygiene municipal.

Art. 696. A escolha de local para construcção
de matadouros far-se-á, tendo-se em vista as con-
(lições de abastecimento e vasão de aguas e liqui-
dos residuaes e tudo que interessar á hygiene e á
saude dos habitantes das circumvizinlianças

At. 697. Quanto á construcção e instaliações,
Os ina tadoitros (IeSt j flL(dOS ao abastecimento I)l1l)1i-
co serão de ires categorias, conforme as condições
e necessidades locaes, competindo  Directoria de
Saude Publica determinar a categoria a que deve-
rá pertencer o matadouro que se projecte con-
struir em deterniinada localidade

Art. 698. Os Iflata(loltros de Primeira catego-
ria deverão ler

a) proporções do ediíicio, Compartimentos e
(lependencias compativeis com a matança de ani-
maes em numero correspondente ao dobro, pelo
menos, (lo necessario para o abastecimento (Ia po-
pulação existente na zona a que vá Servir;

b) casas de rnataiiça, sangria, esquartejamen-
to, commodos para esvasiamento e lavagem de in-
testinos; carriaras e ante-camaras frigorificas; for-
nos crematorios; salas de machinas e de pr(-,du-
cção de agua fervente;

e) (lependencias para triparias, graxarias 011
fusão de sêbo;

d) vestiarios, banheiros, instailações sanita-rias;
o') durroes, pocilgas e 10(105 os annexos ucces-

sarios;
f) instaltações (leStifla(IOS á hscalizaçã() sani-

tarja constaiitcs (te escriptorio, gabinetes para mi-
croscopia e inspecção de visceras e carcassas, sala
de necropsias e isolamento de animaes;

q) o piso de 10(10 O edificio e recinto imper-
meabilizado e provido de revestimento de ladrilho

4.
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ceramico, não escorregadio, obrigatoriamente nas
casas de matança, salas de lavagem, necropsias,
e nas de deposito de carnes e visceras;

li) inclinação sufficiente do piso para escoa-
mento rapido e facil de agua e liquidos rcsiduacs;

/) paredes com angulos arredondados e reves-
tidos, até a altura de dous metros e meio, de ladri-
lhos brancos, obrigatoriamente nos compartimen-
tos e deperidencias, onde se depositem, manipulem
e inspeccionem carnes, visceras ou outros quaes-
(lueI' orgãos;

j) torneiras com agua abundante, quente e
fria, para lavagem dos locaes e canalização ampla
e completa para coliecta das aguas rcsiduaes;

Ic) machinismos, apparelhos, titensilios e in-
strumentos de trabalho, trilhos acreos, guinchos
de material de facil esterilização e desinfecção e
não alteraveis por esses processos;

1) autoclaves, graxeiros e esterilizadores para
instrumentos e iitensilios;

m) carros estanques para transporte de ani-
mae, carcassas e visceras condemnadas;

ri) carimbos e marcas para carnes inspeccio-
nadas, acceitas, suspeitas e condemnadas.

Art. 699. Os matadouros de 2.a e 3., catego-
rias serão cónstruidos e instalados, de accordo
com projectos e padrões adoptados pela Directo-
ria de Saude Publica, adapta-,,-eis e proporcionacs
ás necessidades das localidades a que deverão
servir.

Art. 700. Os matadouros destinados a fins
industriaes, anuexos a fabricas de productos ali-
menticios, serão construidos mediante as indica-
ções da Directoria (1C Saude Publica com todas as
instailações necessarias e 1noPorcionaes é quali-
dade e á amplitude das respectivas industrias.

Art . 701. Todos OS matadouros existentes no
Estado e os que se vierem a construiu' com cara-
cter particular 011 publico, ficarão subordinados á
acção adminitrativa dos respectivos governos mu-
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nicipaes, unos sujeitos é fiScLIliZaÇã() por parte da
Directoria de Saude Publica, no que se relacionar:

a) com as condições hygienicas, internas e ex-
ternas do edificio;

b) com as condições de sanidade do gado a
ser abatido e das carnes a serem entregues ao con-
sumo publico;

e) com o estado de saude dos individuos em-
pregados no matadouro;

d) com a saude e liygicne dos habitantes (Ias
circumvizinhanças.

Art. 702. São obrigações (Ia administração
dos matadouros para com as auctoridades sani-
tarjas:

a) prestar os esclarecimentos ncccssarios á
inspecção, facilitando o serviço por todos os meios
ao seu alcance;

b) notificar a morte de qualquer animal, que
occorrer nos curraes ou pastos annexos ao mata-
(louro;

e) cumprir e fazer cumprir as determinações
relativas á hygiene dos estabelecimentos e suas de-
l)enddncias;

d) regular, de accordo com a auctoridade sa-
nitaria competente, o horario de matança e as al-
terações que eventualmente sejam necessarias.

Art. 703. A inspecção sanitaria dos animaes
para talho, nos matadouros, será unte mortem e
post mortem, feita Por medicos ou veterinarios da
Directoria de Saude Publica.

Art. 704. Os encarregados da inspecção sani-
tarja nos matadouros procederão a rigorosa inspe-
cção no gado em pé, não permittindo sejam aba-
tidos para o consumo alimentar os animaes em
que fôr verificado o seguinte: carbuncuilo bacte-
riano, carbunculo symptomatico, edema maligno,
tetano, septicernias em geral, raiva, febre aphtosa,
Peste bovino, hogchoiera 011 peste dos 511 i1105, pel'i-
pneumonia contagiosa dos bovinos, agitltixiti con-
tagiosa, cravagem dos bovinos ou morrinha, tabai'-
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dilho ou peste ruiva, catharro epizootico maligno,
ictero-hernaturia infectuosa dos bovinos, mammi-
te diffusa, vaginite maligna infectuosa, sarna ou
qualquer infestação intensa de parasitos externos,
hyperthemia, qualquer doença aguda ou febril,
actynomicose.

Art. 705. E tambem prohibida a matança
para o consumo alimentar de:

a) animaes que não sejam (ias especies 1)0-
vi na, suma, ovina, 011 cal)rina

b) vitelios COfli lucHos de (lIl Io selualiasat	 de
vida;

e) SumOS COm lflCflOS (le CiHC() semanas (IC

vida;
(/) OViI1OS e cOpFillOS CWII meIl()S de oito Seflili-

nas de vida;
e) animaes que não hajam repousado, pelo

menos, 12 horas tios pastos atunexOs L10 estabeleci-
incuto

1) aulinlaeS caclieticos OU extreivafllt'lIte ma-
gros;

q) animaes fatigados;
1:) vaccas em adeantado esta(l() de gestação
i) vaccas com signaes de parto recente
Art. 706. A matança será feita sempre 1)0I

processos aj)1)rOVadOS 011 indicados pela Directo-
ria de Sapde Publica, para o que serão foriteciolas
as instrucções respectivas.

Art. 707. O exame post--tnortem será feito na
occasií'ío (Ia abcrtira das carcassas e sua evisce-
ração, nwdicos ou veterinarioS do serviço sa-
nitario, que inspeccionarão cuidadosamente os
ganglios, as visceras ou quacsquer orgãos e o mais
(IIIC fôr necessario, sendo immediatamente conde-
mnados e apprehendidos o animal, a carcassa ou
parte da carcassa, as visceras ou orgão julgados
iml)rOI)rios para o consumo alimentar.

Art. 708. Será julgado improprio l)1irul o con-
Slflfl() alimentar e )aSSiVel de condernulaçit() total
o animal abatido em que fôr verificado:
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1. carbunculo bact(,rjano;
2. carbunclo sympjoj0;
3. edemamaligno;
4. tuberculose de bovinos, ovinos, caprinos ouSumos nos seguintes casos:
a) generalizada;
b) miliar aguda;
e) quando houver lesões que permittam sus-peitar da disseminação do germen, embora as al-terações anatomcas evidentes sejam localizadas;
5. Septicernj	em geral; pleuro-pnellmouij11

septica e diarriuéa ijifectujosui do vitelios;
6. febre aphtosa, (mando houver lesões ne-

croticas, alterações, infiltrações 011 Caracteriscosde carne febril;
7. l)eri-pneumonia Contagiosa dos bovinos;8. 1109-cholera ou pneu1mo-(iu feri tt (los sumos;
. peste bovina;

10. pyohemias;
11 . osteo-rnyel j te puu'ulen[a 011 liemorrhagico12. poly-arilirite infectuosa;
13. cuitarrho epizoo[ico maligno ou Coryza

gangrenosa dos bovinos, quando, além da inflam-
maçíio (Ia mucosa do apparelho respil'a!orjo, hou-ver lesões necrotica s, alterações musculares 011ganglionares extensas ou lesões fiO apparelho) ge-fl ito-ilrinarjo ou (liqesiivo;

14. inflammaçujo aguda (lOS Pulmões, pleu-ras, l)eritofleo, 1)cricardio 011 meninges, por qual-quer agente scptico;
15. tabardilho, quando, além das lesões da

pelie, houver degeneração do figado, lueniorrlja_
gias, infiltrações sero_sangujioI(11tas 011 qualqueralteração dos iflusculos, e, nos casos duvidosos,
quando fôr verificada a presença do bacilio pa [ho-
genico na I)OlPa esplenica

16. aclvulomjco)se.
17, pi1'O)1asmose quando houver grande al-

teração nos orgãos hematopoicticos ou nos gan-



sem tuberculização dos glanglios sateilites; b)
(b ando houver contaminação accidejilal por in-strumentos OU utensilios que hajam estado em
COnticto com lesões tuberculosas;

2) actynomjcose;
3) coccidiose, distomatose, echinoccocose, cc-nUrose, estrongiliose e CySticercosc;
4) biastonia benigno;
5) abcessos;
6) lesões de febre aplitosa, da 1,09-cholera, da

peri-pneumonia contagiosa
laxia;	 dos bovinos, e da aga-

7) lesões da pileurnonia dos sUmos, das septi-
cemias dos bovinos, pleuro P neumonia septica ediarrhéa (lOS viteilos;

8) lesões da P es te ruiva dos sumos, da J)yelo-
neplirile haciliar dos bovinos e do cafarrlio epizo-
otico maligno;

9) atrophia, liyperlrophia ou qualquer pro-
cesso hemorrhagico inflammatoi.io ou degenera-tivo, circurnscripto a um orgão ou ViScera;

10) contusões limitadas, alterações osseas oumusculares c i rcumsel.iI)tas e infiltrações lodaliza-das, sanguineas ou serosas;
11) feridas, ulceras, queimaduras, cysjos, fó-

cos de larvas ou qualquer lesão parasitaria local;
12) (lepositos calcarcos ou pigmenfa.5
Art. 711. Os animaes, as carcassas ou partedellas, as visceras, os orgãos ou tecidos, coiidema_dos como improprios para o consumoalimentar,

serão removidos em carros estanques e inutili-zados.
Art. 712. A in utilização será feita em fornos

crematorios, ou em recipientes digestores ou por
processo approvado pela Directoria de Saude Pu-blica.

Art. 713. Os ilflimaes al)a!i(los, ou que hajammorrido 1105 pastos üii CIlITaes alinexos aos inata-douros e forem portadores de carbupeulo bacte-
riano, raiva ou quaesquer outras doenças contagio-

glios, infiltrações ero_s11gUif101C11taS ou acceiitU
da anemia;

18. biastoma maligno;
19. biastoma benigno generalizado;
20. enterites ou gastrites gangrenosas ou li

morrhagicas;
21. estomatite necrotica dos vitelios, quan(

houver edcmacia ou qualquer signal de toxemia
22. pyelo-nephrite haciliar dos bovinos, qua

do houver magreza ou qualquer alteração n
musculOS ou nos orgãos;

23. cysticerCOsC salvo o caso de localizaç
exchisivameflte visceral;

24. trichinose;
25. helrnithoSeS com intensa anemia;
26. myopaihiaS, degenerações, hydremia

infiltrações generalizadas;
27. ictericia quando, á luz natural, os teck

apresentarem a côr amarelia ou amarelloesy
deada por pigmentos biliares e, nos casos mer
caracteristiCOs, fôr. acompanhada de degenera(
de orgãos ou de anemia.

Art. 709. Serão tambem pasSiVeiS de app
hensão e condemnaçãO total:

1) os animaeS mortos durante o trajecto p
o matadouro 011 1IOS durraCS

2) as' carnes hcmorrhagicas, por demora
sangria dos animaeS ou por qualquer outra car

3) as carnes com i iifltração urinosa ou o
sexual intenso.

Art. 710. Serão passiveiS de a1)prehenSa
cofl(lCmuaçRo parcial os animaeS abatidos, po
dores de lesões OU alterações isoladas, cirdums
pias ou em via de regressão e, em taes casos,
nas condemnada e inutilizala a parte da car
sa, as visceras ou os tecidos lesados ou alterad
os adjacentes, em que fôr verificado o seguinte

1) tuberculose dos bovinos, ovinos, caprin
sumoS: a) quando a lesão fôr fibrosa, calcifi(
ou encapsulada, localizada cru uma só vise

204'
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sas, serão cremados com a respectiva pele, os clii-
fres eos cascos.

§ 1 . 0 . O local, OS uteiisjliüs OU instrumentos
de trabalho que tiverem estado cm contacto com
qualquer carcassa orgão ou tecido do animal por-
tador de carbuncU

,lo bacteriano, raiva ou qualquer
outra molestia contagiosa, serão immfle(liatamente
desinfectados e esterilizados.

2:. Os individuos que tiverem manUsca(I0
carcassas, visceras ou orgãos desses animoeS, 011

tiverem cOfltUCt() com OS instrumentos e hllefl5lllOS
por elles contaflhifla(105. Farão a mais completa
desinfecção (LOS mãos e do vestuario, antes de tor-
narem ao trabalho aniflifleS não compre-Art . 714. A carcassa dos
hendidos no artigo anterior poderá ser aproveita-
(Ia no preparo de sêbo. liso exclusivamellt('
industrial, quando ando sulnetti(la, em autoclaves, á
temperatil ra de 120 ` , durante 30 minutes.

Art. 715. O sangue. para uso alimentar OU

fim industrial, será reColhi(l() em recipientes
1)rjfl(LO5 que tornarão, imnirdiatameilte, marcas OU

numerus eguileS acs (LOS animues (te (111e provier.
Paragral)h() iinico. 'Verificada a gndemflaçao

de um animal, cujo sangue tiver sido recolhido 
misturado ao de outros, será inutiliZa(lO todo O

contendo do recipiente correSI)Ofl(tCte
Art . 71€ . As CflL'I'IeS coflSidera(10 5 boas para

o consumo alimentar serão marcadas, após o jul-
gamento sanitario, mediante carimbo especial, so-
bre todas as metades, tO(lOs os quartos ou oitavos
em que fôr talhada a carcassml

Art. 717. E' pruhihi(la. SOL) pena de apprehen-

São 
e ijitiliZflÇU0. a insuflaçao de ar ou qualquer

gaz nas carnes dos nuimaes1l1tS ortos tiosArt. 715. Os animaeS encencontradosm
currileS 1) oderao ser ti iitopsiados, afim de ser de-
terminada a C(IIXM1 mor/is, concedendo-se sua uti-
lização, para fins industriaes, desde que não mci-
dam no art. 713.

'ArÍ. 719. 'A Directoria de Saude Publica pu-
(lerá, em qualquer tempo, modificar o quadrodas
doenças, alterações ou lesões que obriguem á ap-
prehensão e inutilização total ou parcial.

Art. 720. As condemnações e iiiutilizações to-
taes ou parciacs serão registradas, com especifico-
ção de sua causa, em livro proprio.

Art. 721. Aos donos de animaes condemnados
e inutilizados assiste o direito de requerer o respe-
ctivo certificado com a especificação da causa jus-
tificativa da condemnação.

Art. 722. Si qualquer doença epizootica fôr
verificada nos anirnaes recolhidos aos pastos OU
curraes annexos aos matadouros, o encarregado
do serviço fará urgente notificação á auctoridade
federal encarregada (lesse serviço.

§ I.' . Nestas circurnstancias, será feito, mime-
diatanmcnte, o isolamento dos animaes doentes e
suspeitos, cm loca es apropriados.

2.°. Sendo lhlilflcrosos OS CaSOS. poderá Sai'
suspensa ti matança, emquanto não forem toma-
das medidas de policia saiu lana

Art . 723. Anuexo ao Gabinet
'
& Microscopia

será creado, quando houver recursos pectuniarios,
um Museu de Anatomia Pathologica cill cada ma-
tadouro.

Paragrapho unico. As )eçrmS anatomicas que
tiverem interesse scieutifico serão retiradas dos
animaes abatidos 011 fleCloJ)siados e conveniente-
mente conservadas para coilecção (105 museus ou
itia estudo.

SECÇÃO DECIMA OITAVA

Do eommerio (/0 lei/e

A)	Generali(la(/('s

Art. 724. Incumbe á Directoria de Saude Pu-
blica fiscalizar a producção, a venda e o consumo
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do leite no municipio da Capital e bem assim em
outros nilmicipios que adoptarem a legislação sa-
nitaria do Estado.

Art, 725. Nenhiun leite poderá SCF Vendido
sem que tenha sido beneficiado e acondicionado,
de accordo com as respectivas prescripções deste
regulamento.

Paragrapho unico. Estas operações só pode-
rão ser feitas em entrepostos destinados a benefi-
ciar e em estabelecimentos instaliados e rnaflti(lOs
de accordo com este regulamento sob fiscaliza-
ção directa de auctoridade sanitaria para este fim
nomeada l)e10 governo.

Art. 726. Só poderão passar pelos processos
de beneficiamento e acondicionamento os leites
que, examinados no laboratorio annexo ao esta-
belecimento, forem pelo fiscal do governo julgados
bons e proprios para o consumo alimentar.

Paragrapho unico. O leite julgado impresta-
vel será imrnediatamente inutilizado ou destinado
a outros fins, conforme o perrnittirem suas con-
dições.

Art. 727. Só ao fiscal do governo compete
indicar os processos de beneficiamento por que
deva passar o leite cm cada caso particular.

Art. 728. Não é permittido o commercio am-
bulante, nem a entrega a domicilio do leite que
não tenha sido envasilhado de accordo com este
regulamento.

Art. 729. O leite exposto á venda ou dado ao
consumo cm desaccordo com qualquer prescri-
pção regulamentar, será ap1)rehendido e inutiliza-
do, sendo comminada multa de 100000 a 500000,
dobrada nas reincidencias.

Paragrapho iinico. As infracções das regras
de asseio e hvgiene comrncttidas pelo perYal as-
salariado dos entrepostos serão punidas c:)in mul-
a de 10000 a 50000.

Art. 730. A Directoria de Saude Publica ex-
pedirá instrucções especiaes, devidamente appro-
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vadas pelo Secretario da Segurança e Assistecia
Publica, sobre insiallação e fiinccionamento de
granjas modelos, tratamento (lados aos animaes,
ordenha, acondicionamento e manipulação do lei-
te e as mais que julgar necessarias.

Paragraplio linico. O não cumprimento destas
instrucções considera-se infracção e, como sal, mo-
tivo para a applicação das penas cornminadas
neste regulamento.

B) - Das asmas de beneficiamento

Art. 731. As licenças para instailação e func-
cionamento das usinas de que trata o paragrapho
unico, do art. 775, só serão concedidas quando:

i.°. á prévia approvação da Directoria (Ia Sau-
de Publica fôr o projecto de construcção apresen-
tado, com discriminação minuciosa de todos os ap-
parelhos de beneficiação e acondicionamento sa-
ultario do leite e (Ias demais serventias do esthe-
lecimento;

2. 11 . o edificio se destinar exclusivamente a esse
fim e tiver sido construido em logar apropriado,
de accordo com as regras geraes de engenharia
sanitaria e com as especiaes estabelecidas neste
regulamento.

3. 0 . os compartimentos destinados a beneficia-
ção e acondicionamento do leite forem sufficien-
ternente amplos, bem iliuminados, de piso ladri-
lhado e paredes revestidas de azulejo branco até
a altura (le 1,m50, no minimo, e com al)erturas te-
ladas à prova de moscas;

4. 0 . os gabinetes sanitarios, lavatorios, banhei-
ros e vestiarios forem insinuados em comparti-
mentos separados e afastados da sala de benefi-
ciação e acondicionamento;

os estabelecimentos forem providos de:
a) dispositivos para lavagem mechanica de

vasilhame pela agua a ferver e esterilização pelo
vapor;

IL......
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b) machinisinos para engarrafamento mecha-
nico do leite e para fechamento mechanico do va-
silhame;

e) apparelhos para pasteurização do leite,
com capacidade proporcional á da instailação
geral;

d) apparelhamcnto para homogenização, cen-
trifugação ou filtração do leite;

e) camaras frigorificas com capacidade para
armazenar um quarto pelo menos da importação
diaria;

f) laboratorio de analyses, provido (Te apparc-
lhos e reactives indicados pela Directoria de Saude
Publica.

Art. 732. Os apparelhos com que o leite tenha
iiie entrar cm contacto serão facilmente desmon-
laveis e esterilizavcis.

Art. 73$. Os compartimentos destinados á
beneficiação e acondicionamento hygienico não
poderão servir para outro fim e serão dispostos
(Te modo que não tcIlIlàTfl (1lC passar por elies pes-
soas extranhas aos respectivos serviçoS, l)eTfl com(
o vasilhame destinado -ao transporte do leite dos
centros productores para as cidades.

Art. 734. Não poderá ser concedida licença
para instoliarão dessas usinas em prcdios que te-
nham sido construidos pari nutres fins

Art. 735. Não poderão ser usados nas usinas
machinismus e apparelhos cujos modelos não te-
nham sido apprOVfldOs pela Directoria (Te Saude
Publica.

C)	Do funeeioiuirnenlo das usinas leiteiras

Art. 736. Antes (lo inicio dos serviços diarios,
todo vasilhame de distribuição do leite, bem como
os tanques, machuows, apparelhos e canalização
que com elie tenham dede entrar em contacto, deve-
rão estar rigorosamente lavados com agua ferven-
te e esterilizados em vapor.
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Art. 737. Todo vasilhame destinado to trans-
porte do leite será, depois de terminado o serviço
de recebimento, lavado com agua fervente e sub-
metlido a jacto de vapor convenientemente fecha-
do e só assim poderá ser remettido aos loces de
producção.

Art. 738. Todos os compartimentos do estabe-
lecimento serão diariamente lavados a grande jor-
ro, depois de terminados os serviços.

Art. 739. Nas salas (Te beneficiação e acondi-
cionamento é prohibido:

a) deixar objectos de uso pessoal, bem como
Vasilhames sujos;

b) fumar durante as horas (Te trabalho;
e) ingresso (Te pessoas extraiihas aos respecti-

VOS serviços, salvo permissão especial da auctori-
'Jade sanitarja.

Art. 740. E proiiibido ter animaes domesticis
cm qualquer dependencia do estab'lecimento.

Paraoraplio unico. Nos compartimentos re-
servados á distribuição do leite só é permittjda
a estada dos encai'n'gados deste serviço. As pes-
soas que o vierem receber permanecerão fóra ou
em compartimento annexo

Ad. 7-11. Haverá no estabelecimento livros
rubricados pela aucoridade sanfona, especial-
meu te destinados ao) registro diario da quiantido-
de, procedencia, fornecedor, analyses e occorcii-
cias dos serviços relativos ao leite importa'l ).

Art. 742. Aí) fiscal (10 governo junto ao esta-l)elec j rndnto) cumpre observar seu lllllccionaineii t(I
e de terminar medidas para corrigir irregu1arid-
(leS e punir as infracções.

Art. 743. A Directoria de Saude Publica p0-
(lerá cassar a licença a esses estabelecimentos pari
funccionar, quando verificar graves irregularicv i

-des no cunli)rilnento dos preceitos regoiioamentares
ou desacato á auctor jdade sanitarja.

iJ. 12	 172
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D) - Da fiscalização do leite
Art. 744. A fiscalização do leite far-se-á sys

iematicamcnte nas usinas hcncficiadoras, pelos en-
carregados da Directoria de Saude Publica e, fri
desses estabelecimentos, onde quer que o produ-
cio se encontre, pelos funccionarios dos respectivos
serviços.

Art. 745. A fiscalização e verificação do leik
a que se refere a primeira parte do artigo anL-
nor, serão feitas nos laboratorios annexos ás ns--
nas beneficia(loras, antes de qualquer operayia
de beneficiamento.

Paragrapho unico. Só poderá ser beneficiado
e acondicionado o leite que, mediante analyse, fôr
considerado integral, e P'°P'° para o consumo
alimentar.

Art. 746. Será considerado leite integral
aquelie cuj	 nas cifras de aalyses não estiverem
abaixo do padrão minimo seguinte:

Gordura	.....	...	3,5 %
Extracto secco .......12,2
Extracto secco sem gordura	8,7
Lactose anhydra .....4,3
Acidez em g. Dorme. . . .	15 graus
Art. 747. Considera-se imprestavel para o

consumo:
a) o leite fraudado por addição de substancias

extranhas á sua composição normal ou por sub-
tracção de qualquer de seus componentes;

b) o proveniente de estabelecimentos produ-
ctores que para isso não tenham obtido a devida
licença da Directoria de Saude Publica;

c) o que não f&r transportado nas condições
estabelecidas neste regulamento;

d) o que apresentar acidez superior a 21 graus
ou inferior a 15 graus Dornic;

e) o que apresentar diffcrença de mais de 2
graus de acidez (Dornic) entre (luas verificações
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successivas e quando mantido abaixo de 10 graus
centigra dos;

í') o que contiver colostro;
g) o que demonstrar modificações flagrantes

de suas propriedades orga.nolepticas, como sejam
as de consistencia, aspecto, côr e aroma;

li) o que denotar, pela presença de impurezas,
J)GUCO asseio na ordenha, manipu1açã ou trans-
porte;

1) o que revelar presença de elementos figura-
dos ou não, extranhos ácomposição normal, como
sangue, Puz ou numero de leucocytos superior a
11111 por mil em volume;

j) o que revelar pela analyse a presença de iii-
tratos ou nitritos;

k) o que contiver numero excessivo de bade-
rias por e. c. ou baterias do grupo coli;

1) o que revelar a presença de microorganis_
mos pathogenicos pela prova da cultura e inocula-
ção.

Art. 748. A Directoria de Saude Publica, após
estudos preliminares, determinará o numero maxi-
mo toleravel de bacterias, saprophytas, p ' cen-
tiinentro cubico de leite a ser pasteurizado e a ser
dado ao consumo.

E) - Do beneficiamento do leite

Art. 749. Entende-se por beneficiamento o
conjuncto de operações destinadas a impedir a
corrupção do leite e a assegurar sua bôa conser-
vação, comprehendendo os processos de filtração,
centrifugação, homogenização, pasteurização, este-
rilização e resfriamento.

Art. 750. Todo leite entrado nas usinas será,
depois de analysado e, si julgado bom e proprio
para o consumo alimentar, homogenizado e filtra -
do, para ser ou pasteurizado ou esterilizado ou sim -
plesmente resfriado. A pausteriação será obriga-
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tona, e facultativas a liomogenização e a esterili-
zação.

Art. 751. A Directoria de Saude Publica po-
derá permittir nas usinas o beneficiamento do lei-
te pela biorização ou outros processos que offere-
çam reaes e comprovadas vantagens sobre a pas-
teurização.

Art. 752. Será pasteurizado:
a) o leite proveniente de centros productores

não fiscalizados directamente pelo governo;
b) o que não tiver sido congelado ou resfria-

do abaixo de 10 graus centigrados, dentro de duas
horas a contar da ordenha, e (leva ser entregue ao
consumo cinco horas depois de colhido;

c) o que fôr recebido na usina quatro horas
depois da ordenha, sem que tenha J)aSSa(lo ante-
riormente por processo de heneficianlento.

Art. 753. A esterilização do leite far-se-á por
indicação da aiictonidade sanitaria ou quando re-
quisitada I)elOS interessados.

Art. 754. Será resfriado para ser vendido
crú:

a) o leite proveniente de granjas fiscalizadas
pelo governo e inaiitidas de accordo com este re-
gulamento e respectivas instrucções;

1)) O que fôr recebido na usina dentro de (luas
horas a contar da ordenha, desde que preencha
as condições hvgienicas estabelecidas neste regu-
lamento.

Art. 753. Não poderá ser beneficiado O 1(1-
te que estiver em quaesquer dos casos previstos
110 art. 747, (leste regulamento.

Art. 756. A hornogenização do leite em ai)-
parelhos especiaes poderá ser exigida desde que
se verificar desnatação espontanea do producto
durante o transJ)Orte

Art. 757. Considera-se 1)aSteu1'iZ1(lo o leite
que tiver sido aquecido, em recipiente fechado, a
temperatura nunca inferior a 63 graus e, logo após
o aquecimento, resfriado abaixo de 10 graus ccii-
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tigrados. A pasteurização efficiente deve reduzir
de 90 % o conteúdo dos germens do leite a dia
ubmettido.

§ 1.0. Durante a pesteurização do leite, deverá
este ser submettido, cm toda a sua massa, a tem-
peratura uniforme, cujo maximo e o tempo de
aquecimento serão estabelecidos em instrucções
dos serviços para cada caso particular.

§ 2.1 . O leite pasteurizado deverá ser mantido
emtemperatura inferior a 15 graus centigrados
até a entrega aos \'en(le(loreS 011 entregadores.

§ 3.. O leite não 1)o(let' 'I ser pasteurizado mais
de unia vez.

Art. 75. Será permittida a importação de
leite já pasteurizado, desde que sejam satisfeitas
todas as exigencias techuicas estabelecidas neste
regulamento.

Paragrapho unico. O leite assim importado
passará tambem p1' todos os processos de analy-
se, resfriamento ç acondicionamento a que estão
sujeitos OS demais.

Art . 739. Considera-se esterilizado o leite que,
no proj)rio vaso em que fôr ao consumo, tiver sido
nihniettido a uma temperatura sufficiente para
exterminação de (Itiaes(luer germens.

Paragrapho unico. A conservação do leite es-
terilizado Será feita no pronrio vaso em que sol-
frer a operação, de modo que o producto não entre
em contacto com o ar.

F)	Do (I('Ofldicioflafll('flf() .saniluri()
Art. 760. O acondicionamento sanitanio do

leite Com l) reliende OS P'0C(SOS de lavagem, este-
rilização do vasilhame, engarrafamento mechan i-
co e fechamento hvgienico 1)01' meio cie machinis.
IfiOS.

Art. 761 . () engarrafamento do leite para dis-
tribuição a domicilio ou para venda avulsa só po-
(lerá ser feito nos estabelecimentos licenciados, a
(ItlC se refere o art. 731, (leste regulamento.
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Art. 762. Os visos destinados a venda e entre-
ga do leite ao consumo serão de vidro ou crystal,
transparentes ou de aluminio, em condições de re-
ceber fecbo .hermetico e que offereçam melhores
garantias contra a violação.

Paragrapho unico. Não é permittido o uso de
vasos cujos rno(leloS não forem a1)proVadoS pela
Directoria de Saude Publica.

Art. 763. Os vasos para recebimentos ou trans-
portes do leite dos centros productores para a ci-
dade serão de alurninio ou ferro estanhado, com
junta embutida, sem solda nem angulos vivos, de-
vendo os de transporte ter larga abertura e fecho
hermetico da mesma substancia que a do vaso e
offereccr garantias contra a violação.

Art. 764. O vasilhame para transporte, on-
servaçiio e entrega do leite só poderá ser utilizado
depois de perfeitamente lavado e enxugado, mel-
tido em agua fervente ou jacto de vapor, seccalo
e guardado de modo que se não contamine de
poeiras.

1.0 . Essas opraçoes só se consideram validas
quando feitas nas usinas beneficiadoras.

§ 2.°. O vasilhame a que se refere o artigo an-
tecedente, só depois de submettido aos processos
supra citados, poderá ser remeltido para os cen-
tros productorcs.

Art. 765. O processo de fechamento hermeti-
co e inviolavel, applicavel ao vasilhame para en-
trega ao consumo, será escolhido e determinada
pela Directoria de Saude Publica.

Paragrapho imico. Todo o vasilhame destina-
cio a venda e entrega do leite deverá ter as me-
didas exactas do svstema metrico decimal, sendo
proiiibida a sua utilização para outros fins, assim
como o emprego de vasos de medidas intermedia-
rias.

1Ç	 ..

-
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G) -- Da venda do leite

Art. 766. Sob a simples designação de "leite",
s6 é peritticlo vender e (lar ao consumo leite de
vacca.

Paragrapho unico. O que proceder de outros
animaes, além de estar sujeito ás mesmas exigen-
cias, deverá ter, no vasilhame a indicação precisa
de sua origem.

Art. 767.0 leite que contiver menos de 3,5°°
de gordura só poderá ser vendido ou dado ao con-
sumo em vaso em cine esteja gravada a declaração
de ser leite "magro".

§ 1. 0. Si a percentagem baixar de 2, 7 oo, o
leite só poderá ser vendido cm vaso com declara-
ção gravada "leite desnatado".

§ 2:. Consideram-se alterados os leites que,
em taes condições, forem vendidos ou (lados ao
consumo sem as respectivas declarações.

Art. 768. O leite que contiver mais de 4,5
de gordura poderá ser rotulado como "leite gordo".

Art. 769. O leiie crú deverá ser entregue ao
consumo dentro de seis horas, salvo si tiver sido
resfriado nas duas horas que se seguirem á orde-
nha e mantido continuamente em temperatura
inferior a 12 graus centigrados, caso em que o
prazo se poderá extender até 18 horas.

Art. 770: O leite pasteurizado deverá ser da-
do ao consumo dentro de 24 horas, a contar da ve-
rificação nas usinas.

Art. 771. O commercio ambulante e a entrega
do leite a domicilio só poderão ser feitos por mdi-
vidiios que trouxerem comsigo carteiras de identi-
dade registradas na Directoria de Saude Publica.

Art. 772. E' terminantemente prohul)ido ven-
der leite cujo vaso tenha sido aberto ou que não
tenha recebido o fecho hermetico e inviolavel do
ultimo typo que tiver sido indicado pela Directo-
ria de Saude Publica.
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Art. 773. Nas leiterias só é permitticlo vender
011 dar ao consumo:

a) o leite que tiver sido analysado, beneficiado
e envasilhado de accordo com este regulamento;

b) o que estiver conservado em temperatura
inferior a 15 graus centigrados, salvo o destinado
a ser fornecido quente para consumo immediato
iii loco, que deverá ser mantido em temperatura
superior a 60 graus da mesma escala;

e) () que, destinado ao COIISUIII() fói'ii (10 esta-
belecimento, esteja engarrafado de, aCCOrd() com
as prescripçõeS regulamentares.

Ari. 774. As mesmas exigencias do artigo au-
tenor se aI)plicarn aos outros estabelecimentos
onde se consuma esse J)rodUcto, com excepção da
estabelecida na alinea e, porque nelles não é per-
mitti(lo vender leite Siflã() para o consumo in
loco.

II) -- - Da eonscrl)açií() e do fÏ'UflsJ)OIl('

Art. 775. Todo o leite guardado nas usinas
heneficia(loras será conservado em camaras frigo-
rificas, á temperatura nunca inferior a lo graus
centigrados.

Art. 776. O transporte do leite para distribui-
ção domiciliaria far-se-ã em vehiculos de modelos
ipprovados pela Directoria de Saude Publica, sen-
do condição essencial que offereçam bom meio
de conservação do 1)i'oducto quanto á temperatura.

1) - - Disposições gerues o' transitorzas

Art. 777. O leite proveniente das granjas mo-
delos, instaliadus no municipio de Belio Horizonte,
poderá ser vendido crú, como leite certificado,
desde que preencha as condições regulamentares.

Paragrapho unico. Só se consideram granjas
modelos as que tiverem sido instaliadas e forem
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mantidas de accordo com as instrucções especiaes
fornecidas pela Directoria de Saude Publica, ap-
provadas pelo Secretario da Segurança e Assisten-
eia Publica.

Art. 778. As usinas de beneficiamento a que se
refere o artigo 731, não poderão cobrar taxas su-
periores ás que forem determinadas em tabelia
annexa a este regulamento, approv.ada pelo Secre-
tario da Segurança e Assistencia Publica.

Art. 779. Nenhuma usina de beneficiamento
poderá negar-se a receber o leite de qualquer J)i'O-
cedencia, salvo si o producto não p reencher as con-
(lições regulamentares, o que só poderá ser julga-
<lo pela auctoridade sunitaria.

Art. 780. Os esta beleimentos de que cogita
O art. 731, quando licenciados, pagarão a taxa an-
nual de fiscalização que f'ôr fixada pelo Secretario
da Segurança e Assistencia Publica.

Art. 781. As despesas de conservação e do
material do laboratorio de analyses, annexo ao es-
tabelecimento, correrão por conta das empresas
proprietarias das mesmas.

Art. 782, A Directoria de Saude Publica po-
(lerá, quando receber denuncia ou quando julgar
necessario, proceder a vistoria fl05 estajielecjrnen
los que fornecerem leite para a cidade, seja qual
fôr o local em que elies se achem.

Art. 783. Quando fôr verificada a contamina-
ção do leite por germens pathogenicos ou do gru-
po co// e por bacterias em numero excessivo, em
estabelecimentos fome cedbf'es, a auctoridade sa-
nitaria poderá prohibir o recebimento, nas usi-
nas heneficiadoras, do leite que deiles proceder.

Paragrapho unico. Essa prohibição só poderá
Sei' 5US1)CIlSa (piando corrigida a irregularidade
que a tiver motivado.

Art. 784. As vistorias requisitadas pelos in-
teressados serão por elles custeadas.

Art. 785. A parte deste regulamento) relativa
á fiscalização do commercio dõ leite entrará em
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vigor quando estiver funccionaudo uma das usi-
nas a que se refere o artigo 731.

Art. 786. Quando o governo julgar necessa-
rio, montará uma usina modelo para beneficia-
mento do leite destinado ao consumo na Capital.

Art. 787. Dentro de 30 (lias, a contar do ini-
cio do funccionanieflto da usina ou usinas benefi-
ciadoras, os estabelecimentos ruraes de onde pro-
vier o leite para o consumo da Capital deverão
ter requerido vistoria á Directoria de Saude Publi-
ca, sem o que não será permitti(lO o recebimento
do producto para beneficiament o, nem a venda na
cidade.

J)	Da fiscalização dos lacticinios

Art. 788. Com a denominação simples de
"coalhada", só será perrnittido expôr á venda o la-
cticinio proveniente do leite crú que, satisfazendo
as condições previstas no artigo 727, não estiver em
desaccordo com as exigenciaS sanitarias constan-
tes deste regulamento.

Art. 789. Na hypothese de ser addicionado
qualquer fermento no preparo da coalhada, deverá
sua natureza ser mencionada em letreiros bem
visiveis, coliados aos recipientes.

Art. 790. A coalhada proveniente de leite
desnatado ou magrosó poderá ser vendida, si dos
rotulos coitados aosrecipientes constarem as ex-
pressões: -- -- "coalhada de leite desnatado". e
"coRlIla(lR de leite magro"

Art. 791. A coalhada de leite pasteurizado ou
esterilizado Só será exposta á Vefld1 e dada ao
consumo, quando preparada com fermento biolo-
gico seleccionado, declarando-se no rotulo a sua
natureza

Art. 792. As coalhadas serão conservadas em
geladeiras destinadas exclusivamente a deposito
de leite ou lacticinibs,e mantidas em temperatura
inferior a 15 graus centigrados.

,.	 .
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Art. 793. Com a denominaçio d "creme" ou
"nata" só será permittido expôr ao consumo pu-
blico o lacticinio constituido pela Parte rica em
gordura, separada por centrifugação ou colhida á
superficie do leite, quando em repouso.

Art. 794. O creme só poderá ser preparado
com leite crú (JIIC satisfizer todas as exigencias
constantes deste regulamento e deverá conter J)eiO
menos 30 oo de seu teor em gordura.

Art. 795. Sob a denominação expressa de
"creme acido", será tolerada a venda do que tiver
acidez superior a 220 I)ornic.

Art. 790. Com as designações de "queijo gor-
do" nu "amanteigado", "queijo de creme" ou "na-
ta", "queijo meio gordo", só deverão ser expostos
á venda os queijos cujo extracto secco não conte-
nha, respectivamente, menos de 35-1 0, 450,, 1 0 e
25 oo de materia gorda do leite, cabendo a deno-
minação de "magro" áqiielle que não attingir essa
ultima percentagem.

Art. 797. Os queijos preparados com leite que
não seja o de vacca, só poderão ser vendidos com
a declaração expressa, constante do rotulo, da es-
pecie animal de que tiver provindo a materia
prima.

Art. 798. Os queijos fabricados com leite de
anima es diversos, quando isto constitua tvpo es-
pecial já consagrado pelo uso ou seja m typo
novo, só serão entregues ao consumo depois de
analysados no Lahoratorio do Estado ou licencia-
dos pelo Departamento Nacional de Saude Publi-
ca, onde deve ter ficado registrado o processo de
sua fabricação.

Art. 799. Com a declaração expressa de
"queijo artificial", contida no invohicro, poderá
ser vendido o queijo em cujo preparo se d'r a sub-
stituição parcial de gordura do leite por outra lua-
teria graxa extranha, inoffensiva e acceita pela
Directoria de Saude Publica.

L.
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Art. 800. Será licito corar a massa dos quei-
jos com substancias vegctaes iimnoduas ou a sua
crosta com corantes permittidos pela Directoria
de Saude Publica.

Art. 801. Não é permittida, na fabricação de
queijos, a utilização de leite colostral, decompos-
to, putrefeito OU proveniente de anirnaes doentes.

Art. 802. E' prohibido addicionar á massa (10
queijo farinhas, pós de outros queijos ou substan-
cias inertes e PCSl(l1l5.

Art. 803. Constitue fraude, passivel de multa,
o emprego (te agentes conserva(lores e corantes
nao p rrnittidos I)e l i l aiiCtel'id1l(le sanitaria

Art. 801. Não é j)ermitti(la a venda de quei-
j os de consisteucia pegajosa, mal conservados ou
de mau aspecto, com a massa contrahida ou fendi-
lhãda por fe rnienlaçoes anormoeS, cheira impro-
prio, gosto amargo, infestados por acariaflOS ou
larvas de insectos.

Paragraplio unico. As infracções cornmetti-
das no fabrico de queiJo serii() punidas com a
multa (te 100t000 a 50000()

Art . 805. Os queijos fabricados no Estado e
rotulados COfl1() lvl)OS extrangeiros já conhecidos
e consagrados pelo USO, só poderão ser vendidos
como taes, quand o, pelo seu aspecto. 1)1oSS0 de
fabricação e cOrn)oSiça() chimica, se aj)l)roxi ma

-rem dos lvpos bem (lefinidosa que corresponde-
rem.

Art. 806. São extensivas aos requeijões todas
as exigenclas constantes (leste regulamento

Art. 807. Com	mComa denominação de "leite con-
densado", só será pertnitti(l() expôr ao consumo o
producto obtido com leite (te hôa qualidade, addi-
ciOIla(l() 011 não (te saccliarose, depois de eliminada
a maior parte da agua pela evaporação em tem-
peratura moderada.

Art. 808. O leite condensado deverá conter
no minimo 25 °° da rnateria gorda do leite.
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Art. 809. Quando fabricado com leite desna-
lado, será essa circumstancia assignalada no respe-
ctivo rotulo..

Art. 810. O leite condensado, de cousislencia
homogenea, de côr amarello-clara ou ligeiramente
parda, deverá ser conservado em recipiente ao
abrigo do ar e dos agentes de contaminação.

Art. 811. O leite em pó, preparado com ma-
teria prima de boa qualidade, não deverá ter côr
escura, nem sabor e cheiro rançosos, não se po-
dendo addicionar-lhe substancia extranha, salvo a
saccharose, o que constará dos rotulos.

Paragrapho uinico. O fabrico de pastilhas ou
comprimidos de leite será pel'lnitti(lo, desde que
obedeça ás exigencias deste artigo.

Art. 812. A farinha lacten, cujo teôr em gor-
dura de leite nunca será inferior a 13,5 0 1 0 e cuja
humidade não excederá de 8 deverá ter acon-
dicionamento especial, de modo que fique ao abri-
go do ar e de qualquer agente (te deterioração, não
sendo l)ermitti(Ia aad(liÇaO (te substancia conser-
vadora.

Art. 813. O sôro de manteiga, exposto ao
consumo para uso (lietetico ou infantil, deverá
provir de leite de 1)00 (luaii(la(le, e que satisfaça to-
das as condições previstas neste regularnenlo, não
podendo soffre r sin ão a fermentação lactica, nem
ter acidez superior a 60 1) Dornic.

Paragrapho uiiiico . O extracto secco de sôro
de manteiga corresponderá ao extracto secco des-
engordurado do leite integral

Art . 814. Com o nome de "manteiga", Só será
permittido expôr ao consumo o producto resultan-
te da agglome ração mecha nica da gordura do leite
ou do creme frescos, fermentados espontanea-
mente, ou aI1ifirialmeilte, com a extracção maxi-
Ria da agita e dos demais conml)onentes do leite.

Art. 815. A manteiga não deverá conter me-
nos de 80 o 1 1) da materia gorda do leite.
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Art. 816. A manteiga deverá satisfazer o
disposto no decreto federal ii. 12.982, de 24 de
abril de 1918, einqiiaiito persistir o accOr(lO firma-
do entre a Uiiião e este Estado.

•ArL 817. A manteiga preparada com leite
que não o de vacca, deverá ter expressa no rotulo
a especie do animal, donde tiver provindo a ma-
teria prima.

Art. 818. A manteiga fresca deverá ser con-
servada em temperatura inferior a 15 graus centi-
grados, e não poderá ter, em 100 grammas de ina-
teria gorda, acidez sqperior á expressa por oito
centimetros cubicos de soluto alcalino normal.

Art. 819. Será apprehendida a manteiga com
acidez superior i admittida neste regulamento,
bem como a que fôr vendida em folhas, palhas ou
papel n() impermeavel.

Pena: multa de 20$000 a 1 00$000, dobrada nas
reincidencias.

Art. 820. Caberá a denominação de manteiga
fresca a que, preparada de accordo com o artigo
814, não tiver addiçao de qualquer substancia ex-
tranha, e a de manteiga "conservada ou salgada"
aqueila 'a que se juntar chioreto de sodio.

Art. 821. A manteiga conservada não deverá
ter, em 100 grammas de materia gorda, acidez su-
perior á expressa por 15 centimetros cubicos de
solução alcalina normal.

Art .822. Será permittido o emprego de coran-
tes vegetaes inoffensivos, limes corno: urucú, aça-
frão.

Art . 823. Sob a (lenomiiiaçao expressa de
"manteiga para tempero " ou "manteiga renova-
da", poderá ser cx1)OSIR ao consumo a qi tiver
sido fundida, clarificada, refinada e ir n:ipulada
de maneira que se assemelhe ao prcd rto origi-
na], não devn(lo Ler substancias extraiilias, salvo
o chloreto de sodio e corantes vegeta-es innocuos.
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Art. 824. A "manteiga renovada" deverá pre-
encher a condição estabelecida no art. 821 e a
"manteiga para teml)ero" não deverá ter em 100
gramrnas de materia gorda acidez superior á ex-
pressa por 25 centimetros cubicos de solução alca-
lina normal

Art. 825. A manteiga com menos de 80 % de
gordura do leite ou com acidez superior á do seu
padrão não será dada ao consumo publico, mas
poderá ser vendida aos revendedores, si trouxer a
declaração expressa, bem visivel: 11W) pode, ser
vendida ao publico.

Pena: muita de 50000 a 100000, dobrada nas
reincidencias.

Art. 826. As substancias aliinenticias butyro-
sas, com aspecto de manteiga ou consideradas
como seu succedaneo, não poderão ser rotuladas
com o nome de - manteiga.

Art. 827. Taes substancias deverão conter no
minimo 80 % d' materia gorda, e as margarinas e
oleo-margarinas serão addicionados no minirno de
5 % de oleo de sesamo, ou 2 % de amido.

Paragraplio unico. As margarinas e oleo-mar-
garinas, bem como 'as substancias alimentares de
aspecto butyi'oso, não poderão encerrai' proporção
de materia gorda do leite, superior a 20 %.

Art. 828. Os siiccedaneos de manteiga-marga-
rina, oleomargarina, gordura de côco, não pode-
rão ser preparados, vendidos ou depositados nas
fabricas, usinas ou depositos de lacticinios ou de
leite.

Art. 829. A manteiga será vendida ao publico
,CIYI involuicros oh recipientes que tragam indicado
o peso liquido CIII kiiogrammas, seus muitiplos ou
suh-rnultiplos, tendo impressos o nome, séde com-
mercial ou do domicilio responsavel, salvo no caso
(le venda a retalho, á vista (10 cornpra(lor.

Art. 830. As fabricas ou estabelecimentos de
lactici'nios deverão ser instailados em predios ex-

,



- 20&8 -

clusivamente destinados a esse fim e obedecerão
ás exigencias deste regulamento, que lhes forem
applicaveis.

SECÇÃO DECIMA NONA

Da policia swiitaria

Art. 831. A policia sanitaria (Ias habitações
privadas ou coilectivas, taes como fabricas e ma-
nufactuias de toda sorte, estabelecimentos com-
merciaes, hospitaes, casas de saude, maternida-
des, asylos, recolhimentos, hoteis, casas de pensão,
restaurantes, mercauos, cocheiras, estabulos, pro-
priedades agricolas, bem como (los terrenos, ioga-
res e loquadoures publicos, será exercida pelos
funccionarios (los serviços de saude publica, com
o objectivo de mantel-as nas melhores condições
sanitarias, devendo esses funccionarios em suas vi-
sitas realizar trabalho assiduo de educação hygie-
nica e promover

a) a remoção de vicios de construcção de pre-
(lios no que possam interessar á Saude publica

b) a CorreCção e J)reVeflçã() (P15 faltas de h y
-giene cuja responsabilidade caiba aos proprieta-

rios, arrenda brios, Jocatarios ou morador(,,s;
C) a dest ruição de todas as cansas de naciv 1-

(!Ode
(1) a l)I'()l)h)lUXia das doenças 1 ransinissiveis.
Art. 32 .As inspecções sanitarias S(I'aO rea-

lizadas pelo pessoal encarregado desse serviço
mediante isitas c1l ii !requeucia Sirá
da pelasl)elas auc1oritladc; saniturias superiores

Art. 833. Quando occorrer em uma habitação
um caso de doença transmissivel, as auctoridades
sanitarias deverão proceder na mesma, no mais
curto prazo, á visita de policia sanitaria

Art. 834. A auctoridade sanitaria terá livre
ingresso, em qualquer hora e dia, em todas as lia-
bitações, estabelecimentos e locaes enumerados no

-	•
-o-.
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irtigo 831, para nelies fazer observar os disposi-
tivos do regulamento sanitario do Estado, aos mes-
Inos applicaveis.

Art. 835. Quando a auctoridade sanitaria ca-
contrar opposição ás visitas de que tratam os arti-
gos precedentes, intimará o proprietario, beata-
rio, morador, administrador ou responsavel pela
Iiabitaçio ou loeaes a facilital-as, immediatamea-
te, ou dentro do prazo de vinte e quatro horas,
conforme a urgencia do caso cm apreço.

Paragrapho unico. Si exgottado este prazo, a
intimacão não for cumprida, recorrerá á auctori-
dade policial que deverá facilitar a visita e, cum-
pridas a- formalidades iegaes, imporá ao mesmo
tempo a multa de 100000 a 200$000.

iL 836. O proprietario de terrenos é o re.; -
J)Oflsavl perante as auctoridades sanitarjas peli
ohservancja dos dispositivos (leste regulamento,
referentes á melhoria das condições dos piesmos,
bem como das construcções que nelies 5e cri-
gi relii, salvo o c.so cai que, medial) te contracto,
arrcndatlrj() OU beata rio tenha assumido o com-
prolilisso de satisfazer todas as LXigei1ci 4jiiEa-
rias. O asseio do terreno, porém, compete ao SCII

ndatarjo ou locatarjo
Art. 837. (itando ura terreno não tiver )ro-

Pielario ou o direito de posse não for liquido, o
occupante será o responsavel pela execução (las
providencias de ordem sanitaria

Art. 838. Nenhum predio, OU parte de J)redio,
Poderá SCI i1al)itado OU UtiliZLl(l() de qualquer fóm--
mliii, sem alictorização (la allCtori(!a(le sanitaria en-
carregada de fornecer ao prop rietario, loca tarjo,
inquilino 01! arrendatarjo, O respectivo habite-se,
sob pena de multa de 50$000 a 2O04OOO, dobrada
naS reincidencias

i.°O propriebario 011 arrendatai'io, logo que
s& verificai q vacancia do predio ou de paw,te do

W 123	 1927

t	&i
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mesmo, ficará obrigado a communiCar o facto á
(lepenflencia da Directoria da Saude Publica eu-
carrega(la desse serviço, facilitando a visita da au
ctoridadc sanitaria e 1) restan(lo os esclareCirnell
tos que forem eXigi(lQS.

2.° O não cumprimento do disposto neste ar-
tigo e no paragrapho primeiro será punido com q
multa de 5)Q0OO a 100OO9, dobrada nas reinciden-
cias.Art. 839. Recebida a cornmunicaÇão a que se
refere o artigo precedente incumbirá ao fuiiccio-
Ilario, medico, fiscal ou guarda, consoante a or-
ganização dos serviços sanitarios em cada munici-
pio, onde haja sido instituido o serviço de policia
sanitaria, proceder á visita do predio, para verifi-
car si nelie são observadas todas as preSCripÇOCS
contidas neste regulamento, devendo a visita rea-
lizar-se dentro de Ires dias no maximo, para as ha-
bitações,,e de cinco para as officinas ou fabricas,
a contar (Ia data (Ia comrn Uflicação da vacancia do
predio.Para grapho unico. Quando a visita não se rea-
lizar dentro do prazo estipulado neste artigo, as
auctoridades sanitarias punirão o responsavel por
esta falta.

Art. 840. A auctoridade sanitaria conceder
gratuitamente o habite-se, quando á inspecção se
verificar que o predio se acha em condições sani-
tarias satisfactoriaS, 011 quando lendo notado fal-
tas, houverem sido estas removidas.

Art. 841. Quando um predio ou parte de pre-
dio, terreno ou logar, não satisfizer as exigencias
contidas neste regulamento a auctoridade sanita-
ria intimará o proprietario, arrendatario, locatario
ou seus procuradores a corrigir as falhas existen-
tes, a desoccupar e fechar temporariamente o
predio, até que este soffra as reconstrucçõeS e me-
lhoramentos de que carecer, ou mesmo definitiva-
mente, quando os vicios e falhas encontrados fo-
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rem insanaveis, devendo nessa ultima hypothcsc
ser demolido.

Art. 842. Serão responsavis peia OXOCUÇãO
das medidas prescriptas no artigo anterior

a) nos estabelecimentos agricolas, os respecti-
vos l)rol)rieta flOS OU a ITefldata rios;

h) nas empresas e c(>mpanhias, os directores
e gerentes;

e) nas empreitadas, os empreiteiros ou seus
representantes;

d) nos estabelecimentos comrnerciaes e indus-
1 riaes, os respectivos proprietairios ou gerentes.

Art. 843. A juizo da auctoridade sanitaria,
poderá ser affixado interdicto provisorio no pre-
dio ou parte do l)redio (leSOccupado, em (JUO Se ob-
servarem falhas ou defeitos sanitarios.

Paragrapho unico Este interdicto si) poderá
ser levantado pela auctoridade sanitaria, incorren-
do na muita (lo 100000 a 2O000() quem infringir
esta disposição.

Art. 844. Quando os correctivos exigiveis em
uma habitação, logar ou logradouro, não forem de
natureza (PIO obriguem á vistoria, a auctoridade
sanitaria enviará ao responsavel pela sua execu-
ção uma intimação escripta, cm duas vias, na qual
serão indicados, com clareza, as obras e melho-
ramentos necessarios, os dispositivos do regula-
mento sanitario em que se fundem estas exigencias
e o prazo concedido para realização (lestas, prazo
este que poderá ser prorogado pelo Director de
Saude Publica, a requerimento do interessado.

§ 1.0 A segunda via de intimação ficará em
poder do destinatario, devendo a primeira ser de-
volvida á auctorjdade sanitaria, com a declaração
de sei ente, data e assignatura do intimado.

§ 2. 1 Quando não forem observadas todas as
formalidades de que trata o paragrapho anterior,
ou for iuignorado o paradeiro do destinatario, os
motivos da inobservaneja serão exarados no verso
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da intiniação pelo funccionario encarregado do
serviço e, por meio de edital, publicado no orgao
officia1, durante cinco dias, ou na imprensa da lo-
calidade, nos municipiOS do interior, durante dez
a quinze (lias, será o responsavel intimado a cum-
prir as determinações da auCtOri(ladC sanitaria.

Art. 845. Findo o prazo marcado, si as medi-
das (Te ordem sanitaria não tiverem sido executa-
das, será imposta ao respoilsavel a multa de 100
a 200000, e lar-se-á nova intimação, com as mes-
mas formalidades (Ia primeira, apenas com redii-
CÇã() do prazo.

Art. 846. Exgottado O jffaZ() (Ia SeUfl(Ifl mii-
maço, sem que esta tenha sido cumprida, a au-
cloridade sanitaria applicará nova multa no do-
bro (Ia primeira e intimará os locatarios a desoc-
curiar O pre(Iio, UffiXUn(h)-SC iwsle O edital de mu-
dança C fechamento

1.' Si esta ultima intimação ainda não for
cumprida. O auctori (hi(le 50 iiitaria levará o facto
ao Conhecimento do chefe da repartição a que P-
lencer. o qual providenciara junto ás auctorida
deS judiciar i a s, para (jUC seja levado a effcito o
despejo das pessoas e remoção dos objectos.

2. Quando SC tratar (11' estabelecimento li-
CeflCia(I() l)elas Prefeituras ou pelas (,amaras 2\111-

luiCil)L1 1 S, a auictOridadC sanita ria. ofticiará a estas,
afim e que seja cassada a respectiva licença, semd 
prejuizo da acção de despejo que no caso couber.

Art. 847. Dever-se-á sempre proceder á vis-
Lona rios pre(liOS, logares ou terrenos, quando. para
O respectivo saneamento, se exigirem obras de
grande vulto ou extensas demolições, vistoria esta
(I1IC será solicitada pelo inspector dos Centros (1
Saude, na Capital, ou pela aiictoridade sanitaria,
nos municipios, ao l)irector de Saude Publica 011
ao Delegado (lo i)istnicto Sanilario

1.° '''' Procede,. a esta visiona será desi-
gnado pelo Director d'e Saude Publica um fun-
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ccionario da Inspectoria de Engenharia Sanitaria,
que a effectuará conjunctamcnte com a auctori-
dade sanitaria que a houver solicitado.

2.° O proprietario ou responsavel pelo pre-
dio, logar ou logradouro será avisado da vistoria
com antecedencia de, pelo menos, dez dias, por es-
cripto, e por edital publicado na imprensa ou af-
fixado no local ou predio a sanear.

§ 3.1 Pelo delegado districtal, chefe do posto
de hygiene municipal ou de saneamento rural, se-
rão forni ii Ia (105 qiJesI Los (lu( ,t o fun ccion ano da 1 a-
sj)ectoria de Engenharia Sanitaria deverá respon-
der COfli clareza e precisão, ilI(liCan(1() as providen-
cias e melhoramentos necessanios á correcção (Ias
falhas encontradas.

§ 4:' O latido do fuinccionario da Inspectoria
de Engenharia Sanitania Será reduzido a termo) as-
signado pelo mesmo fu ncciona rio e homologado
ou não I)e111 auctoridade sanitaria que o tiver au-
xiliado na vistoria

§ 5:' O delegado distnietal ou chefe de posto
de hygieiie municipal enviará ao responsavel pela
propriedade uma Copia do laudo, acompanhado
de unta intimação na qual se indicarão o prazo
concedido para eXeCUÇãO dos melhoramentos e os
artigos do regulamento sanitanio em (IUC Se futi-
car a intimação.

§ 6." 1 )o aCI() a que se refere o pmuragrapho au-
tece(lente haverá recurso, dentro de cinco horas, a
contar (la (lata (la ii Lunação, parti o Director de
Saude Publica e da decisão deste para o Secreta-
rio da Segurança e Assistencia Publica, no dobro
do prazo acima concedido e lias mlltsmaS condi-
ções, com effeil() SUSpeli5iVO, Salvo) l)Lli'a interdi-
CÇã() determinada l)Cltt atictonidade santa ria

§ 7. Negado provimento ao recurso, si o res-
ponsavel pela propriedade imão obedecer á intima .

-çãO, proceder-se-á contra o mesmo, de accordo
coni este regulamento.
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8. Fiido O pr ,,izo fllaica{io no
quinto, sem que i tiínaçâ.o tenha sido cumprida,
a auctoridade sanitaria imporá ao reSl)011SaV Cl a
multa de 1tO04) 4 200000 e expedirá nova mli-
mção, de prazo menor que a primeira.

§ 9•1 Caso esta nova intiação ainda não seja
Cumprida, proceder-e-ã de ac.cordo com  estatui-
do no artigo 846 J.este reguhunento.

Art. 848. Qnndo estiverem exgottados todos
os recursos co4signados neste regulamento e ape-
sar disso não tiverem sido executadas •as medidas
prescriptws e os mc!horameut os exigidos pelas au-
ctoridades saniarias, e mórmente quando as fa-
luas encoitrad,as constituireni perigo iinrninente
para a saude publica, poderá o Director de Sau(le
Publica ordenar que as ulluididas falhas sejam sa-
nadas e as melhoramentos sejam executados pela
Inspeciia de Engenharia Sauitaria, cobrando-se
executivamente do proprietario ou, responsavel
pelo prédio 011 logar as despesas effcctuadas.

Art. 849. Quando algum J)redio ou depeuden-
cia deste estiver sob a administração ou jursdi-
cção de auctoridade judiciaria ou de outra, e acue
haja mister de executarem-se urgentes medidas
de desinfecção, expurgo, ou qiiaesquer outras re-
lacionadas com a saude publica, a auctoridade sa-
nitaria requisitará (laquelia (lHe o predio ou parte
do mesmo seja posto á sua disposição, ficando des-
de logo sob interdicçíQ, que subsistirá até serem
satisfeitas as exigencias sajiitarias, depois do que
será devolvido, com as necessarias conununica-
ções, á j urisdicção anterior.

Art. 850. Quando cru uma propriedade sob
a(lministraçao ou jurisdicçao de auctoridade in-
diciaria ou de outra houve r generos deteriorados
ou qpaesquer suibstancias que possam prejudicar
a saude publica, a aucoridade sanilaria levará
este facto ao couliecimcflt() daquelia, solicitando
auctorização para a'pprehender e destruir estas
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subshuicias, e, uma Vez coucedi.da U auictonzação,
deverá ser feita uma relação escripta dos objectos
apprehendidos e lançado, durante a sua interven-
ção no prédio ou logar, inlerdicto nas condições
indicadas no artigo precedente.

Art. 851. As intimações para a execução de
medi ias sanitarias e as coinmunicações de multas,
formuladas pelas auctoridades sanitarias, farão
fé sobre os factos a que se referirem até prova em
contrario.

A)	Da eonsfrzzcção em geral

Art. 832. As coustrucções, reconstrucções, ac-
crescimos e modificações de predios na Capital e
centros urbanos do Estado dotados de serviços sa-
nitarjos, deverão obedecer tanto quanto possivel,
ás condições technicas estabelecidas neste regula-
mento e só poderão ser effectuados depois de ap-
provados os respectivos projectos, na Capital pela
Inspectoria de Engenharia Sanitaria e, nos centros
urbanos, nas condições mencionadas neste artigo
pelo serviço sanitario local.

Paragraplio unico. Os delegados districtaes
chefes (lo postos nos municipios, quando julgarem
conveniente, sul)metterão os projectos de que tra-
te. este artigo ao exame e approvação da Inspecto-
ria de Engenharia Sanitaria.

Art. 853. Fóra da Capital do Estado e dos
centros urbanos, os trabalhos de que cogita o arti-
W anterior independerão de approvação prévia
pela auctoridade sanitaria, mas deverão submet-
ter-se ás disposições referentes ás construcções na
zona rural e a outras disposições deste regulamen-
to que aos mesmos forem applicaveis.

Art. 854. As construcções deverão assentar
sobre terrenos convenientemente nivelados, prepa
rados o drenados, quando tal medida se fizer ne-
cessaria a juizo da auctoridade saimitaria, para fa-
cilitar o escoamento das aguas.
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Art. 855. Na Capital e nos demais centros ur-
banos do Estado, será obrigatoria a impermeabili-
zação de toda a superficie occupada pela habita-
ção, por meio de urna camada isolante e continua
e que será assim constituida:

a) concreto de cimento, de espessura ininima
de 0,m10 com a seguinte composição: urna parte
de cimento por tres de areia e seis de pedra bri-
tada;

1)) reveStinent() (10 aSl)lialt() (te eS[)CSSUOU mi-
liiliHt (te 3 cus. Sol)t'O 1111111 calçada (10 J)C(lI'a com
0,m1 O de (spessura ininima, tomadas as juntas
com argamassa (te ci me ii lo e a rei a lia proporção
ininiina de tun para Ires;

C) ladrilho de CerUfll1Ci, 1'e1)OUS1fl (lo SOl)I'e
uma calçada (lo pedra imas condições estabelecidas
na JiIwa h.

Art. 856. Todas as construcções, salvo casos
especiaes, a juizo da auctori(Iade salli[aria, deve-
rão ter O piso de sei! primeiro pa\ime11t() a 0,mn10,
no miimiino, acima do imivel do terreno exterior cir-
cumviziimho e serão Contornadas 1)01' 11111 passeio
i1npernlea'el de O,mGO (lo largura mniiiiina remata-
do por uma sargeta, que desvie as aguas 1)ltiviaes.

Paragrapho unico. Os passeios serão dispen-
sados quando o embasamento elevar o piso do
primeiro pavimento no minirno de 0,11140 acima do
terreno exterior circumvizinho e quando as pare-
des (lesse emb,anici1to foi ,eni de alvenaria de pe-
dra, feita com argamassa de cimento e areia do
traço minimflo de um para dois e as faces externas
embocadas e rebocadas com a mesma argamassa.
Neste CSO a camada imnpermeavel de que trata o
artigo anterior deverá estai' acima do uivei exte-
rior da terra e o interior da construcção aterrado
na parte abrangida Pelo embasamento.

Art. 857. Na Capital e nos centros urbanos as
construcções serão revestidas nas suas paredes ex-
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ternas, a partir do passeio, de uma camada imper-
nieavel da altura minima de O,rn30.

Art. 858. As paredes encostadas á terra de
barrancos ou morros e correspondentes interior-
mente a compartimentos de uma construcção des-
tinada a habitação deverão receber na sua face
externa uma camada' constituida por argamassa
rica de cimento, addicionada de substancia imper-
meabilizadora, ou revestimento de asphalto, por
exemplo, sendo exigida egitalmeute (1 renagem ver-
tical por meio de pedras seccas e consequente Co,,.
(lucçao das agtta S drenadas.

Art. 859. As cimalhas terão revestimento iin-
J)errneavel nas suas laces superiores e serão dota
das de pingadeiras culivdnientemen te disposta;

Aut. 860. Os terraços de coberto ras dos ie-
dos serão irnpernleahjljza (los por um revestimen-
to de asphalto, com forte percentagem (te betume
ou outro material cquivalenk, a j nizo da auctori-
dado' sani tarja, e declive n ceessario ao escoameim-
t() (Ias agitas pluviaes

861. O exgotlameiito (Ias agnas pluviaes
(Ias coberturas for-se-á por meio (te calhas que (10-
verão ter no mininio 0,mlS de largura e 0,11107 de
profundidade, o seu bordo exterior de nivol mais
baixo (1110 o interior, a (leClividade tão uniforme
quanto possivel, 1150 inferior a 1:120, apoiar 0)11
grampos espaçados de 0.rn80 a 1,m20, no mnaxiino,
e ter uma secção transversal de 0,cm28 a 1,cm2
para cada metro quadrado de projecção horion-
tal da cobertura. Os conductores que poderão par-
tir directamente das calhas OU de preferencia li
gar-se ás mesmas por intermedio de bacias recc
pIoras, deverão ter unia secção transversal de
1 cmn2 por metro quadrado de projecção horizomital
da cobertura e delle as agitas passai-ão ás sarge-
tas que contornam a construcção nu directamente
á rua por meio de coliectores de diametro mininio
de 3 decirnetros.
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Art. 862. As paredes deverão ser sempre is&-
ladas dos alicerces por meio de uma camad a de

concreto de J,ni20.
Art. 863. E' vedado o cnpreg0 d argilJ uas

argamassas, emboços e rebocos das paredes dos
pr.edios.Ari. 864. Nos cdiïicios c5nstrUdos no alinha-
meato das vias publicas .altura maxima deverá
ser proporcional á largura das ruas, segundo as
bases estabelecidas nos padroes rnuniciPaeS.

Paragrapll() ui'tico. Sempre que for possivel:
a altura (Ias fachadasdos edifícios não deverá ex-
ceder de vez e meia á :argura da rua.

Art. 863. O pé direito dos edificios deverá ter
no nimimo

iii. , 3,11180,SO, 3,111'50,respectivLlmelite, paraa)4 
os priflie1ros segundos, terceiros, e dem ais "-
res dos estabelecimentos commerias e
triaes da zona urbana e centros urbanos de maior
importaflC a, a joio do Director de Saude Pu-
blica;

b) 3 metros mias habitações das zonas urbana
e suburbana;

e) 3,50 no primeiro andar dos estabelecimen-
tos commerciaus e industriaes da zona suburbana
e 3 ias. nos demais andares;

d) 3 ms. e 2,11150, res1)ectiVa1i1'flte, no primei-
ro e demais andares dos estabelecimentos com-
mcrciaeS e industriaes da zona de sitios da Capi-
tal, peqUrflOS centros do Estado e zona rural em
geral.

Art. 866. Os compartimentos (1estb ados a
copas, cozinhas, despensas, banheiros, latrinas,
tanques de lavagem poderão ter um pé direito até
o niinimo de 2.m60.

Art. 867. As aguas furtadas, sotãos ou inan
sardas apenas poderão servir de dormitorioS ou
locaes de estadia, quando tiverem pé direito mini
uno de 3 ms., área minima de 10 metros quadra-
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doS e forem dotadasd)ta(las de forro e paredes internas
que as isolem du superficie da cobertura do cdi-
licio.

Art. 868. A altura rninima preferida para os
porões será a de dois metros.

Paragrapho unico. Serão l)ermittidos porões
até a altura minima de 0,11150,çontados do reves-
tiinento impermeavel cio piso ás vigas do assoa-
lho, desde (JtlC preencham OS Seguintes requisitos
sanitarios:

a) terão o piso impermeabilizado nas condi-
çõesestatuidas no art. 855 deste regulamento;

b) as paredes externas serão revestidas até
0,11130, no minirno, de altura, de material imper-
ficarei e resistente;

C) as paredes internas serão egualmenle re-
vestidas de camada irnpermeavcl e resistente até
0,11130 de altura pelo menos e perfeitamente rebo-
cadas e caiadas em todo o resto de sua extensão;

(1) nas paredes externas serão dispostas aber-
turas destinadas á ventilação, protegidas por gra-
des metallicas fixas, de malhas estreitas, para evi-
tar a entrada de pequenos animaes, corno ratos,
camondongos e outros sevandijas das habitações,
não sendo petmittido nestas aberturas caixilhos de
vidro fixos que prejudiquem a ventilação.

Art. 869. Os porões de pé direito CoiflJ)rehen-
(11(10 entre 2 metros e 2,rn50 poderão ser utilizados
para despensas e depositos, não podendo abaixo
(leste ultimo limite servir de dormitorjo; além
(lis50, deverão satisfazer as exigencias contidas nas
alineas a, b e e cio J)aragrapho unico do artigo pre-
cedente, e nelies serão perrnittidos caixilhos mo-
veis, protegidos com placas de vidro nas abertu-
ras de ventilação e vedo de madeira ou de outro
nia terial lias J)O1'taS (te ingresso Dii internas de
comum tiiiicação desde que, por aberturas coa veni-
nteniente dispostas, seja assegurada a ventilação

natural.

1
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Art. 870. Os compartinidntos (10 rez do chão

ou lojas, devendo-se entender por tal os pavimen-
tos que têm ,o piso ao nivel do terreno circumdan-
te ou, no maximo, a 20 centimetroS acima deile,
poderão ser utilizados para perfllanel1cm diurna
ou dormitorio, desde que disponham (1C sufficien-
te p6 direito e ventilação.

.Art. 871. Todo COIflI'tjfl11 (Ia hal)itaçc,
seja qual for o fim a que se destinar, devera ter
porta e j anella abrindo directamente para o exte-
rior, J)DF (}Il(tC recei)a il1anhiUiÇao) e insolaçuo Iam-
bem directas.

1.' A su1)erIiCie ((a illuimnaÇa() limitada pela
face interna dos mareos ((OS portas e j OneliLis (le
cada cwflpartirnelmto fll() devera ser inferior a:

a) uni quinto da superficie do piso quando o
Compartimento for utilizado CO() (torm itorio

h) LlIfl sexto) (la super ide do piso, (1tIan(10 o
compartimuelit o Se (tesimar a esCril)tOriO, 1)il)liOtlie
ca, cozinha, copa, l)almheirm) e outios COIII1UOdOS de
pernmalleflCia diurna;

C) um oiI vo da ;upeiiCie (lo piso quando Se

tratar (k FeZ (1) chão ocCUl)ado Por estabelecimelu
to commerciIl

2. Os com'partiIflefllos destinados a tin es-
onde a 1) ermaliencla seja Iransitoria, como

(leposilos e Corredores, poderão, a j uizo da aucto-
ridade sanit ria, ter a Silo área de ventilação e
lumninação reduzida egualmente a 18 da área lotal
do coniparfliiicilt o -

Nas habitações particulares serao 1)eriflii-
tidos corredores CDIII menos de 8 melros e 1105

grandes hoteis com menOS (te 12 metrcs, sem iliu-
minação directa, (leS(te (Inc. por meio de aberturas
envidraçadas que para cilesdeiteni e outros (lis-
positivos, seja assegurada 1) crteitamente a sua
lurninação) e ventilação

4. Todos OS COIfll)O r[imentos destinados a
clormitorios e á estadia prolongada, a copas, cozi-

nhas, banheiros e latrinas, deverão ter as esqua-
(Irias de suas superficies de iliuminação dotadas
de venezianas.

§ 5.0 As vergas das portas e janeilas destina-
das a arejar e iliuminar compartimentos deverão
ser coilocadas de modo que a distancia entre a sua
face inferior e o tecto não exceda a um oitavo do
pé direito, e as janelias dos dormilorios deverão
ter o seu peitoril no maximo a um metro do PiSO
do pavimento.

§ G.° O conipartin i ento (leStiI)Lldo a dormitorio,
quando illuminmodo apenas por uma de suas faces,
não I)o(leI& apresentar na face cm que estiver ras-
gada a abertura de illiiminação e lateralmente a
esta, potiinos cegos C)lfl largura SIl()erior a (1)1015
vezes e meia esta abertura

§ 7. Os compartimentos dlStimILuli)S a dormi-
brio deverão ter, no maximo, profundidade egual
a (luas vezes a distancia da verga ao piso (lo pa-
viinento.

Art. 872. Apenas nos vestibulos de escadas,
UOS corrc(101'eS (los ultimos 1)aVimefltoS e flOS ar-
inazens con)mnerciacs serao periniltidas claraI)oiaS
CUj ti arca lIiI() será inferior a 11 O (Ia arca (los
compartimentos ti illuiniiiai', devendo ser elevadas
acima (los telhados pelo menos Oni,50e (1010(105
(te persianas la te raes comarca e ffec 1 a de venti-
laçiio eoual, no minimo, á metade da arca da cia-
raboia.

Art. 873. A cobertura de vidro, flUS casas
commerciacs ('III (lIlC haja nioradores lios 01) dares
sol periores, a imas será l)e lm ni 1 tida ioo) abaixo do
primeiro andar utilizado COIfl() habitação, (levei)-
(lO) ser disposta (te fórrua que assegure franca ven-
tilação tios pttimo'11to5 comlflerCiaes, respeitadas
além disso) as ex igendias (10 artigo precedente.

Art. 874. Quando a ventIlação dos predios
for julgada insufficicnte pela Inspectoria (te En-
genharia Sanitaria, poderão ser exigidas bandei-

' j'	.	'.
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ras gradeadas nas portas e janeilas e colloc
de grades nestas ultimas.

Art. 875. Nas construcções de cimento a
do 011 de ina dei ra, destinadas a habitação, as i
(leS exteriores deverão SCV duplas, de fórma
entre citas se constilúa um colchão de ar, cor
pessira minimi de Oin,10, podendo, a juizo d
spectoria de Engenharia Sanitaria, em casos
eiaes ser exigido ochimento do espaço i
com substancia má conductora de calor, como
exemplo, escorias de fornalha.

Art. 876. As paredes externas dos predios
tinados a habitação deverão ter a espessura r
ma de uni tijolo ou de, pelo menos, Om,40, q
do feitas de alvenaria de pedra.

Paragrapho imico. Nos accrescimos ou p
dos para cozinhas, copas, despensas e instaila
sanitarias, serão toleradas paredes exteriores
espessura minima de Om,15

Art. 877. Nos predios destinados a habit
será sempre exigido um espaço vazio entre o
ro e a cobertura, que constitua um colchão d
sendo vedado nesta ultima, o emprego de n
iiaes que determinem grandes variações de tem
ratura

Paragrapho unico. Nos terraços, a espes
(ia camada isolante de ar poderá ser redu:
desde que se empreguem materiaes maus co:
ctores de calor.

Art. 878. As coberturas metallicas são v
(Ias nos i)I'edios a que se refere o artigo prece
te, salvo quando revestidas de tintas que atten
os effeitos da acção dos raios solares.

Art. 879. Em casos especiaes, a juizo d
spectoria de Engenharia Sanitaria, poderá ser
gida nos predios a ventilação artificial pel . ) s'
ma mais adequado ao caso em apreço, r i
fiação, aspiração ou por um systenia vixto.

Art. 80. Os compartimentos destinad
dormitorio deverão ter o seu piso banhado
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raios solares pelo menos durante duas horas no
dia mais curto do anno, no soisticio do inverno,
salvo quando a orientação do terreno que ree'ber
a construcção tornar impossivel a satisfacção des-
ta exigencia que poderá ser então reduzida até
a unia hora.

Art. 881. Nos compartimentos destinados a
permanencia diurna, os raios solares deverão t-
tingir no dia mais curto do anuo o piso do 'ez
do. chão ou loja e o andar terreo, quando não hou-
ver pavimento superior, ou o do primeiro andar,
quando o predio for deile dotado.

B)	Da habitação

Art. 882. As construcções destinadas a habi-
tação particular deverão ter, pelo menos, um apo
sento, uma cozinha, e um compartimento dsina-
do a instailações sanitarias.

Art. 883. Nas habitações são vedadas as di-
visões internas de madeira, patino e material a na-
logo, salvo nas zonas e localidades onde for pci'-
mittida a construcção de casas de madeira.

Art. 884. Os doriiiitoriõs deverão ter um arca
minimna de dez metros quadrados, sendo tplerados
nas habitações particulares até dois dormitorios
com a arca minima de 6m2,20, destinados a serem
occupados por utuni I)(ss01, podendo inscrever-se
em sua planta um circulo de 1 m,80 de (hametro.

Art. 885. Serão pernnttidos dormitorios nos
porões, desde flue a altura (lestes, do piso ao forro,
seja no minimo de 2111,60, tenham arca minirna de
10 metros quadrados e sejam convenientemente
ventilados e ihiuminados.

Art. 886. As cozinhas, copas, despensas, ba-
nheiros, e latrinas terão o piso e as 1)aicdcs até
1m,50 de altura, revestidos de material resistente,
liso, impermeavel e que possa ser lavado.

Art. 887. Os assoalhos devem ser calafetados,
salvo si forem taboas de encaixe perfeitamente



-2084---

adaptadas, e os revestimentos de madeira, quando
utilizados, por exemplo, para salas de refeições,
bem como os rodapés, devem ser dispostos de fór-
ma que não deixem espaços vazios, onde se pos-
sam aninhar ratos, baratas e outros animaes.

Art. 888. As escadas internas da habitação te-
rão a largura minima cio 0,m8() e a altura e lar-
gura dos degraus serão de dimensões que permil-
tam facil accesso aos cornrnodos superiores, não
devendo a primeira exceder de 0,m18.	*

Art. 889. As caixas de escada das habitações
coliectivas deverão ser Vefltiia(iaS pela parte su-
perior, e terão, em cada pavimento, urna janelia
de 011-1,80 1 de largura minimna e 1m,50 de altura
tambern miniina, a qual se commnunicará directa-
mente com o exterior.

Art. 890. A escada de accesso a todos OS pa-
vimentos é obrigatoria nas habitações coilectivas,
mesmo que estas disponham de elevadores.

C) -- Das cozinhas

Art. 891. As cozinhas não lcrac) comniUliiCa-
Ção directa com (lormitorios e latrinas, item ja-
neilas, que deitem para recintos, si forem as uni-
cas destinadas á ihlurninação

Art . 892. A arca minima das cozinhas (leve-
rá ser de 7 metros .juadrados. sendo toleradas rias
habitações e vilias operadas as que tenham no
lfliflilflo quatro metros quadrados, devendo, neste
ultimo caso, quando tiverem p111'e(ies concorrentes
e estas formarem angulo diedro egual ou inferior
a sessenta graus, ser concordadas por uma tercei-
ra parede de sessenta centimetros de largura mi-
nima.

At. 893. As cozinhas deverão ser providas
de pias de ferro esmaltado, inarmore ou qualquer
outro material equivalente em resistencia, imper-
meabilidade e facilidade de asseio; as janeilas e

2065 -

ct1ros vãos dotados de dispositivos que facilitem
a remoção prompta do ar.

Art. 894. As chaminés de tiragem terão al-
tura sufficiente, de forma que a fumaça não occa-
sione incommodo aos vizinhos, podendo a aucto-
ridade sanitaria exigir as modificações e correti..
vos que se tornem necessarios.

Art. 895. Quando as cozinhas forem instalia-
das em porões, deverão satisfazer os seguintes re-
quisitos:

a) tecto impermeavel e de facil limpeza;
h) paredes até á altura minimna de 1m,50, a

contar do piso, bem como este ultimo revestidos
de material impermeavel, resistente e de facil la -vagem;

o) altura minima de 2m,50 do piso ao tecto e
arca minima cio sete metros quadrado-,;

d) aberturas em duas faces livres;
e) superficie illiiminante egual, no minimo,

ti um quinto da Sl11)erficie do 1)iSO, nãõ 'devendo as
j anellas ter a menor de suas (liInenses iMeri.'
a 0111,80.

1)) ----- Das insíullaeõ('s .S(tllitarjas e Ianque';

At-t. 89(;. Todo pre(lio 011 parte de J)redio. que
constitua economia distincta, não só nas habita-
ÇõeS particulares, corno nos estabelecimentos Com-
rnerciaes ou industriaes, deverá ter gabinete sani-
tarjo de accordo com as prcscripções deste reum-
]aIl)en lo, na parte referente a cxgot tos . Na hypo-
timese de servir o predio para dormida, (levee'i dis-
por de um compartimento para banho, sendo ain-
da exigidos tanque de lavagem e pia de despejo,
(luando houver cozinha

Art. 897. Quando forem internas a's Tátrina,
deverão ter a arca minima de dois metros qumodra-
dos, e pé direito minirno de tres mefro.

D. 124	 1927
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§ 1.° As latrinas dos porões, dos comniodo:
de estadia diurna, das zonas de sitios e das ruraes
terão o pé direito minimo de dois metros e meio

§ 2. 11 As latrinas separadas dos predios pode-
rão ter arca e altura minimas, respectivamente,
de um metro e vinte centimetros quadrados e dois
metros e meio.

§ 3 0 Os compartimentos destinados a banhei-
ro terão arca, pelo menos, çle um metro quadrado,
e vinte, quando este for de chuveiro, e dois metros
quadrados e vinte, nos demais casos, e o piso deve-
rá ter declividade sufficicntc para o facil escoa-
mento das aguas.

§ 4. 0 Os cominodos destinados á latrina e ba-
nheiro conjunctos não deverão ter arca inferior a
dois metros quadrados e sessenta.

Art. 898. São vedadas nas latrinas as paredes
baixas que as separem de cOrnmodoS com destino
differentc.

Art. 899. Os tanques de lavagem serão con-
struidos sobre calçadas revestidas de material liso,
impermeavel e resistente, em local arejado e co-
berto.

Paragrapho unico. As aguas servidas destc'
tanques' vertèi'ão para a rêde de exgottos, nos lo-
caes onde esta se achar a menos de 50 metros de
distancia ou então para rios, regatos, ou outros
cursos daguaou mesmo para fossos perfeitamen-
te cobertos, á prova de moscas, pequenos animaes
e outros insectos, a juizo da auctoridade sanitaria.

E) - Dos corredores

Art. 900. A largura minima dos corredores
rias habitações particulares deverá ser de um me-
tro, a menos que se trate de pequenas passagens (k
serviçó, podciido então a largura se reduzida i
0m,0. Ns hbitaç6es coliectivas, a largura mi-
nima dos corredores será de lrn,20.
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Art. 901. A largura min.iina dos corredores de
arejamento e iliuminação será determinada de ac-
cordo com a seguinte tabelia:

Accrescimos de 'ar-
Angulos com a linha Larguras niini-	gur pi' c?da au-

norte-sul	ms ate 5,°20	gro	o de ali! 'm de
de alto	4 S. ou fracção

4Ls

De	00 a	10°......
10 0 o 200

o 200 o 30°......
O 30° o 40 ......
o 40° ' 500
O	5°	90.......
o	60°	o 90°.......

F) - Das arcas e pateos internos
Art. 902. As arcas e os pateos internos deve-

rão ter, no minimo, dois metros noseu lado me-
nor, sendo a outra dimensão egual á altura da pa-
rede media na face voltada para o sul, multil)li-
cada pelo coefficicnte 1,07 e será marcada num
plano horizontal segundo a linha norte-sul.

§ 1. 1 Este plano horizontal passará
a) pelo nivel Superior do embasamento nas

casas (Te um só pavimento;
b) 'pelo nivcl do soalho do segundo pavimen-

to nas casas (Te nmis de um pavimento;
e) pelo nivel superior da ultima sobre-loja,

quando existir.
§ 2° Havendo saliencias mias paredes, beiraes,

balcões ou outras, a dimehsão da arca será conta-
da a partir da projecção dessas saliencias.

Art. 903. As arcas de J)erirnetro fechado terão
O piso impermeabilizado por meio de material re-
sistente, e, quando descoberEas, terão ralos rece-

•ptores para as aguas pluviaes que serão conduzi-

2m,00
	

Om,20
ni,l0
	

0111,25
2111 ,2()
	

Oiii ,30
2m .30
	

Cm ,33
2ffl,40
	

Om ,40
2m ,50
	

Om.70
3m ,Cu	 Um metro

^
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das em canalização tubular nas passagens 1)C10 iii-
tenor das construcÇõeS.

- Dos gailinhiciros
Art. 904. Os gailinheiros serão instaliados

fóra das habitações, e as cobertas destinadas ás
aves deverão ter o sólo impermeabilizado e com
(leclividade sufficientc ao fácil escoamento das
aguas de lavagem.

II)	Das casas de madeira
Art. 905. As casas de madeira, nos locaes

onde a sua construcÇaO for 1)ermittida pelas leis
rnunicipaes, deverão obedecer ás seguintes dispo-
sições:

a) o numero de seus pavimentos não poderá
exceder de Ires;

b) o minim() para o pé direito será d Ires
metros;

e) a cobertura será de ceramica ou (te outro
material incombustivel;

d) as divisões internas deverão elevar-se até
o tecto;

C ) deverão (listar, no minimo, dois metros das
(liviSIS (lo lote e (11Iati'o metros, 110 mínimo, de
outras coustrlicçoes de madeira;

f) as paredes externas deverão ser duplas e
construidas sobre pilares ou baldrames de alve-
naria; o piso das cozinhas, banheiros e latrinas
(levera ser im P rm rabil izado, bem com o as par(-
des  até, pelo flieflOS, 1111, '50 (le altura, por material
resistente, liso, e que se preste com facilidade á la-
vagem.

1) - Das habitações iolle(tivas

Art. 906. São consideradas habitações colie-
ctivas, para os effeitos (leste regulamento, os p'e-
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dios ou pavimentos de l)redios ou partes destes em
que residam de modo permanente ou transitorio
diversas familias ou muitas pessoas sem a unida-
dade economica e a organização privada das ha-
bitações particulares.

Art. 907. Nas habitações coliectivas, além das
determinações referentes ás construcções e ás ha-
bitações Cfl geral, serão observadas mais as se-
guimites

a) o numero de moradores será fixado pela
auctori da de sanitária, consoante as condições de
ventilação e insolação de cada aposento;

h) lerão estas Imahitaçies latrinas privativas
pata cada sexo e, annexas a cada uma (lestas, la-
vatorios, instaliados (le accordo com as prescr-
pções deste regulamento, com indicação bem vis--
vel do sexo a que Si() destinadas e mui proporção
mninima de umapara 25 imioradores;

e) serão (lotadas (le escarradeiras hygienica;,
de typos approvados pela Directoria de Saude Pu-
l)hicR

(1) terão banheiros egualmnente priv:ilivos
l) aI'a cada sexo, na J)I'O)OrÇa() nunima de um para
25 moradores, iflStalla(l0S em compartimenos Hão

conimuns com os das latrinas;
e) deverão ter um livro de registro, rubricado

pela auctorida(le sa ni tarja com petente, na qual
serão la flÇa(IOS O flOIflC (te cada flIOra(tOr, sua pro-
cedencia e (leStilio, data de entrada e (le sahida

Art. 908. Os hoteis e casas de pensão, além
(Ias disposições referentes ás habitações coliecti-
vas, ficarão sujeitos mais ao disposto no art. 577.

Art . 909. Nas casas de commodos, devendo-se
entender p' tal quaesquer preolios em que resi-
dam familias diversas ou grupos (le pessoas sem
economia separada, além das determinações refe-
rentes ás habitações collectivas, no que lhes forem
applicaveis, serão observadas mais as seguintes:



- 2090

a) cada grupo de aposentos terá uma cozinha
mco 1oões indLj)ndciltLs pias de II\ igcm e me-

sás que possam servir satisfactoriamente ao mes-
mo grupo, iiistailados de accordo com os diposi-
thos (leste regulamento, poddndo cada fogão ser
subdividido de modo (JILC os inquilinos de cada
aposento dellë se iossn servir separadamente;

1)) terão 1atiná e banheiros, instaliados de
accordo com o diposto neste regulamento em nu-
mero proporcional ao (los moradores;

e) disporão de tanques de lavagem construi-
dos 'de accordo com as presCripçõeS (leste regula-
mento, em numero suffiiente.

J) - Das escolas

Art. 910. As escolas, além do estatuido neste
regulamento, para as habitações coliectivas, deve-
rão siibmetter-se mais ás seguintes determinações:

a) os Predios escolares, sempre que for possi-
vel, deverãb ser construidos em um só pavimen-
to, com porão de um metro de altura, no minimo,
convenientemente ventilado;

b) as dimensões das salas de classes serão
J)rOporcionaçs ao numero de aliiinnos, o qual não
deverá exceder de 40 em cala sala, devendo ser
reservada a cada escolar uma areu, no minimo, (le
uni metro quadrado de superficie, quando as ca-
(leiras forem duplas, lm,35, quando individuaes;

e) o pé direito minimo das salas de classe será
de tres metros, devendo ser augmentado, quando
as condições de ilitiminação natural assim o exi-
girem;

d) os peitoris das janeilas deverão ser abertos
a unia distancia minima de Om.90, do 1)iSO e as
vergas aJ)pl'OXifllRF-Se-ii() O mais l)ossi\e1 (10 tecto,
(ICVeII(IO a superficie total titil das j anelias (1
cada classe corresponder, no minimo, á quinta
parte da superficie do piso;
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e) as salas de classe terão prefeientemente a
forma de rectangulo, cujos lados guardem a rela-
ção de 2 para 3;

f) as bandeiras das portas e jariellhs, quando
as houver, serão basculantes;

g) as escadasdos prediós escolares sérão de
preferencia (lë laiiço recto, não (lcvendo 05 de-
graus ler mais de Om,16 de altura, nem menos de
Om,28 de largura; nas escolas primarias, as pe-
quenas escadas serão, de 1)re1e1eIicia, Sempre (1IC
for possivel, substituidas por planosinclina(lbs;

li) a illuminaçãô das classes deverá ser unila-
teral esquerda, sendo tolerada a bilateral, desde
111e proceda de faces paralielas;

i) quando a iliuminação for unilateral, as sa-
las de classes não poderãu ter largura que exceda
de vez e meia a distancia do piso á veiga da ja•
nelia

j) a illuininação das classes deverá ser tal
que na fila de carteiras mais afastadas das janel-
ias o centro da mesa receba iliuminação cru dias
nublados, nunca inferior a vinte e cinco luxes;

k) quando se tiver de recorrer á iliuminação
artificial, rnereceró preferencia a electrica, sem-
pre que a localidade for da mesma servida, sendo
tolerados, em caso contrario, outros processos de
iliuminação artificial, desde que convenientmen-
te instailados, devendo em qualquer condição ser
zenithal a illuminação;

1) a ventilação das salas deverá ser perfeita
sem correntes de ar que possLmlmm prejudicar a saio-
(te das crianças;

m) disporão de latrinas na proporção minima
de iina para trinta altimnos frequentes, do sexo
masculino, e de urna para cada grupo de vinte
alumnos do SEXO feminino, devendo os asseiito
ser de preferencia cm forma de ferradüra aberta
na frente;
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n) terão lavatorios na proporção de um pr
quinze alumnos;

o) não poderão prescindir de filtros, en nu-
mero sufficiente, de typos approvados pela Dire-
ctoria de Saude Publica;

p) o interior das escolas, sempre que for pos-
sivel, deverá ser revestido de material que permit-
ta lavagens frequentes sem se deteriorar, com to-
nalidades suaves, como por exemplo, cinzento-ca
lo, azulado ou esverdeado, sem saliencias nem re-
intrancias;

(1) OS predios escolares deverão dispor de am-
1)10 CRWpO destinado a recreio e exercicios physi-
cos, (leven(l() IlilIa parte deste ser coberta de ina-
1 cria 1 mau con(liictor de calor;

r) os dormitorios, quando os houver nos
(lios escolares, além das demais exigencias estabe-
lecidas para compartimentos (lesta destinação,
neste regulamento, deverão ter arca miniina de
seis metros quadrados para cada pessoa

Art. 911. As escolas, tanto publicas como lifir-
ticulars, só poderão funccionar em 1)redi() cujas
col'I(Iiçocs sejam julgadas satisfactorias, obedecen-
do á disposições contidas neste regulamento.

Art. 912. As escolas ao ar livre e em geral as
destinadas a crianças de constituição debil serão
instailadas de accordo com OS mais aconselhaveis
preceitos de hygiene pedagogica.

K)	Dos hospilaes, maLtelilidades e casas de saude
Art. 913. Nos hospitacs, maternidades e casas

de saude serão observados os seguintes dispositi-
vos, além dos constantes (leste regulamento que
aos mesmos forem a)p1icaveis

a) serao afastados, no minimo, dez metros
dos terrenos vizinhos;

b) {IuaI(10 con
s truidos em pavilhões isolados,

estes deverão guardar entre si distancia nunca
ferior a vez e meia a altura e serão orientados
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de maneira que fiquem protegidos dos ventos rei-
nantes;

c) as enfermarias terão o pé direito minimo
de tres metros e capacidade maxima para 30 doen-
tes, a cada um dos quaes deverá caber arca não
hferior a oito metros quadrados;

(1) sempre que for possivel, as enferniai'iis
serão separadas; a forma preferida será a rectan-
gular, com angulos internos arredondados;

e) i orientação das diversas enfernai is será
comprehendida entre as direcções -- NNF-NN() e
a cada unia de suas faces serão asseg cads Ires
horas diarias de insolação	no soisticiu do mv :na

1) as j arielias (Ias enh(rtnarjas terão arca total
egual, mio minijuo, á sexta parte da superficie do
piso e serão dispostas de modo que assegurem ven-
tilação perfeita e continua e illuminaçfio saIisI'a-
ctoria;

g) o piso das enfermarias deverá ser imper-
ineabilizado, l)eni como as paredes até pelo me-
nos, lm,50 (te altura;

h) as bandeiras das j anelias, quando as hou-
ver, serão basculantes;

i) haverá, nos hospi[aes, enfermarias e anne
XOS destas, instailações separadamente para cad i
sexo;

1) terão latrinas e banheiros na proporção mi-
nima de iitn para vinte doentes, devendo um ter-
ço dos banheiros ser movei;

k) cada enfermaria terá uma pia de despejo
e depositas nietailicos rigorosamente fechados
l)a11 roupas servidas;

1) terão os hospilaes lavanderias, sempre que
for i)ossivel, a Vapor, ou pelo nienos servidas de
agua quente, sendo vedado lavar roupa fóra do
estabelecimento.

Art. 914. Os hospitaes gemes de mais de 100
leitos e, sempre que for possivel, os de. menor lo-
tação, terão um pavilhão especial, separado do es-
tabelecimento destinado á observação de qualquer
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caso de doença trafismissivel de notificação com-
pulsoria, instailado e entretido de forma que as-
segure o isolamento dos doentes ao mesmo reco-
lhidos.

Art. 915. A's maternidades applicam-se os
dispositivos referentes aos hospitaes em geral e
mais OS seguintes:

a) OS (lormitorios deverão ter capacidade para
seis a oito doentes; OS destinados a gestantes terão
no maximo 16 leitos;

b) terão quartos destinados ao trabalho do
parto e ao isolamento das affectadas de doenças
intercorrentes, em numero proporcional á respe-
ctiva lotação;

e) deverão ainda as maternidades dispor de
quartos separados, reservados respectivamente aos
accomniettidos de oplitalmia purulenta e infecção
inierpe rti l (IIIC deverão ser isolados.

Paragrapho unico. As maternidades poderão
ser instaliadas em hospitaes cciimuns, desde que
sejam inteiramente separadas dos mesmos.

Art. 916. As casas de saude estão sujeitas ás
determinações constantes deste regulamento, re-
lativas aos hospitaes geraes e maternidades, no
que lhes for applicavel.

Art. 917. Os projectos de hospitaes, materni-
dades, casas de saude, saiiatorios e estabeleci-
mentos analogos deverão ser submettidos á appro-
vação do director de Saude Publica, antes de mi-
ciada a sua construcção.

L) -- Dos estabelecimentos cornmerciaes e iii-
duslriaes

Art. 918. São considerados estabelecimentos
corhmcrciaes ou industriaes, para os effeitos deste
regulamento: os açougues, fabricas de massas, de
doces e outros productos alimenticios, padarias,
conf cita rias,• laboratorios e fabricas de productos
pharmaceuticos e hiotherapicos, casas de fiuctas
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ou verduras, tril)arias, salsicharias, fabricas d
conservas, barbearias, lava iidcrias, casas de ba-
nho, ferrarias e officinas (Te qualquer genero, co-
cheiras, estrebarias, cavallariças, estabulos, gara-
gçs, armazens, escriptorios, lojas, de1)ositps, thea-
troa, cinematoghaphos e outras casas de diversões,
hoteis casas dç pensãb, restaurantes, caas de pas-
to, cafés, vendas, bote(Júins, léiterias, e esta heleci-
mentos congeneres e outros (Ilmnesqiler Onde se
exerça a industria e se explore o comnmercio.

Art. 919. Os estabelecimentos conimcrciaes e
industriaes, além do disposto sobre habitações
geral e habitações coliectivas, no que lhes for ap-
plicavel, deverão submnetter-se mais aos seguintes
dispositivos, consoante cada caso particular, a cri-
tei-io das auctoridades sanitarias:

a) o piso no pavimento telTe() será imperumen-
l)ilizado, buin como as l)tli edes até dois metun de
altura; o forro, quando de madeira, será 1)ir) Fado
a oleo;

1)) as portas para o exterior serão munidas de
bandeiras gradeadas, abertas, para facilitar a ven-
tilação interna e todas as portas do pavimento se-
ro revestidas de chapas metailicas na parte infe-
rior, até a altura minima de Om,40, para obstar a
passagem (Te ratos;

C) terão lati-inims privativas para cada sexo,
na proporção minima de uma para trinta pessoas,
mnictorios e lava torios para mãos e rosto, com agua
corrente, em numero sufficiente, a juizo da au-
ctoridade sanitaria, não podendo as latrina e mi-
donos ter comumunicaçilo directa com os comnpar-
tiinentos onde são preparados ou depositados ge-
neros aliinenticios;

d) a jimizo (ia auctori(lade sariitaria, na parte
comrnercial 011 industrial (lo estahelecirnepto
liavei-t'i lorneim-as e ralos, imiuimidos de aI)pmm reIhos
para a retirada (ias materias solidas, destinadas
á 1avagern, devendo estas materias ser removidas
diariamente;
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e) só poderão servir de dormitorio ou domici-
lio, quando dispuzereni de compartimentos apro-
priados e separados da parte coinmercial ou in-
dustrial do estabelecimento.

Art. 920. Os estabelecimentos commerciaeS e
industriacs de generos alimenticios, além dos dis-
positivos contidos no artigo antecedente e nos re-
ferentes Li habitação em geral e habitações colte-
clivas, que lhes forem applicaveis, estão sujeitos
RO (liS1)OSt() 00 artigo 577, e nas secções 14. e 16.,
do co pi luto II, ti luto 3 11 , deste regiil a me o lo.

M)	DOS 1u1)orvlarios de 	j)Ii(lrTfl(ICCI1
ticos o' bio/IZ('fïJJ)i(OS, 1J1101JflUeULS e droqurkís

Art . 921. Os Iahoratorios de productos ptiar-
maceuticos e hiotlie rapicos. OS pua ri idas e dro-
garias, além (las exigenciits referentes a estabele-
cimentos coinmercia's e indistriaes que aos ines-
mos forem applicaveis, deverão satisfazer mais as
sguintes

a) as salas (te trabalho (ICVCI'ti() ter o piso e as
paredes até 1n1.50, de aliura minima impermcal)i-
liza(ios por material resistente, liso e (te COF clara;

h) (liSI)ura() (li' tavatorios com agua corrente
e sabão, na proporção mínima (te um para trinta
pessoas;

e) as salas de trabalho ( , i-Lio arca proporcio-
nal ao numero de operarioí, de 1110(10 que, aquelie
se execute tIfi condições de con torto) e hygiene.

N) - I)us (U.S'(LS (te barbeiro e (aheller('ir()

Art. 922. As casas de barbeiro e cahetlereiro,
além dos (IiS1)oSili vos sobre predios cm geral e es-
tabeleciineiitos coniinerciaes, que lhes forem ap-
plicacis, deverão obedecer mais aos seguintes:

a) as salas ou salões de trabalho deverão ter
o piso impermeabilizado;
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b)  Os lavatorios serão de marmore ou mate-
rial congenere que seja liso, resistente, impermeu-
vel e que se preste facilmente á lavagem..

O) - Dos tlieatros, CUSUS de diversões e de
reuniões

Art. 923. Nos theatros, cinematograplios, casas
de diversões e reuniões serão observados os dis-
positivos seguintes, além dos demais constantes
deste regulamento e que forem applicaveis ao
mesmos:

a) os J)VOj ectos destinados a CaSOS (teste generu
deverão ser submettidos á a)pi'ovaçao da auctori-
Jade sanitaria competente;

b) os theatros e cinematogiaplios deverão ser
instaliados em predios, tanto quanto possivel, iso-
lados;

e) (11u111(1 0 ) O piso for eni plano iflCliila(1O, será
COflSti'Ui(l0 (te n'todo que não haja conimunicação
entre os espaços subjacentes ao mesmo e a sala de
especta culos;

(1) os theatros e cinematograplios terão latri-
nas, lavatorios e mictorios cm iiii lucro proporcio-
nal á respectiva lotação, privativos para co (i
sexo;

e) qua't(10 a localidade for (lotada de iltumi-
nação electrica, deverá sempre ser adoptado este
processo de iltumiflaÇii() artificial;

1) a ventilação na tu rol deverá ser feita de 11)()
(10 que reine sempre regular (IistlihIliÇãO (te ai'
l)u11'o e fresco, podendo a auctoridade sanitari:i,
exigir a Vefltitaçui() artificial, J)el() 1)r0)ci550 IfltiiS

adequado, quando for deficiente a natural;
g) ti sala (te projecção ou de espec ttaculwz não

deverá ler (olill'tlUfliCOÇã() com arcas em (IHC se
rasguem janelias destinadas a ventilar dormi
torios;

..'	4	 .	
4.,
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h) as egrejas e quaesqucr casas de reunião
estão sujeitas ás disposições deste artigo, no que
lhes forem applicaveis.

P) -- Das casas de banho
Ar!. 924. As casas de banho, além do dispos-

to sobre estabelecimentos cornmerciaes e predios
cm geral, no que ás mesmas for applicavel, de-
verão obedecer ainda ás seguintes (etermmaçoes:

a) o piso dos quartos de banho e a paredes
até dois rhÈtros, no minimo, de altura serão reves-
tidos de material liso, imperineavel e rão absor-
ventes.

1)) as banheiras serão de marmore, ferro es-
maltado ou material eongenere, que seja resisten-
te, liso, impermeável e de fácil asseio;

c) terão latrinas na proporção de uma para
cada dez banheiros.

Q) - Das lavanderias publicas
Art. 925. Nas lavanderias publicas, além das

disposições deste regulamento referentes ao pc-
dios em geral e estabelecimentos commerciaes, que
lhes forem applicaveis, a juizo da auctoridade sa-
nitaria, deverão ser observadas mais as seguintes:

a) o piso deve ser impermeabilizado e ter (le-
clividade sufficieiile pará o fácil escoamento das
águas;

b) deverão ser, tanto quanto possivel, afasta-
das das habitações;

e) deverão ser dotadas de apparclhagem para
agua quente,.

R) ---- Lias (L)CIlCifUS, (sIabulos, /)OdlqC., e ca-
Da lianças

Art. 926. As cocheiras, estábulos, pocilgas e
cavaliariças, com excepção do que se contem no
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artigo 931 deste regulamento, referente a estas ul-
timas, não poderão ser construidas em qualquer
das arcas das cidades em que a população for
densa.

Art. 927. Na Capital do Estado é vedada a
construcção destes estabelecimentos na zona ur-
bana, attendida a excepção feita no artigo pre-
cedente, sendo tolerados os actualmente existen-
tes, desde que satisfaçam as demais exigencias
deste regulamento, para o que é concedido aos
1)roprietarios um prazo de seis mezes, a contar da
data da intimação feita pela auctoridade sanitaria.

Art. 928. As cocheiras, estábulos e cavaliari-
ças estão sujeitos á interdicção e demolição de
que trata o artigo 841, (leste regulamento.

Art. 929. As cocheiras, cavallariças, estábulos
e pocilgas, além das disposições deste regulamen-
to que lhes forem applicaveis, estão sujeitos mais
ás seguintes:

a) deverão ficar completamente isolados, á
distancia minima de dez metros das ruas, praças
publicas, terrenos de habitações vizinhas;

b) os pisos deverão ser de superficie lisa, con-
stitiiidos, de urna camada de concreto de espessu-
ra não inferior a Om,15 ou de paraliciepipedos ou
lages de 1)e(11a de faces regulares com juntas toma-
das por argamassa de cimento 011 asphalto ou ma-
cadame betuminoso, elevados acima do solo pelo
menos Oin,20 e com declividade e sorgetas para
dar escoamento ás aguas residuaes;

e) deverão ser egualmente revestidos de ma-
terial resistente, liso ' c irnl)ernleavel os pisos dos
espaços reservados a vehiculos, lavagem de ani-
maes e deposito de forragens;

d) as sargetas que recebem os residuos liqui-
dos das baias (levem ser lisas e im1)ermeaveis e
dispostas na linha divisoria do corredor e das
baias, quando estas forem em numero elevado e
terão a declividade necessaria ao escoamento das
auas, indo terminar em um ralo nmuniçlo de ap-
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parelho destinado a reter as materias solidas dos
hquidos residuaes;

e) em torno da construcção correrá urna sar-
geta, de largura sufficiente, para o escoamento das
aguas pluviaes;

f) o piso das baias terá torneiras com tomada
de agua sufficiente e ralos dispostos convenien-
temente de forma que facilitem a lavagem da coa-
strucção, na proporçuo minima de um ralo ianl
50 metros quadrados (tc piso ali fracção, devendo
os ralos ser munidos de apparelhos para reter as
materias solidas que serão retiradas dos mesmos
pelo menos diariamente;

g) as paredes em torno das baias, quando as
houver, deverão ser impermeabilizadas até a altit-
ra miniina de dais metros;

li) as divisões das baias sel'ii() dispostas de
forma que facilitem a limpeza e lavagem do piso;

i) as cocheiras, estabulos e cavaliariças deve-
rão ler no minimo tres metros (lc pé direito;

j) a cobertura será de ceramica ou material
congencre, sendo prohibidas as metailicas;

k) as mangedouras e bebedouros serão con-
struidos de inaterial impermeavel e de facil um-

;
1) (IeVeI'uo ler IIIIi (ICJ)OSi lo para	estrii inc

prova de moscas, capaz de conter 1H) flhifliiii() O
produzido em doí dias;

rn) deverão dispor de um compartimento eni
local afastado (los animaes, i\ prova de ratos, e
(1 ('StiIiad() iii) a i'i zenani ci) to (Ia farrage ni

n) lerão um resei'vatoi'io (l'agua com capaci-
(lade para lavagens diarias.

Art . 930. As aguas residiiaes das cocheiras,
estabulos e cavaliariças devem ser conduzidas
para a rêde geral de exgottos em conductor de (lia-
metro interno não inferior a Om,15.

Paragrapho unico. Quando não houver rêdc
de exgottos até a distancia de 50 metros, as aguas
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resi(luaes poderão ser conduzidas, após previo tra-
tamento, a um curso d'agua e, na falta deste, a
um fosso absorvente, perfeitamente coberto, á pro-
va de moscas.

Art. 931. Apenas para anirnaes de tratanien-
lo será tolerada a construcção de cavaliariças nos
locaes de população densa e proxima ás ruas e
praças, logradouros publicos e habitações, desde
que preencham, além dos requisitos exigidos neste
genero de construcções, mais os seguintes:

a) serão fechados e disporão de capacidade de
vinte e cinco metros cubicos para cada animal;

1)) as aberturas de ventilação e iliurninação
coliocadas a distancia minirna de dez metros dos
predios vizinhos, e a altura nunca inferior a2m,2()
(li) piso, não podendo ser rasgadas para as ruias e
praças;

e) estas aberturas, na proporção minima de
dois para seis animaes ou fracção, terão area pelo
menos egual a 1m2,50 e serão munidas (te caixi-
lhos fixos, telados de modo que impeçam a P I SSiL-
geni de moscas e mosquitos;

(1) o deposito de estrume, perfeilunieiite es-
laIl (l uc e fechado, distará, pelo ineilos, 15 melros
(10 1)redi() IflLliS J)roxinio.

S)	Das qaraqes
Art. 932. As garages deverão satisfazer OS SC-

guia les requisitos
a) o material empregado em sua construcça()

miao il(ve ser in flammavel, Seli(I() a J)l1iIS Permitti-
do material conibustivel nos caibros, ripa; e es-
quadrias;

b) o piso, em toda a superficie coberta, deve
ser revestido de tinia camada de concreto com es-
pessura minirna de Om,10 011 de urna camtida de
parailelepipedos com juntas tornadas 1)01' arga-
massa de cimento; as paredes até, pelo menos,

1)2?

1IjtÁ -.	
t
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dois metros de altura, serão egualmente revesti-
das de material Impermeavel e resistente;

e) a parte destinada á perinanencia de vehi-
culos será separada das demais dependeilciaS por
meio de paredes construidas de material incom-
bustivel;

d) tel:ão banheiros, latrinas e mietorioS em nu-
mero sufficiente para as pessoas que trabalharem
no estabelecimento, insta.11ados e entretidos (te
accord() com RS exigdnCiaS deste regulamento.

e) (lisporao de torneiras e ralos em numero
sufficiente e cOlIOCa(IOS convenientemente, de fór-
ina que as aguas (te lavagem não sejam cjndu-
zidas para o logradouro publico;

f) apenas serão tolerados compartimentos de
habitação fóra do interior das garages e instaila-
dos em construcçoes inteiramente áparte,dd ven-
(lo ainda satisfazer os demais dispositivos estatui-
dos neste regulamento, para compartimentos com
este destino;

g) poderão ser instailados em pavimento u
porões, desde que tenham o tecto e paredes rve-
ti(los (te material impermeavel e incombusti vel.

T)	Do abastecimento d'a guri

Art. 933. Os municipios que celebrarem ac-
cordo para o serviço de saude publica e aqueiles
que contrahirem emprestirno com o Estado para
obras de saneamento ficarão obrigados a suhmet-
ter os projectos de abastecimento (l'agul ao exa-
me e approvaçãO da Directoria de Saude Publica.

Art. 934. Seja qual for a procedencia de n.ma
agua, não poderá Ser dada ao COflSltflh ) 1)UblíCO
sem que tenha sido previamente anaiysa(Ia sob o
ponto de vista physico, cliimico e Mie riliiologieo,
devendo egualmente ser feito um inquerito sobre
as condições locaes; sob os pontos de vista geolo-
0ico, hydrologico e sanitario.
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1. 0 As analyses a que se refere este artigo

serão feitas em laboratorios officiaes ou particula-
res de reconhecida idoneidade, a juizo do director
de Saude Publica

2. 1 As empresas, companhias ou J)artit. tua-
res que se furtaremfica-ao disposto neste artigo 
rão sujeitos á multa de 509000 a 1 :000000.

ArL 935. Os serviços de abastecimnento dagua
tanto OS affectos á administração publica, COflO OS
executados e administrados por particulares, em•
presas ou companhias, estarão sujeitos á acçãe
fiscalizadora das auctoridades sanitarias, que se
exercerá no sentido de serem observadas as dis-
posições deste regulamento, roferentes a esta ma-
teria.

Art. 936. Não l)0(1e10 ser dadas ao consumo
publico as aguas nas qúaes a analysé reëlar a
presença de colibacilio do typo fecal e todas aquiel-
las que ruão preencherem OS requisitos exigidos
pelos padrões sunitarios officia es.

Art. 937. As aguas a que se refere o artigo
precedente só poderão ser utilizadas para abas-
tecimento depois de submettidas ao processo de
depuração mais adequado a cada caso particular,
indicado pela Directoria de Saude Publica, que
baseará esta indicação nos elementos informativos
constantes do artigo 943, deste regulamento.

Art. 938. Os reservatorios no uivei do solo e
açudes destinados ao represameiito das aguas para
abastecimento, deverão ser circumdados de uma
zona de protecção e de uma faixa de terrenos de
largura variavel, conforme as condições topogra-
phicas locaes, afim de evitar possivel polluição.

Art. 939. O limite desta zona de protecção,
UOS terrenos acci(lenta(IOS, deverá correr ao longo
da linha divisoria das aguas, desde que não seja
excessivamente dilatada a arca cia vertente que
lli•mentar OS rnananciaes.

Art. 940. Dentro da zona (te protecção é ve-
(lado:
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a) construir habitações e, de modo geral, le-
vaiitar qualquer construcção;

1)) criar animaes de qualquer especie;
c) manter hortas, capinzaes ou quaesquer cul-

turas que possam poiluir a agua;
(1) abrir estradas ou caminhos destinados ao

transito de pessoas, vehiculos ou animacs.
Paragrapho unico. A infracção deste artigo

será punida com multa (Te 100$000 a 200$000, do-
brada nas reincidencias, além da destruição das
bemfeitorias realizadas e apprehcnsao dos ani-
maes, que só serão restituidos após o pagamento
da multa.

Art. 941. Quando os mallanciaes não dispuze-
rem (Te zona de projecção siiuuiciente, caberá ao
director (Te Saude Publica, na Capital, nas demais
localidades pelos seus prepostos, prOV(!eflc1.'r
junto ás prefeituras ou camaras municipaes ;ar
que tal medida saililaria seja observada, podendo
ser desapropriados por utilidade publica os terre-
nos necessa rios a esse tini

Art. 942. E' J)rohihido destruir mattas nas
ZOflUS de )rotecçao, devehd() as auctoridades sa-
nitarias esforçar-se pelo refloresrimento (Ias des-
protegidas de arborizaçõo

Art. 943. As aguas de rio e, (Te modo geral,
as aguas correntes superficiaes Só serão dadas ao
consumo publico depois de experimentarem trata-
mento conveniente que, a juizo das auctoridades
sanitarias, 1)Odert'l ser realizado por um dos va-
rios processos adoptados de de)uraçao, desde a se -
(Iimentaçao prolongada até a chloraçii) ou outro
processo mais adequado, consoante a intensi(iade
da polluiçao e condições locaes reveladas á iii-
specção.

Art. 941. A agua destinada á alimentação d-
verã ser conduzida desde a origem, na zona de
)rotecçao, até OS reservalorios C OS pontos de cmi-
sumo, em canalizações fechadas, feitas com inale-
rial apropriado.
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Art. 94o
5. Nos mananciaes e caixas de capta-

ção de aguas destinadas á alimentação, é prohi-
hidõ lançar cadaveres de animaes, lavar roupa,
levar animaes a beber, em summa, é vedado nei-
les realizar quaesquer actos dos quaes possa advir
polluição ás aguas.

Paragrapho unico. A infracção deste artigo
será punida com multa de 100000 a 500$000.

Art. 946. As aguas (le fonte só serão entre-
gties ao COIISUflI() publico convenientemente capta
(Ias, segundo instrucções emanadas da Inspectoria
de Engenharia Sanitaria, que as elaborará basean-
do-se 1)() conhecimento que tiver tias condições lo-
cacs peculiares a cada caso e quando (Te satis-
lactoria pureza demonstrada por exames de la
horatorio.

§ 1 . 0 Sempre que for possivel, dever-se-á dai-
preferencia a captação profunda.

§ 2. Em torno da fonte será estabelecida urna
zona de protecç5o, nas condições tio artigo 93,
deste regulamento, e cuja extensão será determi-
nada pela aUctorida(Ie 'initania

Art . 947. Quando o curso d'agua for utili-
zado COIfl() fonte de abastecimento e como emun-
dono de urna localidade o ef fluente (los exgotto
teverá ser lançado a jusante do ponto em que
fôr feita a captação d'agua potavel

Art . 948. Nas localidades l)I'o\i(1as de rêdc
(Te distribuição de agua I)OIa\T1, será obrigatorio
o serviço d'água e o estabelecimento (Te canaliza-
ções dorniciharias em toda a construcção conside-
rada hahilavel

Art. 919. Cada predio deverá ter sua deriva-
ção privativa que lhe assegure um abastecimento
(IagIIa proporcional to numero de moradores, na
base de 1,50 litros (Tia rios 1)01' I)CSS0R e um fl)j.-
nilfl() de (X)O litros diarios para todo o prcciio.

§ 1 .° Quando o edificio fôr construido de vii-
rios pavimentos 011 partes destinadas a grupos
distinctos de occupantes, cada pavimento ou par-
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te do predio fleshs condições terá um, SUJ)primefl-
lo independente.

§ 2. 1' Nas casas de cornmodos será exigido um
suppriinento minirno de 1.000 litros diarios para
cada conjtincto de compartimentos ou casas occu-
padas por oito pessoas.

Art. 950. As canalizações domiciliarias (le-
vem ser de chumbo ou ferro galvanizado, e afas-
tadas, no minimo, um metro da canalização (Je
exgotto, tomando-se todas as precauções afim de
evitar contaminações devidas a rupturas, princi-
palmente nos locaes em que estas não forem fa-
cilmente perceptiveis; (1llando feitas as canaliza-
ções com chumbo, deverão ter direcção tanto
quanto possivel rectilinea, evitando-se dobras e
curvaturas desnecessarjas assim como soldas mui-
tiplas.

Art. 951. Nas localidades ou zonas das cida-
des cm que o fiirnccimento fôr realizado inter-
rnittenternente ou de fórma continua, mas
meio de pdnuas, será obrigatorie o emprego de de-
positos d'agita de ferro galvanizado, ou outro me-
tal, que não seja nocivo á saude, de cimento ar-
mado ou alvenaria com argamassa de cimento,
com ca I)acdade equivalente, no nminirno, a cinco-
enta por cento do Consumo diario.

§ 1 . 0 Os depositos serão providos de tampas
(liSI)OStas de, fórma que impeçam a entrada de
mosquitos, poeiras, liquidos e qualquer materia
extranha; terão a tomada a cerca de seis centi-
metros do fundo, devendo este ter de preferencia
a fórma pyramidai e valvula de descarga na parte
mais baixa lanl evacuação do liquido durante as
limpezas.

§ 2. 0 Terão egimalmente os depositos torneiras
de fecho automatico, de hoia, ou outro svstema ef -ficaz, e ladrões.

§ 3. 1 Os deposjtos não poderão ser colioca-
dos nas cozinhas proximno aos fogões, salvo os des-
tinados á agua quente, nem ao compartimento das
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latrinas, a cujas bacias não se ligarão directalilcil-
te; deverão ficar abrigados da luz directa do sol.

Art. 952. O supprimento d'agua da rêde de
abastecimento a bombas que devam recalcal-a ou
caldeiras e quacsquer apparclhos de uso indus-
trial não poderá ser feito directamente pela rêde
geral, mas por interme(liO (Id um deposito ali-
mentado pela mesma

Art. 053. E' obrigatorio o emprego de caixas
e depositos privativos para as lavagens de latrinas
e mictorios.

Paragrapho unico. Estes (lepositos e caixas,
quando de descarga provocada, deverão ser mu-
nidos de fechos automaticos, sendo punida a in-
observancia desta disposição com a multa de .
30000 a 100000, (lQhrada nas reincidencias.

Art. 954. As auetoridades sanitarias deverão
proceder com frequencia a inspecções meticulosas
nas rêdes de canalizações dos predios e dos respe-
ctivos apparelhos, tendo o maximo cuidado de
evitar que se verifiquem dcsperdicios d'agua
devidos a defeitos daquelies, ausencia de tornei-
as Ou de boia e mau fechamento das caixas de

descarga das latrinas.
§ 1 . 0 Os inquilinos são responsaveiS pela ma-

mitenção em perfeito estado do serviço de abaste-
cimento d'agua, devendo apresentar queixa á au-
ctoridade sanitaria, sempre que o proprietario ou
responsavdl pelo predio se recusar a executar os
reparos necessariOS, sendo 1) assjvdis de muita de
30$000 a 50$000 pela inobservancia desta (lisposi-
ção.

§ 2.° A auctoridade sanitaria, sempre que tiver
conhecimento do mau estado (Id funccionamento
ou conservação de rêde domiciliaria, intimará por
escril)tO o proprietario) ou respoflsaVel a executar
os reparos necessarios, dentro de prazo razoavel,
a seu juizo, impondo-lhe multa de 50 a100000,
no caso do não cumprimento da intimação.
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Art. 955. Serão toleradas nas zonas servidas
por canalização de agua potavel poços cuja agua
seja utilizada para fins industriaes ou para flori-
cultura, excluida a cultura de vegetaes e preparo
de substancias destinadas á alimentação, desde
que preencham os seguintes requisitos:

a) serem perfeitamente fechados, á prova de
mosquitos e dotados de bombas para a retirada
d'agua;

h) não serem revestidos de materiacs que con-
tenham substancia toxicas.

Art. 95. Nas localidades ou partes destas
onde não lia 

*
ia agua canalizada 011 nascente, será

permittida a aL'eittui (te )OÇOS, sob as seguintes
condições:

a) a agua deverá ser de boa qualidade, pota-
vel, o que se averigiará pela inspecção local e exa-
mes de laboratorio;

b) será o poço localizado de fórina que fique
protegido de possiveis j)olluiçães i' pane de fos-
sas, estrumeiras, (lepoSitOs (te iinmu ndicie, que
(leVefli ser coliocados em I)oSiÇãO e distancia COfl-
VeliidfllØb, segundo a natureza (10 solo e condições
topographigas locaes, a juizo da auctori(la(Ie sa-
fita ria;

e) ser o poço revestido em seu interior de
material não toxico, impermeavel até o fundo OU
pequena distancia (leste, revestimento que se ele-
vará até 0 , 1114) , pelo menos, acima da sul)erficie
do terreno, para impedir o accesso de aguas su-
i)erficiaes;

(1) ser protegido exteriormente por uma ca-
mada de concreto, argilla ou qualquer outro mate-
rial impermeavel;

e) ser I)erfeilamcnhe fechado á prova de mos-
quitos;

f) ser provido, para a retirada d'agua, de
bomba que se adapte perfeitamente ao seu reves-
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timento acima do nivel da superficie cio solo, sem
deixar fendas ou orificios.

Paragrapho unico. Os poços que não preen-
cherem estes requisitos e aquelles cujos defeitos
forem insanavcis, serão aterrados até o nivel da
superficie do solo, bem como os que não forem
utilizados.

U) - Dos exgottos

Art. 957. Os municipios que celebrarem fle-
ccrdo para o serviço de saude publica e aquclles
que contrahirein empresti'mo com o Estado para
obras de saneamento, ficarão obrigados a submet-
ter os projectos de rêdes de exgottos ao exame e
approvação da Directoria de Saude Publica.

Art. 958. Na Capital e demais localidades do
Estado, estes serviços estão sujeitos á acção fisca-
lizadora da Directoria de Saude Publica que, quan-
do houver mistér, poderá exigir modificações nas
installações já feitas, si estas não satisfizerem as
exigencias deste regulamento.

Art. 959. Consoante condições locaes poderá
ser cmpregallo nas diversas localidades do Estado
qualquer systema de exgottos - -- - separador abso-
luto, misto ou unitario.

Art. 960. A canalização de exgottos dos p '-
dios destina-se a receber todas as agitas residua-
rias dos mesmos, como as contribuições (te latri-
nas, mictonios, pias de cozinha, tanques, banhei-
ros, lavatorios, não podendo, cai caso algum, re-
ceber aguas pluviaes dentro (lOS limites da rêde
J)ropria a cada edificio.

Art. 961. E' vedado lançar agita de exgotto
in iwtura nos cursos d'agita a montante das loca-
lidades que deiles se servirem para abastecimento
a unia distancia inferior á necessania á sua auto-
depuração, a criterio das auctonidades sanitarias,

4:



1- 2110 -

assim como nas lagoas, açudes e demais coliecções
aquosas que sejam sernelh ante mente utilizadas.

Art. 962. Attendendo a exi geneias de order
technica ou cirdumnstanciaS locaes, poderá ser tc
lei ado o lançamento dos effluentes de exgotto
fossas e tanques de lavagem nos cursos d'agua
grandes coliecções aquosas, quando estes liquide
residuarios forem previamente submettidos á d
puração 1)01' processo adequado a cada caso, a
tentas as condições locaus, e indicado pela auCt(
ridade sanitaria COrfll)CtCiite.

Art. 963. As aguas residuarias que transpoJ
tem ma terias capazes de determinar obstrucçõ
da rêde de exgottos, como as procedentes de C(
cheiras e estabulos, só poderão ser lançadas n
coilector publico depois de atravessarem appar
lhos de retenção.

Art. 964. As aguas residuarias procedent
de matadouros, tinturarias, usinas de assucar, f
bricas de papel, cortumes, tanoarias, hospitaes em
geral, de estabelecimentos industriaes ou commne;
ciaes (JUC 1)roduzarn i'esiduos de (liffiCil c1epur,
ção, a juizo da auctoridade sanita ria, deverão S(
submnettidas a tratamento que as modifique ant
(te serem recebidas nas rêde geral de cxgottos.

Art. 965. Nas localidades dotadas de rêde c
exgottos, toda construcção considerada habitav
(iiC distar menos de 50 metros de um coliector (te
ta rêde deverá ter instaliação privativa ligada
esta, desde que a isso se não opponham obices
01'(lCifl technica.

Paragrapho unico. Não será concedido o Ii
bife-se aos 1)redios nos quaes se não tenha cumi
1)l'ido o disposto neste artigo, devendo a auctom
(lade sanitaria competente intimar o proprietar
ou respoiisavel pelahabitação que já tenha i
quilinos a proceder á instalação de exgottos, de
tro do prazo determinado.

- 2111

Art. 966 Os grupos de casas constituindo vil-
Ias operarias, ou as chamadas avenidas, poderão
dispor de uni coliector de capacidade sufficieut
ao qual virão ter as canalizações privativas (le
uma ou mais casas, conforme a lotação destas.

Art. 967. A canalização domiciliaria destina-
da a exgottos será constituida de manilhas de cc-
raniica, de tubos de ferro galvanizado ou revesti-
dos de coaltar e de tubos de chmnnbo.

Paragrapho unico. As manilhas de ceramica
deverão satisfazer as seguintes condições:

a) serão de barro vitrificado ou grez, de com-
posição de primeira qualidade e homogenea, per-
feitamente polidas no seu interior, sem bolhas,
fendas ou outros defeitos, de queima unilorme,
bem vitrificadas e envernizadas por dentro, deven-
do o verniz sei' incorporado ao material;

1)) á percussão darão uni som claro, indicador
de perfeição no fabrico;

e) deverão resistir sem transudação à pressão
hydraulica de duas atmospheras;

d) terão a fórma de tubos sensivelmente re-
ctos, sem curvatura de flecha superior a cinco mil-
limetros; secção sensivelmente circular, sem ac-
crescino ou diminuição de diametro além de cin-
co centinietros de diainetro nominal do tubo; es-
pessura sensivelmente unilorm e, tolerada unia dif-
lerença miiima de 0,m003.

ArE. 968. O coliector geral poderá ser consti-
tuido de manilhas (te ceramica, quando for enter-
ra cio a profundidade sufficiente ou envolvido em
alvenaria que lhe garanta protecção contra pos-
siveis daiiinos e deverá ser de ferro galvanizado
ou chumbo, quando se achar acima do solo, ao
longo das paredes, sobre siipporl es ou enterrado a
profundidade i nsufficien [e

Art. 969. O collector principal terá as juntas
tomadas por uma composição de pixe, areia fina e
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corda ou estopa alcatroadas ou com argamassa de
cimento e areia fina do traço de um para dois e
meio.

Art. 970. O coilector principal, sempre que
for possivel, será disposto fóra da construcção.

Art. 971. O diainetro do coilector principal
será, em regra, de 0,m10, devendo ser elevado a
0,m15, quando o volume (] ,as aguas affluentes for
consideravel ou a declividade reduzida. Esta nun-
ca deverá ser inferior a 0,in025 para OS tubos de
0,ml() e a 0,rn010 para os tubos de 0,ml5 de dia-
metro.

Ai-[. 972. () (liametro (10 tubo	(1IiédR (leve-
rã ser de OjnlO, quando recebei descargas de la-
trina e será coflStitliid() de ferro galvanizado Ou
(te feri , () ÍU11(IidO reVeSti(lO de coaltar e deverá en-
troncar no collectoi' sobre uma base de concreto;
quando não recel)ei' contibuiçao (Ir latrina, o seu
diametro será o sufliciente para dar escoamento
ás aguas afilo enta e. (ju:mdo (te (liametro inferior
a 0,11105, o tubo de quéda poderá ser feito de ferro
fundido revestido (te coalta e. ferro 4alva1uza(lo
OU mesmo (te chumbo. Os tIII)OS (te (lIlé(la , sempre
(lhe for 1)OSS1VC1. sera() CollOca(lOS flOS paredes ex-
ternas dos pre(Ios e solidaniente fixados ás mes-
mas irni' meio de grampos.

Art. 973. Os ramos (lo collec tor l)i'iIciI)a1 e os
tubos (te quéda. (jhIan(k) receberem contribuição
(te 10 trina, mO Ut('I'UO O (tiamet l'O (te 0,1111 O C (leve-
rã() Sei' constitui(Ios e iflstalla(IOs, 110 jiie lhes for
applicavel, de conformidade com o que é l)rescri-
pto neste capitulo com referencia 00) coliector prin-
cipal. Si não receberem contrihuiçao de latrina, o
Seu (lianmelro poderá ser reduzido até o minimo ole
0,m05 e poderão ser COflStitui(IOS por ferro galva-
nizado, ferro revestido de coaltar ou mesmo (te
churni)o

Art. 974. As descargas das latrinas para os
tubos de quéda far-se-ão por meio de tubos curtos
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de ferro fundido, chumbo ou mesmo ceramica,
com 0,ml0 de diametro ou .com reducção até 0,m07
para o diametro de sahida da latrina; as descar-
gas dos demais apparelhos sanitarioS serão feitas
em canos de ferro fundido ou chumbo, que deve-
rão ter os diametros minimos seguintes: mictorios
e pias de cozinha - 0,m038; pias de aguas servi-
das, tanques (te lavagem e banheiros - 0,m32, e
lavatorios - 0,rn025.

Art. 975. As pias das cozinhas e das copas se-
rão providas (le syphões, com tampões de limpe-
zas, e as suas aguias, antes de ganhar a rêde de ex-
goltos, deverão passa em urna caixa (te gordurar
accessivel a exame, s, ede tvl)o apprO-
vado pela Directoria de Saude Publica. As caixas
de gordura deverão de pie fe rencia ser collocadas
no exterior do predio e, quando n o interior, o que
será perrnitti(to em casos eSlflcia(-s, a juizo da au-
ctoridade sanitaria, será feita de ferro, ceraunica
ou cimento armado, ventilada e (te tvpo indicado
pela Inspect o ria dc Engenho ria Sanita ria

Parngrapho iinico. As olijuensões e diS1)0SiÇoeS
(Ias caixas de gordura para as habitações c01lecti-
vas serão fixadas de modo (Inc impeçam a obstrU -
cção da caiializiIÇoiO.

Art. 976 Todos os appa relhos receptores de
aguas residuarias, banheiros, tanques. la'vatorios,
biolets, pias de despejo, pias (le cozinha, Serii() Pra-
vidas de grelhas para im1)e(hr a passagem de ma-
leria es (11 1 e possam obstruir a cahializLlção)

Art. 977. Os lavatorios, hidets, tanques (Ir la-
vagem e banheiros serão dotados de sy1)hõeS co!!!
tampões de limpeza, 1)O(idildO para diversos (les-
tes aj)parelhos ser empregado um svphão tinico,
desde que disponha de sufficiente capacidade

Art . 978. E' obiigatoria a iilStaIlOIçfl() dc, Pelo
menos, urna latrnia, ilIU banheiro e unia pia ole co-
zinha em toda a construcção considerada habita-
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vel e em qualquer parte de predio que constitr
economia separada.

Art. 979. As latrinas serão de typo que pe
niithun facil linipeza, al)provadas pela I)ii'ectori
de Saude Publica, com Sypilií() externo de obtur
ção hydraulica de 0,m05 de diametro, no nlinim
munidas de orilicio para ventilação.

Art. 980. O apparelho receptor das iatrin
(leve ter fórrua simples, de urna só peça, sem n
vestimcnto de alvenaria OU de madeira, feito (1
inateial resistente, perfeitamente impermeave
de superficie polida e cor clara; déve ser de fac
inspecção e limpeza, libertando-se de inaterias li
vos ou pesadas por uma descarga de lo a 12 iitro
ter um syphão ct!jo fecho hydraulico se mantenh
inalteravel após a descarga de lavagem.

Art. 981 A lavagem das latrinas será feit
por descarga provocada ou por meio de jacto ar
tomatico, este ultimo quando periiiittido pela ar
ctoridadc sanitaria. As caixas de descarga, de t
pos approvados pela Directoria de Saude Publico
deverão ter unia capacidade de 12 a 15 litros, se
perfeitamente fechadas á prova de mosquitos
coilocadas a 1,11180, no minimo, acima do appare
lho receptor e ligadas a este por um tubo de 0,m3
de diametro, no minimo.

Paragrapho unico. Apenas serão perniittida
as caixas de descarga de typo baixo approvada
pela Directoria de Saude Publica.

Ar!. 982. E' vedado o emprego de um syphii
comnium para diversas latrinas.

Ar!. 983. Serão adoptados de preferencia mi
ctorios a oleo. segundo o svstema Beetz. Os rnicto
rios cornmuns a agita I)o(let'o ser admi! lidas des
de que ireeiichani os seguintes requisitos: super
ficie constiluida por material liso, resiste!l te e im
permeavel, com exclusão do cimento, e de coi
branca: admissão da agua por meio de urna chav
de passo, alimentada por deposito coliocado a ai

- 2115 -

tura conveniente; quando instailados em grupo,
disporão de uma caixa de descarga automatica, de
capacidade e funccionamento satisfactorios, a jui-
zo da Directoria de Saude Publica.

Art. 984. A ventilação geral da nde domici-
liaria de exgottos dos predios será feita por um
tubo de ferro galvanizado ou revestido de coaltar,
(te diarnetro mais ou menos de 0,mlO, coilocado
na origem de todo o systema e que se elevará sem-
pre a altura sufíicicntc para impedir a passagem
de gazes para o interior de qualquer predio vizi-
nho, no minimo um metro acima do teIlla(1O mais
alto, num raio de dez metros.

Paragrapho unico. Quando não se puder em-
pregar a ventilação ascendente, a juizo da hispe-
dona de Engenharia Sanitaria, poderá ser adopta-
da a ventilação invertida para qualquer appare-
Iho não disposto na extremidade do ramal do pre-
dio, si este já tiver sido ventilado.

Art. 985. As latrinas serão ventiladas por
meio de tubo de diametro no minirno de 0,111035,
ligado, quando for possivel, ao tubo geral de ven-
tilação da rêde de exgottos do predio.

Latrinas dispostas em pavimentos differentes
poderão ter ventilação coinmum, devendo os tu-
bos, depois de convenientemente ligados a estes
apparelhos, ser prolongados com o diarnetro ou
0,m050 parti dois, 0,111075 para tres ou mais pavi-
mentos.

Ar!. 986. Para a inspecção e limpeza da ca-
nalização domiciliaria, serão instailadas manilhas
ou tubos operculares ou aberturas apropriadas nas
curvas e entroncamentos e noutros logares onde
forem necessarios, a juizo da aucloridade sanita-
ria.

Art. 987. Será exigida a iiistalLição, a mon-
tante da canalização, de um tanque de lavagem
autornatica, de capacidade e regimen -estabeleci-
dos pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria, to-
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das as vezes que, em razão de declividade insuffi-
ciente, com afíluxo normal não se realizar a limpe-
za da rêde em toda sua extensão.

Art. 988. A ligação do coliector geral dos prc-
dios com o ramal da rêde publica será feita se-
gundo indicações fornecidas pela Inspectoria de
Engenharia Sanitaria.

Art. 989. As auctoridades sanitarias poderão
exigir que a c:umalizaeão domiciliaria só seja co-
berta depois de verificadas a sua impermeabilida-
de, declividade e demais condições de assenta-
mento.

Art. 990. Nas localidades e zonas das cidades
e onde não houver rêde de exgottos, compete á Di-
rectoria d Saude Publica, após previa inspecção
das condições locaes, no que concerne i)'cipai-
incute á perrneal)ilidadC do solo, disposição topo-
graphica e situação dos lençóes d'agua, indicar o
processo mais adequado ao tratamento, remoção
e destino final a ser dado aos dejectos humanos e
liquidos residuarios em geral.

Art. 9)l. Devendo toda construcção destinada
a ser habitada transitoria ou permanentemente,
em qualquer zona ou logar do Estado, ser provida
de latrina com vaso e svphão, onde não houver re-
de de exgottos. será a latrina ligada a uma fossa li-
quefactora de lvpo approvado pela Directoria de
Saude Publica, ou absorvente, esta ultima tolera-
da onde as do primeiro typo não puderem ser ado-
ptadas, desde que preencham os ncccssarios re-
quisilos sanitarios.

V) - Das aguas plu,iacs
Art. 992. Cumpre aos proprietarios proceder

ás obras necessarias afim de que seja (lado promn-
pto escoamento ás-aguas pluviaes cahidas sobre .
cobertura de suas construcções e sobre a superfi-
cie livre do terreno, incorrendo em multas de 50
a 200000 os que infringirem estaesta disposição.
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1. 11 As aguas pluviaes deverão ser encami-
nhadas para as sargetas da rua, rio ou curso
d'agua l)roximo e para os terrenos vizinhos só-
mente quando condições topographicas a isso obri-
guem, devendo neste ultimo caso ser adoptados
dispositivos convenientes para a conducção e ca-
nalização dessas aguas.

§ 2.° As canalizações poderão ser fechadas ou
abertas com declividade e diametro que permit-
iam facil escoamento das aguas.

§ 3•o Antes-de attingirem as sargetas, as aguas
passarão sob OS passeios em canalização fechada.

X) - Do lixo

Art. 993. Na Capital e mios iiiicleos de maior
população, situados em municipios que tiverem
adoptado a legislação sanitaria do Estado, será
obrigatoria a rcmoção diaria do lixo, ficando o lia-
bitante do predio, em caso de infracção deste ar-
tigo, sujeito á multa de 20$000 a 50000, dobrada
nas reincidencias.

Art. 991. CIlmj)re á Directoria de Saude Pu-
blica opinar sobre os processos mais convenientes
para se proceder á coliecta, remoção e tratamento
do lixo, que devam ser adoptados flã() só na Capi-
tal, como nas demais localidades tio Estado.

Art. 995. O lixo será depositado em recipien-
tes metallicos, munidos de tampa, de modelos ai)-
provados pela Inspectoria de Engenharia Sanita-
ria; estes recipientes deverão conter 10(10 o lixo
produzido cm 24 horas, e ter a seguinte capacida-
de rninimna: para predios de 1 a 6 pessoas, 25 li-
tros; de 6 a 10 pessoas, 35 litros; de 10 a 15 pes-
soas, 45 litros; de 15 a 20 pessoas, 55 litros, au-
gmentaiido-se de 15 litros para cada cinco pessoas
a mais OU fracção.

D. 126	 1927
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Paragrapho unico. Sempre que for possivei,
este recipiente deverá ser conservado fóra (Ias ha-
bitações.Art. 99i. Todo o lixo donuciliario será reco-
lhido diariamente a vehiculos que o transportarão
ao destino final, onde receberá o conveniente tra-
tamento. Estes vehiciilos deverão satisfazer QS se-
guintes requisitos:

a) a parte destinada a receber o lixo será de
ferro ou madeira revestida de ferro zincado ou
material equivalente;

1)) serão providos (te coberturas perfeitamen-
te adaptadas de fória que não deixem escapar
poeiras ou (leS1)ren(lerCrn-Sc odores na atmosphe-
ra e dispostos de modo que não embaracem o' re-
cebimento do lixo e sua descarga.

Art. 997. Sempre que for possivel, serão as
cidades dotadas de fornos crematorios para o tra-
tamento final do lixo, convenientemente localiza-
do,.

Art. 998. E' vedado lançar o lixo nos cursos
d'agua e mananciaes que sirvam ao abastecimen-
to publico, e bem assim utilizalo como adubo, sem
que tenha experimentado tratamento conveniente,
e empegal-o em aterros.

Art. 999. Do lixo (Ias habitações serão exclui-
dos os residuos das fabricas e officinas, materias
excreipenticiaS, dejectos de cocheiras e estabulQs,
sarafos, palhas e restos de embalagens, galhos de
arvores e arbustos, bm como folhas resultantes
da poda e asseio dos jardins e quintacs.

Paragrapho unico. rfll(Io quanto for excluido
do lixo não será transportado pelos vchiculos da
linl)eza publica, cabendo aos proprietarios ou in-
quilinos e aos respOnSaveiS por fabricas e offici-
nas, casas comlnerciaes e habitações, promover t

sua prornpta remoção.
Art. i.000. A remoção (10 iixo das habitações,

1em como a Varredura das ruas da Capital e cida-
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des de maior densidade de população, serão feitas
nas horas mais convenientes, a juizo das auctori-
dades sanitarias que nesse sentido sÉ entenderão
com o poder competente.

Y)	Da inspecção sanitaria (lOS predios, dos lo-
gares e logradouros publicos

Art. 1.001. Deve seróbservado rigoroso as-
seio nas habitações particulares e coliectivas, casas
coinmcrciaes, estabelecimentos de qualquer natu-
reza, terrenos, logares e logradouros j)Ui)licos, sen-
do responsaveis pelo mesmo primeiramente os mo-
radores e a seguir os arrendatarios e P rol) rieta

-rios.
Paragrapho unico. A infracção (leste artigo

será punida com multa de 20000 a 100$000.
Art. 1.002. Os reservatorios d'agua deverão

ser conservados em perfeitas condições de asseio,
protegidos contra mosquitos, com funccionaniento
satisfactorio de torneiras, ladrões, bo j as, de fórma
a evitar a perda e empoçamerito d'agua.

1 . 0 Os oradores, locatarios e proprietarios
sã mo responsaveis pelo cumprimento (Ias disposi-
ções deste artigo, e as infracções do mesmo serão
punidas com multa de 20$000 a 50$000.

2. 1 Si forem encontrados deposilos com lar-
vas de mosquitos nas habitações ou nos terrenos
das mesma, será imposta ao morador a multa de
20$000 a 50000.

Art. 1003. E' vedado o accumulo de lixo e
residuos de qualquer material que se preste á ali-
mentação de larvas de moscas nas habitações e
nos terrenos a dias pertencentes, ficando os infra-
ctores deste artigo sujeitas a multas de 5000() a
100000, dobradas nas reincidencias.

Art. 1.004. E' vedado lavar roupa, fóra dos
tanques, em tinas, barris ou recipi[es %Ijalogos,
bem CO() nos rios e demais cursos d'aspi çue
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atravessem as cidades, não só dentro, como a de-
terminada distancia de seu perimetro, a juizo das
auctoridades sanitarias.

Art. 1.005. As calhas, telhados, valias, sarge-
[as e caixas coliectoras devem ser mantidas lim-
pas, afim de se evitar a estagnação das aguas plu-
viaes ou seu transbordamento, sendo a infracção
deste artigo punida com multa de 20000 a 50000.

Art. 1.006. E' prohibido criar porcos dentro
dos nucleos de população, bem como criar, ou con-
servar quaesquer auiniaes qIle, por sua especie,
qualidade ou mau entretenimento, possani consti-
tuir causa (te insalubridade ou j ncomrnodo, sendo
a infracção (leste diS1JOSitiV() punida com a multa
de 20000 a 10000U.

Art . 1.007. E' vedado criar gailinlias nos po-
rões, sotãos e outros compartimentos internos das
habitações, bem como (los meSmOS se utilizar para
deposito (lestas aves, sendo OS infractores 1)Ufli(IOs

com a pena de ap1)reheusao e multa de 20000 a
100$000.

Art. 1 , 0()S . Nos nucleos (te população será
exigida a reinoçà10 diaria do estrume das cocheiras,
estrebarias, cstabulos e gailinliciros . Multa dc 20$
a 50$000. no CS() (te infracção.

Art . 1-009.  O estrume animal não huinifica-
(lo ou que produza ainda cheiro desagradavel não
poderá ser utilizado nem accuinulado á SI! perficie
do solo a uma distancia inferior a 300 metros de
qualquer construcção considerada habitavel, salvo
quando coliectado cm recipientes estanques d e, fa-
cii limpeza, á prova (te moscas e podendo com-
portar, no ininuno, o proluizido em 48 horas.

Paragraplio UhiC() . A infracção (lo (lisJ)OStO
neste artigo será 1)Illmida com multa de 50$000 a
200$000, dobrada nas rein cidencias

Art . 1 .010. O transporte (te estrume 50') P O -
(lerá ser feito) em recipientes 011 vchiciilos de fa-
cii limpeza
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Art. 1.011. As habitações coliectivas, além
do disposto nos artigos 1.006, 1.007 e 1.008 deste
regulamento, deverão obedecer mais ás seguintes
determinações:

a) os compartimentos não poderão ser divi-
didos por meio de pannos, madeira, papel, Zinco
ou material semelhante;

h) as roupas não poderão ser lavadas nessas
habitações quando não possuirem instaliações
apropriadas e espaço sufficiente

e) não poderão ser a(lmittidaS nessas habita-
ções pessoas accomineltidas (te doenças transmis-
siveis.

Paragrapho unico. As infracções (leste artigo
e alineas serão 1)uflidas com a multa dc 1 00$()00
a 200$000.

Art. 1 .012. As casas de commodos, além das
disposições deste rcu1amento, referentes ás habi-
tações colleclivas, estão sujeitas mais ás seguin-
tes:

a) é prohibido cozinhar fora (lo local apro-
priado, bein como guardar OU depositar generos
alimenticos tios (hutaI'tOS (te (lormir, a não ser acon-
(licioflados em recipientes adequados e perfeita-
mente fechados;

b) nas habitações a que se refere o presente
artigo, o asseio c a COflSer\'ação) (los logares (te 1150)

commuin dos inquilinos, bem como o cumprimen-
to das disposições (leste regulamento a dias appli-
caveis, correrão 1) 01' conta (10 pm'opi'ielario 011 (te
seu representante, com quem deverão entender-se
as auctoi'iolades sanitarias.

Paragrapho unico. As infracções (leste artigo
serão punidas com muita dc 100$ a 500$000.

Art. 1.013.  Os hospitaes, maternidades, casas
dc saude, sanatorios e estal)eleciniefltos congene-
i'es só poderão funccionar sob a responsabilidade
de uni medico.
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A rt . 1 .014. Os liospitaes, maternidades, casas
de saude, além (lOS dispositivos constantes deste
regulamento referentes a estes estabeleciiuen tos.
(levem obedecer mais aos seguintes:

a) quando tiverem mais de 100 leitos, deverão
possuir um laboratorio para eluci(laçao de (lia-
gnosticos;

1)) ter,,~to um laboratorio de manipulações
)1Hl1inace,ticas, dirigido p°' profissional coiol)c-

tente;
e) SelaO (lotados de salas asepticas com toda

a aI))arelhagcnl necessaria, quando nesses estabe-
lecimentos se i ratica rem intervenções ci iii rgicas;

(1) terão mobiliario de facil limpeza nas eu-
fermarias;

e) possuirão um livro especial (te registro (te
doentes, de modelo approvado pela Directoria de
Saude Publica.

Art. 1 .015. Nas repartições l)1ll)liCaS, além (10
disposto neste regulamento com relação aos 1)1e-
(tios em geral e ás habitações coliectivas em parti-
cular, deverão ser observadas mais as seguintes
determinações:

a) terão escarradeiras hygienicas de typos ap-
I)rovados pela Directoria de Saude Publica;

b) a varrciura e limpeza serão feitas tóra (Ias
horas de expediente.

Paragrapho unico. A auctoridade sanitaria,
quando verificar alguma infracção (leste artigo,
deverá levar este facto ao conhecimento do chefe
da repartição, para O elteito (Ia a)plicaçiío de pe-
nas disciplinares aos seus subordinados responsa-
veis por essa transgressão.

Art. 1.016. NOS theatros e demais casas de
diversões, além do disposto neste regulamento, se-
rá observado () mais rigoroso asseio, devendo OS
seus compartimentos ser com frequiencia lavados
e libertados de poeiras, estas ultimas de preferen-
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eia retiradas j)Ol meio de Ltl)l)uI'Ll l1OS (te l5l)i ração)
pelo vacuo.

Paragrapho uiiuico . As infracções (leste artigo
serão punidas com multas de i000()) a 50000U

Art. 1.017. As egrejas e teml)los, além dus
(tis)OSiÇõeS deste regulamento ás mesmas apl)lica-
veis, terão escarradeiras hygienicas, as pias niuui-
das de tampas, devendo a agua destas ultimas ser
renOVml(hI diariamente; (111 ran te as cerinu)flias (10

culto as portas e janelias deverão conservar-se
abertas.

Paragrapho unico A anctoridade ecelesiasti-
ca OU respOnsavel pelo teu) 1)10 OU egrej a, será p

-sivel de multa de 100$0Ma 200$000no caso (te in-
fracção (leste artigo e (lOS demais deste regula-
rnento referentes ás casas de reuniões.

Art. 1.018. As casas de barbeiro e cabeliei-
reiro, além do que Jispõe este regulamento refe-
rentes a estabelecimentos commerciaes, no que for
ás mesmas applicavel, estão :sujeitas mais ás se-
guintes disposições:

a) disporão dos apparelhos necessarios àdes-
infecção das tesouras, navalhas, pet±s e oUJ05

utcnsilids tia profissão, apparellio	s de ty ;aS

adoptados pelo Directoria dê Saud2 lk:blica;
b) as toalhas e gollas srão de uso individual,

garantido por cintas de envoltorios apropriados e,
depois de utilizadas, serão recolhidas em recipien-
tes metallicos perfeilamen te fecha dos;

e) o encosto das cadeiras será revestido de
pauimo ou papel e renovado para cada pessoa;

d) o pó de arroz será applicado com algodão
renovado para cada pessoa;

e) os empregados durante o trabalho usarão
blusas brancas apropriadas,  rigorosamflen te um-
pas.

Paragrapho unico. As infracções deste artigo
serão punidas CDIII multas de 5000() a 200,000.
dobradas nas reincidencias.

•	..,
;	 b	 (....................- . . 4hÉ. .. ....;
	 -
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Art.  1.019. Nas casas de banho, as toalhas
(levem ser de uso individual, garantido por envol
torio ou cinta apropriada e, depois de servidas,
serão recolhidas a recipientes metailicos perfeita-
mente fechados.

Art. 1.020. Nas lavanderias não será permit-
tido receber roupas que tenham servido a doentes
de hospitaes ou procedentes de habitação onde
haja pessoas acornmettidas de doença de notifi-
cação compulsoria, a menos que estes estabeleci-
mentos disponham de apparelhagem para a des-
infecção e de (lias sortes de vehiculos que devem
ser de cores (tifferentes, a primeira destinada a
transportar as roupas sujas e a segunda as lava-
das.

Art. 1.021.  As auctoridades saiiitarias deve-
rão inspeccionar a intervil1os frequentes as hortas,
terrenos cultivados, jardins, cliaca ras, e proceder
a visitas de policia sanitaria nos terrenos incultos,
capinzaes, pantanos, afim de indicar aos proprie-
tarios, locatarios, ou responsaveis as medidas que
deverão adoptar em bem cia saude publica, indi-
cando um prazo dentro (10 qual taes medidas de-
vam ser postas em execução. Além (!as disposi-
ções constantes (leste regulamento e applicavcis a
estes iocaes, deverão ser observadas mais as se-
guintes:

a) não são Perliiittidas aguas empoçadas;
1)) é prohibi(Io o represamento (Ias aguas (loS

rios, corregos e demais cursos d'água que atraves-
sem a propriedade;

c) é vedada a rega caiu aguas servidas ou de
exgot tos;

d) não poderão ser utilizadas eguniniente para
o mesmo fim aguas de poços sUI)erfiCiaes, lagoas,
valias ou correntes superficiaes cujo grau de pu-
reza não seja COflhiCCi(lo, sendo perrnittilo O uso
(le aguas de fontes bem captadas, de POÇOS con-
strui(los e entretidos de accordo com as prescri-

pções deste regulamenta e de cursos suiperficiaes
não sujeitos a polluição nas localidades ou zonas
cru que não haja rêde de canalização;

e) é prohibido o emprego de estrume não hu-
mificado, de lixo de qualquer natureza, bem como
de fézes, que cm hypothese alguma poderão ser
utilizadas;

f) é vedado o accumulo de lixo cm terrenos
baldios, ou incultos, abertos ou fechados.

Paragrapho unico Os infractores do presente
artigo ficam sujeitos a multas de 100 a 500000,
dobradas nas reincidencias.

Art. 1.022. As olarias ou empresas que exe-
cutarem movimento de terra, não poderão com
seus trabalhos crear embaraço ao curso dos rios,
riachos, corregos e valias, bem como determinar
accumulo de agua sendo os proprietários ou les-
ponsaveis por esses estabelecimentos, em caso de
infracção, punidos com a multa de 100$ a 500000,
dobrada nas reincidencias.

Art. 1.023. As estações de estrada de ferro e
carros de conducção de passageiros serão provi-
dos de installações sanitarias, lavatorios, deposito
de agua filtrada e nelies será observado o mais ri-
goroso asseio.

SECÇÃO VIGESIMA

Da policia sanilaria da zona rural
Art. 1.024. A policia sanitaria da zona rural,

a cargo dos funccionarios das delegacias distri-
ctaes, e dos postos de hygiene, visará não só corri-
gir os vicios de construcção verificados nos pre-
dios, como tambem remover causas de nocivida-
de, estabelecendo, aléni (Isso, medidas que evitem
a propagação de doenças coa tagiosas.

Art. 1.025. Nos nucicos ruraes, as constru-
cções destinadas á habitação permanente ou Iran-
sitoria serão assentadas em terreno secco ou arti-

.
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ficialmeute enxuto, rodeados serup re de terrenos
livres.Art. 1.02(;. As construcçõeS ruraes deverão
obedecer aos seguintes (lisposilivos eSSenCiaeS:

a) o pé direito mhiimo será de accordõ com
a letra d do artigo 865 (leste regulamento, (ICV('fld()
todos OS compartimentos possuir aberturas 1)rL1 o
exterior, que lhes assegureni illuminaçiio conve-
niente;

1)) as paredes internas e externas (laS habita-
ções deverão ser rebocadas e livres de frestas;

e) o piso das habitações deverá ser nivelado,
e, quando necessal'io, a jUiZ() (Ia auctoridade sa-
nitaria, convenientemente- impermeabilizado;

d) a cobertura deverá ser, preferencialmente
de material incombustivel.

Art. 1.027.A  j uizo (Ia auctoridade sanitaria,
as exigencias constantes do artigo anterior poderao
ser dispensadas nas construcções de caracter tran-
sitorio, taes como arranchamento de turmas de tra-
balhadores.

Art. 1.028. Nas zonas onde não houver rêde
(Te exgotto, será sempre exigivel a instaliação de
fossa liquefactora (Te accOr(10 com o modelo appro-
vado pela Directoria de Saude Publica, só sendo
tolerada a absorvente, quando, a juizo da auctori-
dade sanitaria, não puder ser adoptada a do pri-
meiro tyI)O.

Art. 1.029. Os apprelhos sanitarios serão
sempre providos de syphão, e de tyl)O aJ)provado
pela auctori(Iade sanitaria.

Art. 1.030. Na falta de agua canalizada, p0-
derão ser aproveitadas outras aguas, quando for
verificada a sua potabilidade e assegurada a sua
I)UrCZa.

Art. 1 .031 . Os poços, destinados a abasteci-
mento das habitações, deverão obedecer ao dispos-
to no artigo 956, e só sento tolerados nas zonas,
onde não houver agua canaliza(la
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Art . 1 .032. Fica prohibido criar ou coiiserva
110 interior das habitações, inclusive sotão c po-
rões, animaes que pelo numero e especie P0SSROI
prejudicar á saude ou determinar inCümmo(!() aos
respectivos moradores ou á vizinhança

Art. 1.033. As cocheiras estabulos, chiqueiro
gailinheiros, canis ou quaesquer outras constrti-
cções destinadas á criação ou guarda de animaes,
deverão ser instaliadas longe das habitações, em
condições que lhes facilitem o asseio e o escoa-
mento das aguas, sendo sempre exigivel a impc-
meabilização do solo, salvo em casos especlues, a
juizo da auctoridade sanitai'ia:

Art. 1.034. Os depositos de forragens, cere'ns,
sementes de algodão ou de quaesqner sijbstaïicias,
que possam attrahir ratos ou outros animaes de-
verão ser protegidos contra a sua penetração ou
sobrevi vencia, pelos meios que forem j aga(1os
cfficientes pela auctoridade sanitaria.

Art. 1.035. Taes (lepositos serão sentpi'e lo ca-
lizados longe das habitações humanas.

Art. 1 .036. O estrume animal deverá ser (lia-
riamente retirado das cocheiras, pocilgas, estabu-
los e gallinheiros, não podendo ser utilizado a dis-
tancia menor de 300 metros, quando não huimifi-
cado ou quando ainda exhalar cheiro (IesaLíada-
vel, sob pena de multa de 20000 a 50000.

Art. 1.037. O estrume animal só poderá ser
conservado a distancia minima (te 300 metros,
quando recolhido a recipientes estanques, de facil
limpeza e fechados a prova de moscas, devendo ter
capacidade para a producção de 48 horas.

Art. 1.038. O transporte de estrume animal
em estado crú só será feito em vehiculo de facil
limpeza.

ArE. 1.039. E expressamente probibidi, a uti-
lização (Ias aguas (lOS rios e de valias 1)OIltli(li1S J)O1'
dejectos, sol) pena de muita de 50'f00() a 100000

.;:1.
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Art. 1 .040. Nos nucleos de pO1)tllaÇãO rural,
(Iverão ser observados, no que lhes forem apJ)li
caveis, todos os dispositivos do presente regula-
mento.

CAPITULO III

Da inspectoria de engenharia sanitaria

Art. 1.041. A Inspectoria de Engenharia Sarii
lana terá o seguinte pessoal

1 inspector
2 engenheiros sanitarios
1 aniamiense
2 praticantes
2 desenhistas
1 servente.

SE(',ÇÃo PRIMEIRA

Das attribuiçoes da iflSpe(t0IW de engenharia
S(In itaria

Art. 1.042. A' Inspectoria de Engenharia Sa
nita ria compete

a) emit tir parecer sobre OS projectos de COil-

strucção e reconstrução na Capital, para o que to-
(Ias as plantas dos edificios projectados (leverao
ser submettidas a seu exame;

h) fiscalizar o serviço de agua e (xgottos da
Capital, entrando para isso cru entendimento com
a Prefeitura;

e) projectar obras de hy(lrographia sanitaria,
superintendendo a sua execUÇíit)

(1) instruir os funcrionarios dos postos sanita
rios relativamente ás pequenas obras de hvdrogra-
phiasinitaria, que tenham de ser cecntadas

e) pronunciar-s(, sobre qualquer problema te-
chnico da sua competencia;
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f) fazer a vistoria sanitaria dos predios em
mau estado de conservação ou hygiene e que ne-
cessitem (le obras radicaes ou demolição;

g) organizar plantas e orçamentos sobre typos
de construcção rural, fossas de depuração, canali-
zação domiciliaria, caixas de gordura, e outros
serviços da mesma natureza.

Art. 1.043. Os projectos de abastecimento
(l'agua e os de exgottos para as cidades e vilias do
interior, nos municipios que adoptarem a legisla
ção sanitaria cio Estado, só serão executados de-
pois de approvados pela inspectoria, que fiscaliza-
rã os trabalhos.

Art. 1.044. Para execução dos serviços de que
trata o artigo anterior, a directoria poderá contra
ctar, com approvaçao do ecreIario da Segurança e
Assistencia Publica, profissionaes especialistas que
serão remunerados pela empresa ou nimnicipali(la
de que tiver requisitado a inspecção.

Paragrapho unico. Os funccioiiarios da iflSl)C
dona, quando destacados para esses serviços fóra
da sua sí(1e, perceherao Hino (bania arbitrada pelo
Secretario.

SECÇÃO SEGUNDA
Das attribuiçies dos fizuccionarios

Ai-I. 1.045. Ao inspector compete
a) dirigir a secção e (lar orientação technica

aos trabalhos da inspectoria, distribuindo o serviço
entre OS funccionarios;

h) fiscalizar o serviço dos SeUS auxiliares;
C ) assignar o eX1)ed tente e inFormar OS pro-

cessos que tenham de ser suhmetti(ioS á auctori-
dade superior;

(1) approvar OS plan Ias, as especificações, eu-
(lemos de encargo e orçanientos de todos OS traba
lhos de engenharia sanitaria que tenham de ser
realizados pelo Estado;

itJJLLEL_ '-	___	-i =
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e) ápprovar as plantas das con stru cçõ es e re-
construcções que forem suhmettidas á inspectora;

f) apresentar ao director um resumo mensal
dos trabalhos realizados;

g) impor aos seus subordinados penas disci-
plinares de accordo com o estabelecido neste regu-
lamento.

Art. 1.040. Aos engenheiros sanitarios in-
cumbe:

a) cumprir as ordens de serviço determinadas
pelo inspector;

h) fiscalizar as obras que lhes forem confia-
das;

c) estudar os projectos e plantas que lhes fo-
rem distribuidos, emittindo parecer a respeito;

(1) projectar, orçar e fiscalizar as obras de to-
(Ias as dependencias da repartição;

e) alvitrar ao inspector as providencas nepes-
sanas ao bom andamento dos serviços;

f) apresentar relatorio mensal dos serviços a
seu cargo;

Art. 1.047. Ao amanuense cumpre:
a) permanecer diariamente na repartição (111-

rante as horas de expediente;
b) fazer o registro da entrada dos papeis e o

lançamento das distribuições e destino do mesmos;
c) ter sob a sua guarda os papeis emandamen-

to e Pfl'paral-OS para o despacho e archivo;
(1) escripturar os livros (Ia inspectoria, redigir

instrucções, avisos, editaes, corresl)on(Icncia e
executar outros serviçós ordenados pelo inspector
e pelos engenheiros sanitarios.

e) colieccionar e archivar as peças csci 'tas e
desenhadas;

f) ter sob sua guarda os instrumen s e ma?c-
riacs da inspectoria, fazendo, em livro eslwei-Al.
carga e descarga (los mesmos.
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Art. 1.048. Os praticantes executarão os ser-
viços de que forem incumbidos pelo inspector e
demais funccionarios de hierarcliia superior.

Art. 1.049. Ao desenhista cumpre realizar OS

trabalhos e serviços que lhe forem or(1eat1os pelo
inspector e engenheiros sanitarios.

Art. 1.050. Ao servente incumbe:
a) velar pelo asseio das salas e conservação

dos moveis e objectos da inspectoria;
h) fazer a entrega da correspondencia e exe-

cutar as ordens, que, cm materia de serviço lhe fo-
rem dadas pelos empregados superiores da inspe-
ctoria.

CAPITULO IV

Da Inspectoria da Fiscalização do Exercicio da
Medicina, Pharjnacia, Odontologia e Obstetri-
cia
Art. 1.051. A Inspectoria do Exercicio da Me-

olicina e das profissões congenercs terá o seguinte
pessoal:

1 Inspector medico
Medicos auxiliares

2 Pharmaceuticos auxiliares
2 Praticantes de amanuense
1 Servente.

SECÇÃO PRIMEIRA

Das att ri luições da Ins pectoria ao Fis:alização d;
Exerricio (LI Medicina

Art. 1.052. A' Inspectoria da Fiscalização do
Exercicio da Medicina ser,~io conferi da s as seguiu-
les attrihuições:

a) fiscalizar o exercicio da medicina, pliarina-
eia, obstetriciu, arte deularia, optoinetria e servi-
ço olo' enfermagem em todo O leivilorio do Estado
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li) verificar nas é1)OCUS cpidemicas os obitos
occorridos sem assistencia medica;

C) procederá inspecção de saude para con-
cessão (te aposentadoria e licença nus funcciona-
rios publicos do Estado;

d) fiscalizar os productos pharinaccutioos, sô-
ros, vaccinas e quaesquer outros productos biolo-
gicos preparados em laboratorios particulares e
applicados na therapeu tica humana;

e) publicar annualnmentc uma relação dos me-
dicos, pharmaceiiticos, dentistas e parteiras cujos
titulos forem registrados.

SECÇÃO SEGUNDA

Das attribuirões dos Íunceionwios

Art. 1 .053. E' attrihuição do Inspector da Fis-
calização (lo Exercicio da Medicina:

a) superintender os serviços technicos e admi-
nistrativos da inspectoria;

b) emittir parecer sobre questões technicas re•
ferentes á fiscalização do exercicio da profissão
medica e suas congencres;

e) distribuir o serviço pelo pessoal da Inspe-
ctoria;

d) impor pcilas administrativas e informar os
recursos que tiverem de ser encaminhados ao di-
rector;

Q ) visar os autos de multa lavrados na Inspe-
ctoria, quando a infracção se verificar na Capital;

f) requisitar exames e pesquisas aos labora-
brios mantidos 011 subvencionados pelo Estado,
sempre que houver necessidade de comprovar uma
fraude ou verificar a efficacia de urna substancia
medicamentosa;

g) dar parecer sobre o valor dos preparados
pharmaceuticos que tiverem de ser licenciados
pela Directoria de Saude Publica;
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h) mandar proceder á verificação de obitos
occori'idos sem assistencia medica, nas CÀS Cl)1-
demicas;

i) organizar auiivalmeiite e Fazer publicar LI
relação dos mcdicos, pliarinaceuticos, dentistas e
parteiras cujos titulos tenhaili sido registrados na
1 tispectoria;

•j) fiscalizar o registro de titulos;
k) apresentar, mensalmente, ao Director um

boletim discriminado dos serviços realizados na
Inspectoria, e, anuitalmemite, iiiii relatorio minucio-
so sobre todas as occorrencias vel'iílcLi(Ias

1) alvitrar ao 1)ii'ector medidas que visem me-
lhorar o serviço a seu cargo;

mim) propor ao I)ircctor a nomeação (lOS pr0
fmssionaes que tenham de inspeccionar pharma-
CiaS, drogarias e labo.i'atorois 110 interior (10 Esta-
(to;

ii) (lesigna 1 . mne(hcoS das diversas dependeu-
cias para realizarem inspecção de saude;

o) organizar mensalmente as tabeilas de plan-
tes (Ias pharniacias da Capital;

p) exercer continua e rigorosa fiscalização,
por si e por SeuS auxiliares sobre a iniportação e
(OflsuiIll() de smihstaucias cUj)hOriSticaS e entorl)e-
ccii [es, aJ)rcsen Iafl(10, mniiisalimienle, 0() secretario
da Segim rança - e Assisleiicia Publica, por interme-
dio da 1)irectoiia, Lima relação (Ias referidas sul)-
stanci as recebidas e veim didas pelas phai'macias e
drogarias.

Art . 1 .03 1 .AOS muedicos auxiliares compete:
a) verificar OS obilos oCrori'i(los sem assisten-

cia medica mis épocas el)idemicas;
1)) lazer inspecção (1( saude, servindo como

peritos, para concessão de licenças e aposentado-
rias;

C) fazer inspecção de saude (10 elMpregados
domeslicos para concessão de carteira sani tarja;

]) i7	 11C7
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d) cumprir as determinações que lhes forem
transmittidas;

e) fiscalizar o excrcicio da medicina, lavran-
do autos de multa e propondo ás auctoridades su-
periores penas maiores;

f) fazer os plantões que lhes forem designa-
dos.

Art. 1.055. Aos pharmaceuticOs auxiliares as-
sistem as seguintes obrigações:

a) fiscalizar o exercicio da profissão pharma-
ceutica, visitando pelo menos duas vezes por mez
as pharrnacias e drogarias das zonas que lhes fo-
rem distribuidas;

b) informar os pedidos de licença para aber-
tura de pharmacias, drogarias, laboratorios e her-
vanariaS;

e) enittir parecer sobre o valor dos novos
preparados pharmaccUticos, cujo licenciamento
for requerido;

(1) attcnder a todas as denuncias que chega-
rem á inspectoria, verificando a sua procedencia
ou não;

e) app rehender OS IuC(liCarnCfltoS ou prepara -
dos pharmaceuticos que julgarem falsificados, re-
metteIido-Os ao laboratorio para exame;

f) assignar os termos de intimação para fe-
chamento de pharmacias, e autos de multa por in-
fracções comrncttidas;

g) apprehender amostras de sôros, vaccinas,
virus attenuados e quaesquer outros productos bio-
logicos preparados em lahoratorio particular, afim
de serem examinados;

ii) fazer os plantões para que forem designa
dos e cumprir as determinações do inspector, de
accordo Com o regulamento.

Art. 1.056. Aos funccionarjos administrati
vos, destacados na Inspectoria, compete executar
todas as determinações feitas pelo inspector e pe-
los funccionarios tcchnicos.
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SECÇÃO TERCEIRA

Da fiscalização da exercieio da medicina
Art. 1.0571. kJ exercicio da medicina em qual-

(IiiCr de seus ramos e j)OC (lUai(1I1ei' (te suas for-
mas, no Estado, só será facultado:

a) aos que possllireín diploma conferido por
escola official ou reconhecida na fórma da lei;

1)) OOS que tiverem titulo revalidauo em uma
das escolas officiaes ou equiparadas;

c'j aos que, por motivos outros, tiverem obti-
(lo licença do Departamento Nacional de Saude
Publica para o cxc icicio (Ia profissão no Brasil.

Art. 1.058. Os profissionaes que forem comi-
(lemnados corno incursos no artigo -57 do Codigo
Penal serão suspensos do exercicio da profissão,
emquanto durarem os effeitos da sentença.

Art. 1.05<).  Para o exercicio de qualquer das
profissões acima referidas é obrigatorio o registra
do respectivo diploma na Directoria de Saude Pu-
blica.

Art. 1.060. O registro será feito Clii livro Cs-
pecial, rubricada pelo inspector, e consistirá na
transcripção do teor olo diploma e das aposUlltis
existentes.

Art . 1.061.  No verso do diplonia reg.istraolo,
indicar-se-á a folha do livro em que se tenha feito
o registro, devendo o titulo ser visado pelo Dire-
ctor e pelo inspector.

Art . 1.062. Para ohleitçao olu registro, a inte-
ressado (ieVei'á fazer requerimento de proprio pu-
nho ao Director, juntando talão de Fedolhimefll() á
coliectoria da quantia de 25$000.

Art. 1.W;3.  A Inspectoria, quando j olga e
cessaria, poderá exigi!- proa de identidade, do re-
querente

Art. 1.064. No registro dos diplomas serão 01)..
scrvados todos os dispositivos de, leis federaes re-
lerentes ao nssurnpto.
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Art. 1 .065. Os MediCOs veteriOa rios licain
i'igO (los') registro (1('' 1)1011u1, devendo nas

i'esc ri j)çÕeS feitas declarar O animal a (til(', SC (Les -
tifl1 O medicamento.

Art. 1.066. Os me(liCoS, pliarmaceuticoS, Ci--

Vil rgiões-(len Listas e i1 rtei i'LIS que commettercni
faltas graves ou repetidos erros de officio, serão
suspensos do exercicio da profissão por uni a dois
anHoS (iepois (lo reSJ)ectiv() processo idministrati-
vo, em que se aSSegul'al'íi() 01) interessado 10(I0S OS

JUC1OS de (lelesa
1 . O pro('(SS11 5(10 julgado p01' uma com-

missão de Ires 1)101iSSiOl1OeS de notavel saber, dos
(JI1OCS Uni SCIá escolhido pela Faculdade (le Medi-
cina (lesta Capital e os 011 U$ dois peb) Secretario
ola Segurança e Assistencia Publica

2 , 0 lflCOI'i'eI'llo) Ia iiibe in na j)toia de suspen-
são, imj)OSta pelo Director, depois (11) respectivo
111'OcCss o , (iS piOfiSSioi)0eS (II1C SC oiellicareni (i pra-
tica de espiritismo, magia ou processos ;emellian-
tes, com intuitos curativos, quer anti com lucros,
(111CV liiW.Art. 1 .067. N5o será perinittido o exeiciCio
simiilta fl() da flle(liCi iia e da 1)ha tIHUCIiI, ainda
tiiie o medico tenha I)101m1 (1t 1)lltlI'llmce utico,
Sol) l)( l1il (te incorrei' em multa de 200000, dobra-
da nas reinci(tencias

Art . t .068. O medico que exercer a cl.inicn
cm localidad e, onde não houver pha rmacia ou
quando esta ficar a iriais de (1(05 kilomet ros, pode-
rã te i' 11 ,11,1 a milula ii cia com iri e olicame 111 ( IS para
soccoi'rel' seus clientes.

Paragrapho ilnic() . Na hvpothese figurada,
deverá o inc (heI) solicitar Iwrvilissao á o ue Lúrida dc
sanitariot 1)1015 pit)Xi1U0, devendo 1)0551111' um livro
de registro) rubrica do I) e101 11 iictoridaoie (pie ti ver
conced 1(k) a licença a li lula precario.

Ar t. 1.069. O niedico q ue l i'OII icot 1 01 clinica
Hão poder .à sei socio solida rio 011 CO) 01 ino II oh la rio
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de drogaria 011 pliarmacia, dentro do mitilicipiO Cm

que exercer a sua actividade profissional, sob icmi
(Te multa de 500000 o 1 :0)0000, dobrada nas re-
incidencias.

Art. 1 ,070, E' 1)ernuttido ao medico dirigir e
explora!' laboratorios para o preparo de sôros, vac-
CiiiOlS e outros 1)1'00111Ct05 hiologicos mediante licen-
ça COnce(li(tOt P(Itt Diioctúi'ia de Saude Publica,
que fiscalizara o estoihieleciinento

ArE. 1.071.  O medico(pie assumI e a respon-
sabilidade do tratamento OU passar ah teSta(lO de
obi Lo (Ir pessoa 1 dO) 10(101 j)Ol' quem nãofor 1)I'ofiS-
sional, incorrerá noi lU tIlhi de 50t)000, sendo, nas
reinci(lencias, suspenso olo exercicio) (Ia profissão
j)ol' seis mezes a um anuo.

Ar[. 1 .072. Nas mesmas penalidades incor-
rerá o medico que :issigfla 1' atleStadl) gracioso ou
sem ter examinado) O (l(o(lite . Si for fiIncciOHario)
da I)ireetoria (te Sa tide l'Ul)licU, será exonerado,
sem pi'ej tiizo da multa que lhe possa ser imposta

ArI . 1 .073. As piescripçães medicas SCFo)

leitos em veiiioicUlo, 51111 abreviaturas ou sigflacS
convencjuiiaeS, devendo coatei', além (lo) nome e
reSi(Ienciol (lo (loeflte 011 (o) (11)110 da casa, LI (IOSLI-

(iein. Segtlfl(lo o svslema iuetu'ico, O 1110(10 de usai',
.o 	e 0) endereço (lo) medico.

Art. 1,01. Si ciii tinia receita o) clinico qtliZei'
emj rega i' )oso1OgiOl maiO!' que 01 1101)! ti tal, (leve rã
escre vor i por extenso a dose (leSej a da, sul)li nlin n-
da-a, ou escreVeilohI) 111110 110)101 explicativa no final
(iOt i)rescrq)ç) fican(l1) (lesta 1011110 SoilVagtILli'dOl
da a res1)oulsahmili(lade (lo) pharflinc1utiCO que de-
vera conservar (1 0)1104111011

Art. 1.07.5). O medico que, fói'a dos CU5OS iii-

(IiCU(IOS em scicflCioi. se j)I'Oj)IIZCI' 03. ifllf)e(l1l' coiice-
01! inW1 , romper a gestação svri ,1 passivel. (III

1111111 a (t( , 1 :00)tG()), sendo, lia ieinci deiicia, sus-
l)('i1 50 (1(1 cxc rcicio (lii 1 101 i55110 1)01' 11111 O nno
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Paag1'aI)hO unico. Em egual penalidade in-
correrá O que. ;1 iie;ar a pratica de abortos.

Art. 1.07(;. Neninun medico i)01'4 receitar
sob a fórma de codigo ou nU111eF0, nem indicar a
pharmacia em que deverá ser aviada a prescri-
pção, sob pena de multa de 200000, dobrada nas
rc.incidencias.

Art. 1.077. Os medicos são obrigados a com-
mtinicar á auctori(lade sanitaria mais proxima as
(loeliÇas transinissivejs OU suspeitas, sur1)rehemh-
das cm sua clinica civil ou hospitalar, embora não
assumam posteriormente a responsabilidade do
tratamento.

Paragrapho UIIiC()	1)a IIOtifiCaÇa() deverão
constar, aléni (10 nome, a residencia do doente,
c(lade, sexo, naturalidade, profissão e numero pro-
vavel de (lias da doença

prima: multa de 200000, dobrada nas reinci
dencias.

Art. 1.078. Não poderá exercer a clinica, sen-
do lmssi\el de suspensão do exercicio profissional,
o medico que soffre-r tuberculose aberta, lepra,
cancer ou outra molestia contagiosa incuravel.

Art. 1.079. O medico que, assistindo o doente
nos ultimos (lias de molestia, se recusar a fornecer
o attestado de obilo será passivel de multa (te
1 0D000.

Art. 1.080. O medico que procurar, directa
ou indirectamente, embaraçar a aUctOrida(le sani-
tarja na adopção de medidas j>iojmhylacticas será
passivel de multa de 200. 000 a 500000.

SECÇÃO QUARTA
Da fiscalizacão do erercicio (Ia plwrmacia
Art. 1.081. Só será facultado o exercido da

profissão pharmaceutica
a) aos que se mostrarem habilitados nos ter-

mos dos artigos 1.057 e 1.059 deste regulamento;
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b) aos praticos de pharmacia que pree11cl-
rel as condições definidas nos artigos 1.125 e
1. i26 e seus paragraph-os; e de accordo com o dis-
posto no artigo 1,084.

Art. 1.082. Todas as pharmacias, drogarias,
laboratorios, fabricas de productos chimicos e
pnarmaceiiticos, deverão solicitar licença da I)i-
jectoria de Saude Publica, para seu fimcciona-
mento, sob pena de multa de 500000 e fechamen-
to immediato.

Art. 1.083. O profissional que quizer abrir
pharmacia deverá requerer á Directoria de Saude
Publica a respectiva licença, que só será CüflCedi(la
depois do exame in loco, feito POF um medico ou
pharrnaceutico nomeado pelo Director;

Art. 1.084. Para que a licença possa ser con-
cedida, deverá a pharmacia estar provida de dro-
gas, apparelhos e vasilhames constantes da tabella
annexa, além dos livros e rotulos exigidos por este
regulamento.

Art. 1.085- O profissional que tiver inspeccio-
nado a pharmacia deverá emittir parecer por es-
cripto, notificando ao interessado as falhas encon-
tradas.

Art. 1.086. Concedida a licença pelo Dire-
ctor, á vista do parecer referido no artigo anterior,
deverá ser lavrado um termo em livro especial,
fornecendo-se ao interessado o talão de licença que
deverá ser assignado pelo Director e pelo inspe-
ctor.

Art. 1.087. Na hypotliese de ser negada a li-
cença, poderá o interessado solicitar nova inspe-
cção, desde que tiverem sido satisfeitas as exigen-
cias determinadas pelo representante da Inspe-
ctoria.

Art. 1 .088. Do resultado do exame feito pelo
perito da Inspectoria haverá recurso facultativo
para o Director.
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Art. 1.089. Nas localidades (10 interior onde
tião houver serviço sanitario, o Director designa-
rá um profissional de sua confiança para proceder
ao exame, correndo as despesas por conta do inte-
ressado. que depositará na collectoi'ia a importan-
cia que for arbitrada.

Art. 1.090. Os alvarás de licença pagarão de
emolumentos 50000, em estampilhas que serão
inutilizadas pela assignatura do Director.

Art. 1.091.  E' terminantemente prohibida a
sociedade deplia rmaceu ticos 011 droguistas com
lfle(liCOS, parteiras e cirurgiões-dentistas, (juafldø
exercerem sua actividade no mesnio ]U11fliCi1O
As infracções serão punidas com multa de 50000.
dobrada nas rein ci(lencias

Art. 1.092. O piiarnaeeuitico, reSl)o)nSavel por
uma phai'macia, nião poderá dirigir outra, nem oc-
CUi»L1' cargti algum tine o obrigue a se afastar por
muitas horas da direcção technica tio serviço

Art. 1.093. Sempre que houver mudança de
profissional na direcção de tinia pliarinacia, (leve-
rui o facto sei' comnuinicatio ao Director, Sol) l)C1111
(le multa de 200000.

Art . 1.091. As l)11111'nmciuls deverão j)OSSliH'
dois livros, i'tilj rica tIos pelo inspecto r 011 pela au-
Ctot'i(lut(le sanitaria que for designada : uiiii, (leSti-
ua(lo á transciipção (ias formulas aviadas, inclu-
sive as ie)etiç e, e OUtrO para registro especial de
substancias toxicas e entorpecentes, sob pena dc
multa de 2000X0, dobrada lUiS reinci(lenCias

Ai't . 1 .095. Os livros de que 1 latO o artigo 011-
1 e no 1' se 100) (1 jO riam ei! te encerrados com a rui I)I'iCO
do respoilsa vel pela direcção technica da pha nuno-
cia.

Parag rapll() uhliC() . S:rá punido com a muita
de 1(0000, (10I)ra(ia naS reiiiciolencias, o pliarma-
ecu tiro (11w se recusar a mosi Ja r esses livros, (1t1.111-
do reclama (105. á O ticloritia de sa iii tarja
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Art. 1.09(3.  Os pradios em que foreni instal-
ladas as pharinacias, drogarias, fabricas de pro-
ductos pharmaceuticos, além de satisfazerem ás
exigencias deste regulamento, deverão ter o piso
do laboratorio e suas paredes, até 1,m50, imper-
ineabilizados.

Art. 1.097. As receitas serão transcriptas, efli
caracteres bem legiveis, nos rotulos que acompa-
nham os medicamentos, devendo desses rotulos
constar tambem a indicação da 1)haruliacia, com o
respectivo endereço, o numero do registro, os no-
mes do pha rmace ti tien e do medico

Pena: multa de 100I',000 a 20O0(){).
Art. 1.098. Os remedios destinados a uso ex-

terno, além do rotulo de que trata o artigo ante-
rior, deverão ter um outro impresso em vermelho,
onde se declare: liso externo.

Art . 1 .099. Só serão aviadas as receitas do
proprio punho (lo medico, Sendo) 1)I-oilihida a pra-
tica (le serem despachadas copias (Ir receitas

Art. 1.100. As substancias toxicas, anesthcsi-
Cas e OS •medicLifllefltOs venenosos fluo J)O(Iera() ser
vendidos sem prescrij)çiio medica, lileSfll() em (to-
ses fracas, (leVemil) trazer, ('III J'()ttil() especial, com
letras beni visiveis, a seguinte recornmendação
Perigoso.

Pena: in imita de 1 0Í)0(X), dobrada nas reinei-
dencias.

Art.  1 . 101 1.  Às rocei !s medicas, a pedido (los
clientes, podvrão sei' repetidos, sendo de cada uma
vez assignaladas com o carjmbo da pua rmacia e
respectiva data, solvi) ojuio udo se t na tai de pi'esci'--
J)Ção, em que eiit i'('11) (1 ruguis anesihesicas oti entor-
pecentes.

Art . 1 .102. Quando o medico desejar que a
receita imito seja re j)(' ti tIO, SCfll SEIO uiuctorizaçío,
(orverá fazer recomnmell(laeij o explicita, escreveu-
do: Não repita.

-. •çt;,•
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Art. 1. 103- Só ás pharmacias é permittido o
comihercio, em peso medicinal, de substucia
Ulefapeuticas

P:ragrapho unico. Nas localidades onde nâc
houver pliarmacia, poderá a Directoria de Saudi
Pti1]icï pe.rrnittir, a titulo precario, que qualquei
ii:guciante matriculado faça o comrnercio de dr
gas 1e uso ordinario e inolfensivas, depois Q pa
eos eS CmOlUIUL'fltOS de 100000 em estampilhas.
' Directoria organizara uma lista de drogas qut
possam ser vendidas independentemente de ire
sCripÇ() medica.

Art. 1.104. As receitas não serão alteraia
pelo pharmaceutico, ainda mesmo que da substi
tuição de drogas não resulte prejuiZO para o do
ente, podendo, entretanto, ser recusado o aviamen
to, quando a dosagem parecer excessiva ou peri
gosa.

Art. 1.105.  O medico, cuja receita tiver sld
recusada pelo pharmaceutico, pode levar o fa
cio ao conhecimento da Inspectoria, que resolver
corno convier.

Art. 1.10(;. Nos casos duvidosos, deverá
1)harmacdutico j)e(hr informações ao medico qu
tenha formulado a prescripção, o qual rectificar
a receita, 011 assumirá por escripto a res1)OflSabil
dade da mesma, nos termos do art. 1.074.

Art. 1.107 Ophairnaceutico, quando for obr
gado a se ausentar de seu estabelecimento por m
nos de trinta dias, Po(1 ta entregar a dii'eCÇa() d
pharmacia a um pratico de sua confiança, solic
tendo licença por escripto á Inspectoria. Essa 1
cença só será concedida, no maximo, trcs vezes o
anuo.

Art. 1. 10. Na hynothese de ser o impedimei
to superior a quinze kiias, deverá a direcção c
pharmacta ser confiada a um profissional, com
fulo reislrado na Directoria de Saude Publica
(t'1)OiS II I	Viii' 1 icn , i (la 1 liSp('rtOliii

Paragraplio wiico As transgressões do dis-
posto IiOS dóis artigos precedentes SCtiO I)uluidaS
coni a multa de 100000, dobrada nas reincidem-
cias.

Art . 1 .109. Quando a plmarmacia não for d-
propriedade de um phannaeeutico, nemii este fizer
parte da sociedade, a firma p roprielaria deverá
apresentar coa! recto assigiiado com o profissional
legalrneiite liahulilado, (jtiC Vá assumir a direcção
lechniea d'lectiva do estabelecimento.

1 . 1 li'. Fica expressamnenie prohibida '
Celebração de contracto, diu (jLie O profissional
apenas empreste o seu. nome, sem assumir, entre-
tanto, a (lilceção effecliva da 1)harmaeia

Pena: multa de 5O0000, applicada aos con-
ti'aclan [es.

Art. 1.111.  Finquanto não for publicada a
Pharmacopéa Brasileira, cuja adopção será obri-
gatoria em todas as pliuurimcitis, será utilizadaa
Pharmacopéa Franceza.

Art . 1.112.  Num é vu' rmitlida a venda de pre-
1)L11(10s secretos, devendo como teus ser consiole-
mados os officinaes, cuj asformulas não constarem
da pharmnacopéa adoptada, e os não licenciados
pelo De Pa'tmInnn lo Nacional de. Sa tide Publica ou
pela Directoria de Saude Publica.

Art. 1 .113. Os rernedios IIOVOS só poderão ser
vendidos no Estado, (1c1)ois (Id aj)pro)Vados pelo
l)epartamnento Nacional de Saude Publica ou pela
Directoria de Saude Publica

Art. 1.114. Os pliarmaceuticos não J)o(lCrn
dar consultas medicas, fazer curativos e applicar
apparelhos, salvo li()S casos urgentes e Ciii falta
de medico.

Pena: multa de 100$00() a 200000, dobrada
nas reincidencias.

Art. 1 .115. Os alcaloides, glycosides e outras
substancias toxicas deverão ser guardados cm ar-
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maria especial, fechado e. chave iw10 pharmaceu
tico, sempre que se aliSclitaL' do estabelecimento.

Art. 1 .11(i. Sempre que rcqUiSita(lO, serão os
armacduticOs obrigados a enviara- auctoridade1;h 

sanitaria COl)HI (10 receitilariO aviado, com a mdi-
cação do flome e residencia do doente.

pena: ninho de 50000 dobrada nas reinci-
(ldilCiaS

Art . 1 . 117. Além (lo profissional. legalmente
habilitado, a	tacia pou1'l ter praticantes e
j)VfltiCOS

Art. 1 . 119L () 1) ra'iconie. maior (Ir 16 atmos,
sabendo ler e escreVei » deVe ri COfl) provar que foi
vacciiiado 1-,)atro a a tIa e que IlU) ;offre doen-
ça contagiosa. tirando o phariitac(- , U1iC responsa-
rei l)e105 fl1aUi)thlaÇOeS por elie feitas.

Art. 1 . 1 1). Só j)odcra ler a (Lesignação de
pratico o praticante que.  cudo E raholh ndo. no mi-
ninio. ti'es niios clii pliarmacia, tor aj)pIovado no
exame de habililaçao) realizado na Directoria (te
Saude Puhiica

Art. 1 . 120. Pata requerer exame de habilita-
Ç)1O devera () pi' ticun te Oj) i'SehIti e

a) ai lestada (10 VOCCiI1OÇO0 0)0 ('vLlccmaçao
contra a variola

13) a t testa (lo de um ou mais pharmaceuticoS.
sol) eu i a (til'ect:oo tiver trabalhado, (ien)))l)StI')-lfldO
possuiu'. no n0lo, Ires 011005 de pra tira:

Q ceil 1 lira (lo de bo; ,. 1 coinpurtalfleli tu
(1) )i tIeStad() de que fluiu) sofre (1f)eIhÇ0 conta-

giosa 011 defeito phVSico) ia uoluipa tive! com o exer-
CICIO) da profissão.

Ar[. 1 . 121 As HOVaS se 100) leal iZOdUS perali-
te iimi Coiflhli iSSíi() iiOlfleLl(la 1)e1 0 1 )i i'eetor de Sau-
de Publica e Sul) 501)0 presl(kncia

Art . 1.122  Pa r • i O qUe 2iIi(10 í() tiverem
prstado exames (le u)orIugoi(z e arilhiur lira serão
estes exigidos, como Jm' j)tdlituuImI', timiteu(l)-
se os ('a n(li(la ti is, Iii) de 1) crtliguez, a escrevei' uni

trecho diCta(i() e, 1i() de ol1'i1)l eticui, á resolução (Id
(1015 1)1'h1u1fh5, de J)I'e tei'(iicia sobre svstenia me-
trico

Art. 1. 12 . A pio a de pliannaciuu será 1)° li-
co-oral, sobre o ponto sorieado, podendo, entretan-
to, o Cafl(li(latO ser arguido sobre qualquer assumi-
1)to relativo á pratica pharmaceutica

Art .1 . 121. O candidato repl'OVa olo só poderá
requerer novo exame 01111 alUl() depois

Art. 1.125.  Nas localidades, em que não liou-
ver phai'iiiacma OU (IUC (liStal'efll Ires kiloineti'os do
mais 1)roxilml, l)b)(1(1'-s(- adniit lii' que laes estabe-
lecimentos sej 0111 d iri g idos 1) 0 1' 1)I'ai iCOS, desde oii
apresentem OS segitilites documentos:

a) atteStadt) ok P P rOVaÇaO tu is exames effe-
ctuados na 1)i i'eeloii O (II' Sa ti ole Pii 1)11(0);

1)) attesi a (lo da a UC to)rida de sou i la ria 011 da
policial, ielativaineitte á não existencia de phai'-
macia tia localidade.

1.11; 	Requerida a licença, iitsti'uio1i
com osOS (lochinidnlos exigidos 1)() artigo	 nterior,
será publicado tio orgao olficial do Estado, 1)01'
oito (lias, (i [vol , (Ia )etiÇaO (Oh)) a deClaI'aÇao) de
que, si quinze (lias depois da tili una J)u1)1icaçu)
não a I)PO icce 1' p rofjssiona 1 (Iu o' queira  abrir 1)1101'-
macia na locali r iade, será a a uclorização conce-
dida.

1. Na hv1m lii ese (te O p reseli a e-se profissio-
nal legalmen te habilitado, ser-lhe-á concedido o
J)1'1IZ() de dois inezes I )i11 'O 01 al)eIltilO da pliai'ma-
cia, satisfeitas todas as exigencias regulamentares.

2.' Si n uio se a [) resen lar 1 h a rin a ceiitico ai-
guril OU SI 11)0) 1(11' cumprido o 01151)0510 110 )aragna-
1)1)0 ante tio e, será concedido ao pratico licença
l)a1'01 oihti 1' j)lhih iniacia, (lesde opte esta preencha as
cxige])cias l(gaes

3.' A licença Ole quir trata o ai'I igo anterior
será valida pelo prazo de dez atitios, ainda lfldSIii()
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(P1C se estal)elcçanI lia localidade plii'niacetiticos
ltgalmente I1l1l)ilita(lOs, O que será perIflitti(l()

4.' A licença aos praticos só terá valor na
localidade para que tiver sido concedida, O que
constará do respectivo alvará, não podendo ser
dada licença a mais de um pratico ira uni Ines-
mo logar.

5." Terminado O prazo de que trata o § 3.,
Só será concedida nova licença, pelo mesmo espa-
ço (le teIfll)O, Si não se apresentar 1)harmaceUtic')
l ega lmente habilitado, obScrv afldO-Se OS normas es-
tabelecidas neste artigo e seus 1)aragraphOs.

6." O pratico que abrir 1)llarmacia, sem a oh-
servailcia (1(1 LI fli iiS1)OStO, será multado em
50()00, e o estabelecimento fechado immediata-
mente.

7." O pliarinacetitico que não abrir 1)liLirm1-
CiO I1() 1)LlZ () estipulado tio	1." será 1)USSIVC1 de
inLilia de 500 $(X)O , dobrada mis reincittencias

Art. 1.127. Os sôros, vaccinas, virus attenua-
(lOS e outros 1)rO(IUCtOS biologicos, uacionaes ou ex-
tralu4ciroS, só Serão eXl)OStoSáV elida depois de
O 1l 1oVa(los pelo 1 )epa rtaniento Nacotia 1 de San-
de Publica, ( ,, ti pela Directoria de Saude Publica

Art . 1.128. A veuda (1(15 1)rdLtct0s referidos
no artigo ot nierior SI' I'h leita, (jUO 11(k) O retalho, ex-
clusivaiuente nas pho rmacias. 1mdeiido os inedicos.
tios casos (I I.' urg('nCia. )rueccl-os a so us clientes.

Os sôros uriti-o1ihidicos não eslao sit leitos a
esta restricção.

Ai-t. 1.129. SÓ aos phannaeruticos scr;t licito
preparar ft'mulas (JfficinaCs e t'Sj)CClali(tadCS
1)harmaecultiu'as. ficando-lhes reservado o direita
exclusivo (te pedir approvaçao para ren' o' haS no-

vos, I ropi,ioS ou a Ih&'ios
rt . .1	O	rulac('Litieo (111 e qiliZer CX-

1)l ' \'(' 11(10 1)rp0'1(tos de sua invenção devera
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1 . 0 requerer á Directoria de Saude Publica,
juntando o talão de deposito na coilectoria desta
Capital da quantia de 200000;

2. 0 apresentar relatorio circumstanciado sobre
a dosagem, processo (te prc)araÇãO C proprieda-
des therapeuticas attribuidas ao novo preparado.

Art. 1.131.  Rcccbida a petição, será ouvida a
inspectoria techl1ica, que formulará IllhI'ecer sobre
o valor do novo preparado, requisitando os exa-
mes que se tornarem indispensaveis.

Art. 1. 132. Na hypothese de ser necessaria a
analvse chimica ou bacteriologica do producto,
será exigivel tinia taxa miniiva de 300000, (jule
será paga na coilectoria da Capital mediante guias
fornecidas pela secção de Contabilidade. Da taxa
estabelecida 25 % reverterão cm favor do profis-
sional que tiver realizado o exame, para o que será
feita requisição á repartição arrecadadora.

Art. 1.133. Nas anahrses mais rigorosas e que
exigirem trabalhos mais delicados, a taxa poderá
ser elevada a 1 :OOOOOO, a juizo do inspector.

Art. 1.134.  Approvado o preparado, será ex-
pedido alvará de licença que será assignado pelo
director e inspector, depois de pagos ciii estarupi-
lhas os emolumentos de 100000.

Art. 1.135. Os preparados já licenciados pelo
DepartamentoNacional de Saude Publica poderão
ser expostos á venda livremente.

Art. 1.136).  E expressarnente prohibido au-
minciar, por qualquer meio, propriedades curati-
vas ou therapeuticas que os preparados não pos-
suam ou que não forem as verificadas io proces-
so de licença.

Pena: multa de 100000 a 2OOOOO.
Art. 1.137. Ficaprohibido o alinuncio de re-

inedios destinados á cura de donças considera-
das inciiraveis, ou quando da publicação possam
resultar prejuizos ao doente ou á colleetividade.

Pena: multa de 100000 a 200$000.
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Art. 1.138. A propriedade sobre urna esp e
-cialidade pharmaceutica ou sobre um preparado

IiceflCia(1O poderá ser transferida a qualquer pes-
soa, mediante requerimento dos interessados, de-
vendo a manipulação do remedio ser confiada,
em qualquer hypothese, a um phrmaceutico le-
galmente habilitado, CU0 nome e residencia deve-
rão constar do termo de transferencia

Paragrapho unico. Nos casos (te transmissão
P°1' lierLi IIÇU será observado 1) disposto no Codigo
Civil, na parte referente á exploração do prepara-
(10 e transterencia tie propriedade, ficando O novo
responsavel obrigado a cumprir as exigencias (10
regulaniento no prazo de 20 dias.

Art. 1.139. Só serão consideradas especiali-
dades pharmaceuticas os preparados em cuja
composição hOUVCI' urna substancia (Id' ernpreg
não conhecido cm medicina, ou que dependerem
de urna technica especial de preparação e os que
tiverem urna associação nova, não obstante ser co-
nhecida a acção dos seus componentes.

Art. 1.140. As pharmacias horneopathicas,
dosimetricas ou de qualquer outro svstema ficarão
suj citas i to(laS as j)rcscripçoes (leste Ve°Ul'uTflC"1"

Ari. 1 .141 . Estarão lUlnl)efll su1)ordina(1
exigeil CUS deste i-eguiamento as pha rmaciaS
tencen! es a associações particulares, hOSI)itaeS
sas de sautic, orDhanatos, asvios e outros sir
res

Art. 1 . 142. As fabricas de productos chin
poderão ser dirigidas 1)01' ciiimicos OH iIl(1USt]
não 1)harinacduticos, devendo sei- solicitada li
ça á D i rectoria de Saude Pul)lica

Art . 1 .113. As ag uas minera( , s natiiraes,
de que se llus attrihiuun propriedades theral)
cas, não poderão ser expostas á venda sem 
Iro e aiilyse prévia da Directoria de Saude
hhca, para o que deverá , ser depositada na c

- *:J!'.	 •
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ctoria da Capital a taxa que for arbitrada para o
CXUI1)C.

Paragraplio unico. As já registradas no l)e-
1)arta luellto Nacional de Saude Publica escapam a
essa exigencia, mas poderão sei' fiscalizadas as
manipulações que soffrerem até a sua expedição.

Pena: multa de 500000 a 1:000000.
Art. 1.144. Os pl'o(lulctos de toucador e os as-

sim considerados ficarão sujeitos á fiscalização e
serão apprchendidos os que contiverem substan-
cias irritantes da peile, além da multa de 200$000.

Paragrapho unico. Taes protluictos, quando
lhes forem attrihuidas qualidades theraupeticas,
deverão ser previaniente licenciados pela Directo-
ria de Saude Publica, sob pena de inidtu de 200$00()
e apprehensao do l)I'oducto.

Art. 1. 145. E expressamente 1)roluil)ida a ven-
da de substancias toxicas anesthesicas ou entorpe-
centes, sem receita de medico ou de cirurgião dcii-
tista, nos casos em que se lhes faculta fazer a1
prescripção.

Pena: multa (te 200000 a 500.9000.
Art. 1.146. Quando se tratar de opio, seus ai-

cabides e derivados, chboroformio, ei lier,cocaina,
chloral. veronal, sulI'onaes, as receitas só poderão
ser aviadas urna só vez, devendo nas pi'escripções
ser declarado o fim (te sua applicação.

Art. 1.147. As formulas em que entrarem as
substancias referidas no artigo anterior, além de
copiadas no registro) geral, serão Et'anscriptas em li..
vro especial, afim de facilitar á iuctoridade sani--
tarja a fiscalização das quantidades sahi(las.

Art . 1.148. As pliarmacias e drogarias serão
obrigadas a enviar quinzenalmente á a uctoridade
sanitai'ia mais proxirna urna relação (Ias drogas
anesthesicas 011 eiutoi-pecentes importadas, -da
quantidade sabida e da existente i'in siock.

Pena: multa de 200$000 a 500000.
D. IS	 127

s—	
.'
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Art. 1.149. O pharmaceutico, que depois de
multado continuar a vender drogas entorpecentes
ou anesthesicas sem receita medica será suspenso
do exercicio da profissão, p°' seis mezcs a um
anno.

Art. 1.150. Serão observadas no Estado as
leis federaes referentes ao assumpto, além do que
dispõem os artigos anteriores.

Art. 1.151. Afim de attender aos serviços ex-
traordinarios, durante a noite e aos domingos, diS
feriados e santificados, a Directoria de Saude Pu-
blica, de accordo com os interessados, orgauizará
uma escala de plantões, que será publicada, men-
salmente, no orgão official.

SECÇÃO QUINTA

Das drogarias

Art. 1 .152. Fica terminantemente prohibido
ás drogarias:

a) aviar receitas medicas ou praticar qualquer
acto da competencia privativa dos pharinaceuticos;

b) vender ao publico substancias toxicas, anes-
Iliesicas ou entorpecentes;

e) aviar formulas magistracs ou preparados
o! ficinaes.

Paragraplio unico. Qualquer infracção (leste
artigo será punida com multa (te 200000 a 500.000,
dobrada nas rein cidencias.

Art. 1.153. As drogarias só poderão vender
ao publico rernedios de uso ordinario, inoftensi-
vos e constantes da tahella das su15slancia que pó-
(1cm ser vendidas sem prescripção medica.

Art. 1.154. As drogarias só poderão vender
substancias chirnicas a pharmaceuticos e a indus
triaes estabelecidos.

Art. 1 .153. As transacções (te substancias to-
xicas, auesthcsicas ou entorpecentes só serão rea-
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lizadas com pharmaccuticos estabeiocios legal-
mente, devendo as drogarias envíac á Directoria
de Saude Publica urna relação qwinzenal de todas
as vendas effectuadas, indicando as quantidades
sahidas, OS nomes e a resideiwia dos pliarmaceu-
licos que tiverem effectu ad-o a compra.

Penna: multa de 200000, dolra(la nas reinei-
iencias.

Paragrapho unico. As pliurmacias qae reven-
derem taes prodiuctos a outras p1ramaias, ficam
sujeitas ás mesmas exigencias e á mesma j)enai-
dade.

Art. 1. 156.  As drogarias deverão ter um livro
especial para registro de todas as transacções rea-
lizadas com as substancias referidas no artigo a
tecedeiite, o qual será rubricado pelo inspector,
que assignará OS termos de abertura e encerra-
mento.

Art. 1.157. Exgottado o livro deverá o proprie-
tarjo da drogaria substiluil-o por outro, immcdia-
mente, sob pena de multa de 2000000.

Art. 1.158. Nenhuma drogaria poderá instal-
lar-se sem licença prévia da Directoria de Saiote
Publica, devendo ser dirigida por um 1)harmacu-
tico legalmente habilitado.

Iiragraphio unico. As drogarias já licenciadas
terão o prazo de um atino para o cumprimento do
disposto neste artigo.

Art. 1.1;'39.  Quando o proprietario (Ia droga-
ria ruão for p1iamuiceutico, deverá, no processo de
licença, declarar qual o profissional que vae assu-
mir a direcção do estabelecimento.

ArL 1.160. O processo para o licenciamento
de drogarias será o mesmo observado para a'hertu-
ra de pharrnacias.

Art. 1.161.  As drogarias terão por fim excla-
SIVO O commercio de drogas, I)ro(luctoS chirnicos
empregados nas artes, officios e industrias, appa-
relhos de clinica, utensilios de pharmacia, aguias
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miI1CraeS, sabonetes, prC1)al'adOS de toucador, cós-
me t icos, preparados oflicinaes, especialidades,
pha rinaceuticaS al)provadaS pela auctoridade com-
petente, sôros, productos opoLlicraPiCOs e vaccmaS.

Art. 1.162. A licença para vcn(la de drogas e
preparados pliarmaccuticos concedida, cm cara-
cter provisorio, a casas commcrCiaes estabelecidas
cm localidades onde houver pharrnacia, só subsis-
tirá p' um anuo, não podendo, porém, ser trans-
ferida si houver alteração ou mudança na razão
social que tenha obtido a concessão.

Art. 1.163. Não serão mais concedidas licen-
ças para venda de drogas e especialidades pharrna-
ceuticas, cm estabelecimentos cornmCrCiaeS que
não pharmacias e drogarias, salvo ria liypothese do
paragniplio unico do art. 1.103.

SECÇÃO SEXTA

Das Itcr'vanarias

Art. 1.164. As liervaflariaS só poderão fuii-
ccionar (leI)ois de licenciadas pela Directoria de
Saude Publica, e deverão restringir-Se á venda de
plantas medicinaes, constantes da tabeila que fôr
approvada.

Paragral)liO unico. A venda de drogas e espe-
cialidades pliarmaceuticas nas liervanoriaS é ex-
pressamente pro1iid

Art. 1 .165. As licenças deverão ser requeridas
p°' pliarmaccuticos ou praticos de pharrnacia, le-
galmen te habilitados, e Só serto concedidas (icJ)ois
(le inspecção feita l)(1) representante da iflS1)CctO-
ria.

Art. 1 . m6. Só sova permt1ida a venda ao p11-

hhco de vcgetaes inoffensivos e de uso vulgar.
Art. 1.167. Os vegetaes toxicos só 1)O(l(1'ã&) ser

vendidos ás drogarias e ás pharmacias, devendo
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essas transacções ser registradas em livro especial
rubricada pela Inspectoria.

Pena: multa de 200000 a 500000, dobrada
nas reincidericias.

Art. 1. 168.  As hervanariaS terão um livro ru-
bricado pela Inspectoria, para registro de vegetaes
toxicos, onde serão assignaladas a data e a proce-
(lencia (Ia acquisiçãO, as especies e quallti(la(ie
vendida.

SECÇÃO SE'I'IMA

Cirurgiões-denhistaS e parteiras
Art. 1.169. O exercicio (Ias profissões de den-

tista e parteira Só será permiltido aos (liplOfliados
que tiverem seus fitilhos registrados na Directoria
de Saude Publica.

Art. 1.170. Fica expressamente 1)roilibido aos
cirurgiões-dentistas:

a) vender medicam .enlos;
1)) proceder a anesthesia geral;
e) praticar operações que nao estejam dentro

da sua competencia;
(1) receitar medicamentos (le lISO interno.
Art. 1 171 . Aos cientistas é facultado prescre-

ver formulas referentes á sua especialidade
Paragrapho unico. As infracções (los artigos

anteriores serão pimidas com m ltua de 1000O0 a
200000, (iohra(ln nas reincidencias

Art. 1 .172. As parteiras só poderão intervir
nos partos naturaes, limitando-se a prestar cuida-
tios á parturiente e iR) recem-nRSCi(Io.

Art. 1.173. E' vedado ás parteiras:
•° app1car medicamentos i° não os destina-

dos á asepsia e á intesel)Sia Ohstetl'IOa
2. praticar, manobras, em caso de dvstocia,

salvo quando se tornar impossivel a presença cio
medico, (1110 deverá ser sempre chamado;

3. 1 exercer a clinica gyiiecologica.
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Pena: muita de 100000 a 200000, dobrada nas
reincidencias.

Art. 1.174. Será passível de suspensão por um
a dois annos a parteira que, por falta de cuidados
de asepsia, determinar infecções á parturiente ou
ao recem-nascido.

Art. 1.175. Em egual penalidade incorrerá a
parteira que, por impericia ou manobras inoppor-
tunas, (ler logar a urna dystocia, ou que, por iiiob-
servancia dasregras obstetricas, provocar lesões
irreparaveis á saude e á vida dia parturiente ou cio
reCelfl-flasCi(IO.

Art. 1.176. Será passivel de multa de 500$00()
e suspensão cio exercicio da profissão, na reinei-
dencia, a parteira que se dedicar á pratica do abor-
to; sem prjuizo das penalidades previstas no -Co-
digo Penal.

Art. 1.177. As casas deoptornetria só poderão
funcéionar com licença da Directoria da Saude
Publica, e desde que tenham profissional especia-
lista á testa dos serviços.

Art. 1.178. Tacs casas deverão ter um livro
especial, rubricado pela Inspectoria, e destinado a
registrar as receitas despachadas.

Art. 1.179. Os pharrnaceuticos, dentistas e
parteiras que soffreremn tuberculose, lepra, canccr
ou qualquer mitra doença contagiosa, 5CfltO SUS 1) Cfl -
sos cio exercicio (Ia profissão.

SECÇÃO OITAVA

Enfermeiras

Art. 1.180. Só poderão exercer a profissão de
enfermeira as l)CS5O S habilitadas pela Directoria
de Saude Publica.

Art. 1.181. As enfermeiras diplomadas de-
verão registrar o titulo na Directoria de Saude Pu-
Mica, apresentando nessa occasião attestado me-
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dico de não soffrer tuberculose aberta, lepra, can-
cer, ou qualquer outra doença contagiosa.

Art. 1.182. Emquanto não for organizado o
curso de enfermeiras, a Directoria de Saude Pu-
blica poderá exigir uma prova pratica de ha-
bilitação para as pessoas que exercem actualmente
• profissão de enfermeira.

Art. 1.183. As enfermeiras dcverii() se iiUiit4r
• cumprir as prescripções do medico, só podendo
intervir sem essa auctorização, nos casos de 111-'4e11-
cia comprovada.

SECÇÃO NONA

Inspecção de saude
Art. 1.184. Asinspecções de saude serão rea-

lizadas na inspcctoriu, em dias pr6'iameute desi-
gnados, podendo deilas fazer parte não só os me-
dicos da Inspectoria, corno os de outras dependeu-
cias, designados pelo inspector.

Art. 1.185. Os funccionarios estaduais que so-
licilareni licença, p' mais (te tres mezes, deverão
apresentar as conclusões do laudo da inspecção
effectuada na Inspectoria,.

Art. 1.186. Nas localidades, onde não houver
serviço sanitario instaliado, as licenças serão re-
queridas de accõrdo com a legislação em vigor.

Art. 1.187. Os pedidos de inspecção de saude
deverão ser requisitados pelo chefe da repartição
em que trabalhar o funccioiiario, devendo este
exhibir, por occasião do exame, prova de identi-
dade.

Art. 1.188. As inspecções de saude para os
effeitos de aposentadoria ou jubilação deverão ser
sempre feitas por funccionarios cia Directoria de
Saude Publica, cumprindo á Inspectoria organizar
urna lista das doenças que determinam invalidez
absoluta, lista essa que será submettida á approva-
ção do Director.
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Art. 1. 189. Os peritos deverão orientar-se tan-
to quanto possivel pela lista referida no artigo an-
terior, mas releva terem em vista condições pes
soaes, taes como edade, sexo, constituição, fun-
cções, que modificam muitas vezes o juizo clinico,
augmentando a gravidade do prognostico.

Art. 1.190. Dos exames de inspecção de saude
cffectuados lavrar-se-á, em livro especial, um auto
circumstanciado, com observações resumidas do
caso clinico, figurando no laudo a ser enviado ape-
nas as conclusões a cine tiver chegado a commissão.

Art. 1.191.  Nas localidades longinquas, ou
quando o funccionanio não puder Iransportar-se
para vir suhmetter-se á inspecção (le SaU(1C para 05
effeitos de aposentadoria, o exame será feito por
medicos estranhos á liispectorki, que remetterão
uma observação circumstanciada do caso clinico.

Art. 1.192. Nas localidades onde houver ser-
viço sanitario funccionando, as inspecções poderão
ser realizadas a domicilio, quando o estado do do-
ente 11ã0 permiltir o seu comparecimento ao local
do exame.

Art. 1 .193.  Os Secretarios de Estado, (piando
tilgarem conveniente, poderão reqitisilar informa-

ções sobre a doença (JL1C houver rnOtiVa(1() o pedido
de licença ou aposentadoria, clevemido a resposta
ser transmittida em officio reservado, que não será
appensado ao respectivo processo.

Art. 1 .19-1. Os peritos poderão requisitar os
exames de laboratorio pie j tilgarem nec essa rios,
afim de fitarem. habilitados a fazer o diagnostico.

Art. 1.195. As. inspecçoes de saude para os
empregados (lomesticos C P°'' OS de casas com-
mcrciaes Serão feitas na Capital, pela Inspectoria,
e no interior, pelas delegacias districlaes 011 pelos
postos de hvgiene. onde os houver, cm d i as e horas
previamente determinados

Art . 1.196.  Na) imderiío exercer empregos
(lomesticos 011 empregar-se cm casas coiumcrciaes

- 2157 -

os individuos affeciados de: tuberculose aberta, le-
pra, cancer, dermatoses transmnissiveis (escabiose,
leishmaniose, bouba, pyodermites e trycophicios),
syphilis, na phase contagiante, hlenorrhagia no pe-
nodo agudo, trachoma, oplitalmia, 1)ediculose, oze-
na, doenças agudas contagiosas, e os portadores de
germes de doenças contagiosas.

Art. 1.197. Aos empregados de (jUC trata o ar-
tigo anterior, será fornecido o atteslado de saude,
firmado pela commissão que o houver examinado
e visado pelo inspector, devendo esse attestado,
sempre que l) O SSiVeI , ser acompanhado da 1)hOtO-
graphia de seu portador.

Art. 1.198. O altestado dc saude será valido
por um anuo, e findo esse prazo, deverá ser visado
na Inspectoria.

Art. 1.199. Os empregados que não tive reru
attestado de Sau(le serão 1)Ufli(loS Com multa d.
20000 a 50000.

Art. 1.200. Poderá ser solicitada nova inspe-
cção para o empregado que já l)OSSI1U attestado de
saude, sempre que o locador dos serviços assim ju!-
gar conveniente.

CAPITULO V

Da iIiS/)e(lOJia (te fiscalização (1(15 ('slall(ULS h !j drO-
rnirieraes

Art. 1.201.  Entende-se por (lfJt!a mineral na-
tural, ou simplesmente agua mw'i-w e só como ta
podendo sem' dada ao COflSUIfl() publico, a agita do-
tada de propriedades tlleral)eutieas e provenientes
de fonte aue tonzu(la

Art. 1.202. A denominação de agua gazosa
fica reservada, exclusivamente, ás aguas nitural-
mente gazosas, e a de agua jazeifieada áquellas a
que se addicioncm gazes puros. (jlmafl(l() estes deri-
varem cia proj)rla fonte donde sejam cxtrahidos
por processos especiaes.
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Art. 1.203. Considera-se corno agua iflineral
artificial a agua potavel addicionada de substan-
ciaes mineraes extranhas.

Art. 1. 204.  Na exploração commercial, os ter-
mos definidos nos artigosanterio res deverão cor-
responder precisamente á natureza da agua e aos
rotulos éxplicativos, coliocados sobre os recipiel1-
tes; os reclamos cõmmerciacS serão redigidos em
linguagem clara, sem phra.scs obscuras e ambiguas,
que possam suscitar duvidas no espirito do consu-
midor.

Paragrapho unido. Aos infractores será im-
posta a multa de 200000 a 500$000, dobrada nas
reincidencias, e aos respectivos empresarios ou ex-
ploradores, expedida iitimação para que se modi-
fique a redacção dos rtulos ou reclamos-

Art. 1.205. Consideram-se como fraudulentas
as manipulações tençl.enl'es a modificar o estado
natural de uma igw4, quer seja mineral, quer ar-
tificialmente mineralizada, devendo ser exigido,
obrigatoriamente, nos rotulos sobre os recipiçntes
a discriminação exacta de sua composição chimica,
quando se tratar de .agua mineral, e a declaração
expressa das . substancias estranhas, na hypothese
de agua mineral artificial. O infractor deste artigo
será multado em 500000 a 1:000$000.

Art. 1206v. Cnsilerarn-se ainda como fraudu-
lento o producto rotulado como sal natural e extra-
hido de determinada agua mineral, que não tiver
sido realmente preparado, sem addição de substan-
cias extranhas Ao infractor deste artigo será im-
posta a multa de 200000 a 500000.

Art. 1.207. As fontes de agua mineral só po-
derão ser exploradas, depois de concedida a respe-
ctivd auctorização pelo Governo.

Art. 1.208. O requerimento para obtenção
dessa licença deverá ser acompanhado dos seguin-
tes documentos:
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a) certificados da analyse pliysico-cliirnica da
agua e da sua pureza, demonstrada por verifica-
ção bacteriologica, exigindo-se que esses exames
se realizeni em laboratorios officiacs;

b) desenhos das obras de captação, plantas e
projectos de todos os trabathos a se realizarem
para esse fim, com informações minuciosas sobre
os materiaes iiecessarios;

e) amostras do terreno, com a discriminação
das respectivas camadas;

cl) certificados authenticos de vasão da fonte
e da temperatura da agua nas diversas estações (lo
anuo, discriminando-se todas as particularidades
dignas de menção;

e) plantas, projectos, e detalhes das edifica-
ções a se realizarem e das ias taliações destinadas
ao engarrafamento das aguas.

Paragrapho unico. 'todos esses documentos
serão previamente sumettidos ao exame da respe-
ctiva a uctoridade municipal (Prefeito ou Presi-
dente da Camara) (JUC emnittirá parecer.

Art. 1.209. Antes de ser coucedida a licença
de que trata o artigo anterior, será ouvida a Dire-
ctoria -de Saude Publica, sem o parecer da qual
não poderá ser outorgada auctorização para ex-
plorar fonte de agua mineral ou mineral artificial.

Art. 1.210. A Directoria de Saude Publica, de-
pois de mandar examinar mioco as condições em
que se tiver de lazer a exploração, emittirá pare-
cer, podendo recusar os documentos apresentados e
promover novos estudos por techuicos de sua con-
fiança, correndo todas as despesas por conta do
interessado, que, mediante, guia, depositará na Se-
cretaria das Finanças ou na collecwria local a taxa
de inspecção (JI!C fôr arbitrada.

Art. 1.211. A Directoria de Saude Publica
estabelecerá instrucções especiaes para o exame
das aguas no local (Ias fontes e para a colheita de
amostras a ser examinada.
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'Art. 1.212. O estudo (lo terreno e da bacia hy-
drographica (Ia região será effectuadO pela sCCÇUO

de engenharia sanitaria, que verificará as possi-
bilidades de infiltrações superficiaes e delimitará a
área de protecção das fontes.

Art. 1.213. Os terrenos necessarioS ao estabe-
lecimento (IR ZOflR protectora poderão, a juizo do
Governo, ser considerados de utilidade publica
para os effeitos de desaprowiação que correrá por
conta dos interessados.

Art. 1 .211. A auctoridade sanitaria delimitará
a área em que a arborização (leva ser conservada,
exigindo-se sernl)rC O reilorestamcn to, nos casos
em que se julgar defcieide aqueila protecção.

Art. 1 .215. Nas obras de co ptaÇa() de aguas,
em ) regarsc-u0 exclUsiVU1fle11l mntcriaeS que não
lues possam modificar a Com)OSiÇUO chimica e que
se não alterem sob sua acciiu.

Art. 1 .216. Todos OS trabalhos (ir captaçãO se-
rão executados com material aprüpria(lfl ao tvpo
(Ia agua a ser collectad. tonuanolo-se S('fl)Pre em
col1Sideraça() especial a neCesSidade de preserva,.
a agfa, 1 ,, i11 t() (jUitU k) possive1 dOS i o fitiencias ex
ternas (1!) meio, ac ção dl) ar atmospherico, resfria
mento e sedimentação.

1 .217. As aguas mineraes, destinadas a
fins lhe ra j)eIii icos, não serão ciii reUeS ao use
franco do publico.

Art . 1.218- Nas horas U('IeFflhifl1(laS pariu SCU

uso, haverá, em cada fonte, um guarda incumbido
de colher, em copos i ioljvid mies, a quantidade ne-
cessaria a cada doente, (te accordo com a reSI)eCti-
va preseripçno medica

Paragrapho unico . Fica tei'minefl ruira te p''i-
liihido O lISO) de copo promiscuo

Art. 1 .219. O USO interno de agua seió gratui-
to 01! imm era do, (levendo, nessa hv1)at hese, a ia-
belia	' ) ITÇ05 ser a j)j)roVO(1a pela Secretaria da
Agricultura.
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Art. 1.220. o engarrafamento d'agua niineral
OU lniilei'al artificial será sempre feito) por pro-
cesso j i ieeiIaIlico, (leveu(Iu () machi iiai'io destino (li)
a esse fim ser (ir typo a1)1)rOVado) pela atiCtori(til
de sanitaria.

Art. 1.221. A secção de engarraanlCflt0 seru
localizada fóra da zona em que estiverem as fon-
tes destinadas ao publico.

Art. 1.222. As aguas mineraeS de USO in-
terno serão canalizadas para vel'te(IOUrOS es-
peciaeS, com abrigos confortaveis para o uso do
publico, e as torneiras, canos, reserva brios e bacias
de recepção, constituidos de material inalteravel
pela acção chimica da agua.

Art. 1.223. As fontes para uso (lo publico se-
rão situadas em parques arborizados, com arrua-
mentos, campos para (lesportos, apropriados aos
exercicios exigi(iOs pelo tratamento crenothe ra-
pico.

Art. 1.224. l)eiitro desses parques, deverão
ser convenientemente limpos e canalizados os cor-
regos e ribeiros, por RCRS() ahi existentes, de modo
que se evitem as infiltrações 011 inundações. (pie
possam prejudicar as aguas (Ias fontes

Art. 1.225. Os terrenos, onde estiverem l)ca-
lizadas as fontes, serão convenientemeflie olesecca-

uperficiaes, ou praftill(lOsdos por drenos s , e 1)01'
systema que evite as infiltrações de aguas extra-
ilhas.

Art. 1.226. Na
li 

exploração) de aglia mineral
para uso externo, incurnl)irá ainda A Directoria de
Saude Publica dar parecer sobre as COM lições ge-
raes (Ia naSCelt('. S01)r' ii 1) 0SSii)ili(Ifl(ti' (Ia mit
ção (Ia agua mineral com a agua l)OIllVe i e SOi)l'e 11
convenlencia de a qiiecimento oli resfriamento (Ia
agua naturalmente Iria 011 hV1)ei'tlieI'Iniil..

Art. 1.227. Nos loca es onde existirem aguas
mineraes (incutes será vedado o aquecimento uni-

.iL
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ficial de agua mineral naturalmente fria, salvo ca-
sos espcciaes, a j uizo (Ia aucioridade sanitaria.

Art. 1.228. Dependerão do parecer da Dire-
ctoria de Saude Publica todas as instailações liv-
dro-therapicas, devendo os bainearios, voporariulfl,
inhalatorios, obedecer ás necessidades particulares
a cada estancia.

Ari. 1. 229.  Os balnearios possuirão instaila-
ções para banhos de immersão, Com banheiras de
dois typos e a preços dilicrenles, piscinas de nata-
ção, chuveiros e salas de duchas para as diversas
applicações hydro-thc rapica s. Nas estancias onde
houver indicação, taes estabelecimentos deverão
dispor anula de camaruis de inhalações indivi-
dua.es, sala (te pulveezação e de inhalação colhe-
ctiva 011 nel)ulizaçao, dispositivos P'd gargarejo,
salas para banhos de luz e para massagens e ap-
1)arelhos de electr:cidade medica que forem indi-
cados.

Art. 1 .230. Nas estações climaticas ou nas es-
tancias liyd ro-minereas, em que houver indicação,
poderá a Directoria de Saude Publica exigir das
empresas pie exl)lorareln (stahelecu1ler.u.tos hydro-
tilerapicos 011 saiiatoi'ios LI iiistallaçao de SO1(lriUfll
e de salas de mechanotlierapia

-''I 1. 231 . Nos estabelecimentos h ydro-thera-
picos (Ias estailcias poderá a Directoria de Saude
Publica obrigar a adopção (k 1)1'0Cess05 de trata-
jilento livol ro-clect ri COS, ciiie forem introduzidos na
pratica e que já tiverem sido julgados efficientes

PLI ragral)Ilo IIIUC() .Ae xpenencia de proces-
sos novos os originaes de tratamento hydroelectri-
CO I)0(i(1'l taml)em ser determinada pela aucori-
dade saiiita ria, correndo, nesta hypothese, pai' con-
ta do Estado, todas as despesas necessai'i

1.232. Em cada ('siancia, po: haver
11111 me(IiC() coim 1 riiclado, especialista e i cienolo-
ga. e que, além de JiSC4l !/a 1 OS estabeleciunen tos
hydrotheral)icof; 1 a (iiSt 1i1)lliÇão olii agila para uso
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interno, attendcrá, gratuitamente, em horas deter-
minadas, ás pessoas que não tiverem recurso para
obter medica, que lhes permuta a uti-
lização das aguas.

Art. 1 .233. Os medicos de que trata o artigo
anterior serão contractados pelo Secretario da Se-
gurança e Assistencia Publica, correndo sua remu-
neração por conta das respectivas empresas que
depositarão, na coliectoria local, e por semestres
adeantados, a quantia de dezeseis contos e oitQcen-
tos mil réis annuaes.

Art. 1.234. Os medicos contractados, investi-
dos das funcções de inspectores sanitarios, orga-
nizarão, annualmente, um mappa de frequencia
ás fontes e aos estabelecimentos hydro-therapicos,
procurando, em seus re1utorios, registrar, tanto
quanto possivel, os casos mais importantes de cura
ou (te melhoras obtidas.

Art. 1.233. O Laboratorio do Estado insta1lar
uma secção de estudos de hydrologia, perfeita-
mente apparelhada para executar todos os exa-
mes e analyses requisitados, organizando instru-
cções minuciosas para colhélta dás respectivas
amostras.

Art. 1.236. A Directoria de Saude Publica,
por sua secção de propaganda, divulgará pela im-
prensa diaria1 ou por meio de opusculos, os factos
clinicos mais importantes, occorridos nas estancias
e incrementará os estudos :de, hydrologia, auxilian-
do as associações que ;SC organizarem para esse
fim, promoendo confereticias medicas de creno-
logia, nacionaes ou inter-nacionaes, e estabelecen-
do premios em dinheiro para o melhor trabalho
(]essa especialidade que tor .csco!hidi em concur
so aberto.

Paragrapho unico. O jury liara' julgamento
dos trabalhos apresentados ,e que funccionará sob
a presidencia do Director de Saude Publica, será
constituido pelos directores da Faculdade de Me-

-'---	-',	-- .
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dicina e da Escola de Engenharia da Universida-
de de Minas Geracs, pelo Inspector Geral da Es-
tancia, pelo professor cia cadeira de crenologia,
(file for creada, e por um medico de reconhecida
comj)etencia nomeado pelo governo.

Art. 1.237. A Inspectoria Geral das estancias
funccionarít em uma das estancias mineraes do
Estado, (te accordo com a designação do Director
de Saude Publica, e poderá ser transferida para
outra estação iiydro-mineral, sempre (file a conve-
niencia (I) Serviço assim o exigir.

Art . L '238. O inspector geral, com residencia
obrigatoria na séde da Inspectoria, deverá visitar,
inensalmen te, pelo menos, duas estações .hyd ro-
nuineraes.

ArE. 1.239. Nas estancias em que funccionar
o serviço de hvgiene permanente, ficarão a cargo
do chefe do posto local todas as questões relativas
aos interesses geraes da sau(le publica, cumj)rin(i()
aos inspectores (Ias estancias solicitar <laqueila au-
ctorida de as providencias que se tornarem neces-
sarjas á correcção das nocividades ou defeitos ve-
rificados e cuja realização iu(lepelI(ia dc sua com-
1)etellcia.

Art. 1.240. Na hv1)othese de não existir na
localidade posto pei'ianente de hygiene, o inSpe-
ctor da e.tancia velará tamnbem pela observancia
do regulamento ila Directoria de Saude Publica,
fóra dos r;tahelecimeiitos sob sua fiscalização, pe-
(lendo apj)licar multas 1)0I transgressões regula-
mnentares.

Art. 1.241.  Asenmpresas ficam ohriga(las a
proporcionar tratamento gratuito a certo numero
de indigentes, de accordo com o cantrocto (pie foi'
estabelecido nesse sentido, devendo para isso o
interessado, além 4a prova de indigeicia forneci-
da pela pimeira auctoridade municipal do logar
ou pelo de'1e10 regional da policia, apresentar
urna reqtiisiço (10 insncctoi' medico, da estancia,
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com as indicações therapeuticas reclamadas no
caso.

Paragrapho unico. Os tratamentos gratuitos
serão, de regra, concedidos íóra das épocas de
maior affluencia da estancia e só em casos espe-
ciaes e em pequeno numero, de cada vez, poderão
ser auctorizados nas occasiões de maior frequen-
cia.

Art. 1.242. Em cada estancia será organiza-
do um conselho consultivo e de propaganda de
que farão parte um me(,Iico, um engenheiro, uru
advogado, um jornalista, iiiii sacerdote, UIfl pliar-
maceutico, um dentista, um negociante, um hote-
leiro e um rej)resentante (Ia Directoria (te Saude
Publica.

Art. 1.243. Os membros (lesse conselho, no-
meados 1)01' decreto presidencial, exercerão gra-
tuita incute o cargo por (bis annos, podendo ser re-
conduzidos a critei'io do governo.

Art. 1.244. Esse conselho, que funccionará
sob a (Iii'ecÇãO do Prefeito 01! presidente. da (ama-
ra da localidade, além de orgão consultivo do go-
verno, dirigirá os tral)allmoS (te j)roj)agal)(la, 1)11-
gnando por todos ° prollcmnas que interessem ao
progresso da esta nem.

Art. 1 .215. As empresas que exploram as es-
tancias hvdro-rnineracs do Estado, serão obriga-
(Ias, liii renovação (]os respectivos contractos, IR)
CUJ) rimento in 1 egral do presente regulamento

Paragrapho imico . Na parte (lo fiscalização
dos Serviços existentes ficam, entretanto, as em-
1)1'i511 S obrigadas, desde á, iio 't))1)Ifleflto (1(s
dispositivos regulamentares.

SECÇ() UNICA

1)as (Itt!ibui('õ(s dos fimncriozu:iios

Art. 1.24(;. Ao inspector geral compete
1). 129	 197
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a) dirigir os serviços technicos e (lrnmistr
vos dada Inspectoria;

b) cumprir e fazer cumprir fielmente as or-
dens de seíwiço emanadas cio Director de Saude
:iiblica

e) enittir parecer sobre questões techmi'as re-
ferentes i crenologia;

d) superintendei' OS serviços de fiscalização
ts estancias hydro-rnineraeS organizaiido as rc-
spc: ivas instrucções, que serão submettidus ap-
p" vça(, do Director;

e) tomar conhecimento dos recursos intcrp.e-
os, dando-lhes desÍ)acho definitivo ou interlocuto-

rio, de accordo com a sua competencia;
1) requisitar exames bacteriologcos e analy-

ses 1)hysico-cllimicas das aguas mineraes ou mi-
s-arificiaes;

g) suspender funccionario sob sua jurisdicção
a !t'. cmc ':) (!ias, solicitando do director a app!icaç5o
de pena maior;

i ) apresei; tar, mensalmente, ao Director de
1I(tC. Pl1I)liCO. Uni boletim COm a discriminação

(lús ;erviços realizados pela Inspectoria e, aunital-
nieiite, 1IIY, relatorio minucioso shi'e a princfl)ae
oceorrenclas verificadas;

i) alvitrar ao Director medidas que visem mc-
iliorar os serviços a seu cargo;

) preparar OS elementos de propaganda sobc
o valor creno-tllei'apiC() das estancias hydro-ruine-
1 :00:5 do Estado.

Art. 1 .247. AOS inspectores medicos incUm)z
a) cumprir fielmente as ordens de serviço de

$et1s superiores hierarchicos;
h) fiscalizar os estabelecimentos hydro-thera-

1)ICOS, a secção de engarrafamento das aguas, a
distribuiçao e consumo das aguas mineraes desti-
nadas a uso interno;
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e) examinar os indigentes que necessitem dc
tratamento hvdro-therapico, fornecendo-lhes as iii-
dicações thcrapeuticas necessarias;

(1) velar pelo cumprimento do regulaiflelitO,
providenciando sobre a defesa da saude coilectiva,
cltlan(1() na localidade. n íio houverE' 1)OStO permanen-
te (1e hvgien(,;

e) assumir a direcção do serviço de prophyla-
xia nos casos de epidemia, ou (filando houver
ameaça de epidemia, si na localidade não existiu'
organização snitaria estadual;

1) coilectar dados sobre estatistica vital e eu-
vial-os á Inspectoria de I)emographia Sanitaria,
sempre que para isso receber determinações de
seus superiores hierarchicos;

g) autuar os infractores, iiiforinando, poste-
riorinente, OS recursos que iiiterpuzerem;

li) solicitar á auctoridacle sanitaria local as
providencias que forem necessarias

i) apresentar, inensalinen te, boletim dos ser-
viços executados, e anniialiueute, relatorio circum-
stanciado de todas as ocCorrenciaS

1) colliir dados e observações sobre OS COSOS
cijiucos mais interessantes occoii'idos na eslaiicia

CAPITULO VI
Do Labora/orLo IJrUrfla/olfl(JiC() (' de Pesquisas

('Iinicas

SEC(, () PRIMEIRA

Do J)e.$SOa1 /('CIlfli('() e administrativo

Art. 1. 248. O Lal)orntorio Bromatologico e de
Pesquisas Clinicas terá o seguinte pessoal

1 Director;
1 Chirnico auxiliar;
1 Microbiologista
2 Chjmicos de 1. classe;
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2 Chuinicos de 2. classe;
2 Ensaiadores;
1 Praticante de amanuense;
3 Fiscaes do serviço (Te banha e manteiga;
2 Serventes.

SECÇÃO SEGUNDA
Das atiribuições do Laboratorio

Art. 1.249. O Laboratorio BromatologiCo e de
Pesquisas Clinicas terá 1)01' fim:

a) proceder a analvses cliimicas, nhiCrOgraplll-
cas e microbiologicas de generos alirnenticios e
aguas I)otaveis e mineraes, bebidas de toda espe-
cie, condimentos e (lliaCSC1l('1' outros productos
destinados ao eOflSUflI() da população e que possam
ter influencia na sall(le 1)ublicO

b) proceder a pesquisas e exames necessarios
á elucidação de (liagnoSticOS que forem de sua
competencia;

e) proceder a analyses requeridas 1) 01' parti-
culares, desde que estes façam previamente o pa-
gamento da taxa estipulada;

(1) proceder a analyses de drogas, formulas
rnedicinaes e preparados pharmaceu ticos.

1 . 0 Emquanto a Direc toria de Saude Publicq
não dispuzer de instituto de microbiologia, poderá
manter 011 renovar O flCCOrdr) existente com o Iii-
stitILt() Ezeqiuel Dias ou fazei' contracto com outro
congenere, para que se encarregue das pesquisas
necessariils ao esclarecimento da eliologia e natu-
reza (bis doenças transmissiveis e á verificação mi-
crobiana de va cciii as, soros e productos biotliera-
picos, bem como do fornecimento de vaccinas, sô-
ros e pro(luctos semelhantes.

2.° Ser-lhe--á egualmenle affecta a incum-
j)ellCIa (1C proceder O a i)ilVSC5 (1ilalifiCitiVa5 e
(11l01ttita uvas Ti \T-,CC i'as e qunesqi ii 011tl'(i ob-
jectos vspeito de conterem substui'as tu\icas.
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assim como determinar a natureza Oe mnclias
para fins judiciarios, emquanto não for instaliado
o Laboratorio do Gabinete Medico Legal da Poli-
eia.

SECÇÃO TERCEIRA

Das attribuições doS fuflcCioflW'iOS

Art. 1 .250. Ao Director cio Laboratorio Bro-
matologico compete

a) cumprir as disposições deste regulamento
e fazel-as cumprir pelos fuiiccioiiai'ioS (111C lhe fo-
rem subordinados;

li) distribuir os trabalhos 1)e105 seus auxilia-
res, fiscalizando-os e orientando-os;

e) despachar o eXI)e(iient e da repartição e cor-
respondei-se com o Director de Saude Publica,
dando-lhe conta do que occorrer e solicitando as
providencias que j iilgar necessariilS á boa execu-
ção do serviço;

(1) apresentar (i Directoria de Saude Publica
relatorio anuual circtlmstaflCifl(lO de 111(10 quanto
occorrei' nos serviços a seu cargo;

e) prestar t0(1lS as i1ifO1'Ifl1ÇOeS, instru indo me-
querimentos e ,)titios quaesquer papeis	lhe
forem apresentados e (lepefl(ierem de despacho
SUI) e nor;

1) atteli(ier a todas as requisições de serviço
que lhe forem feitas officialmnente e pelos parti-
culares, (te coilioru i(kId( , com O ([Ele i)tescreve o
presente regulamento:

g) effectuar o exame, in loco, (Ias ilguas mine-
raes.

Art . 1.2531. Ao chimnico auxiliar cOflhl)ete
a) substituir o director do laboralorio, em seus

impediflientos telflp)rario5
1)) cumprir or(lellS e instrucções que lhe fo-

rem (fadas pelo director em maleiia (Te serviço;

*
-
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(1 ) conferir OS boletins de analyses feitas pelos
demais chimicos;

(1) ter sob sua guarda todo material de phd:-
na e fornecel-o aos demais chimicos, mediante re-
cibos passados pelos requisitantes;

e) dedicar-se, tanto (JilantO possivel, ao estit-
do do leite e derivados, dos olcos e (Ias substancias
gordurosas em geral.

Art. 1 .252. Aos cliiinicos de 1. classe com -
peteele

a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-
real (ladas pelo director em materia de serviço;

h) executar as analyses do agitas ole coiidi-
nientos, de café, chá, cacau, vinhos, vinagres, cer-
veja, aguardente e licores, SUCC() de fruc tas e xa-
ropes, limonadas e refrigerantes.

Art. 1.253. Aos chimicos de 2 . L classe com-
pete:

a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-
rem dadas pelo director cni materia de serviço;

b) executar as analyses de leite e derivados,
banha, oleos e substancias gordurosas em geral.

Art. 1.254. Aos ensaiadores compete:
a). cumprir ordens e instrucções que lhes fo-

rem dadas pelo director em mate ria (le serviço;
1)) preparar todos os reagentes imecessarios aos

serviços do laboratorio;
c) effectuar as analyses de ccreacs, legumino-

sas e farinhas, de massas alimenticias, pão, biscoi-
tos è productos semelhantes, conservas, geléas, as-
sucar, doces e confeitos.

Art. 1.255.  Ao microbiologista compete:
a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-

rem dadas pelo director cai materia de serviço;
b) realizar todos os serviços inherentes ao seu

cargo.
Art. 1.256. Ao praticante de amanuense com-

pete:
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a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-
rem dadas pelo director em materia de scrviç&;

b) executar todo o serviço de escriptUraÇaO e
cXl)e(liefltC do lahoratorio;

C) velar pela boa ordem do material da se-
cretaria e dependencias cio Laboratorio;

(1) ter sob sua guarda, cõm exclusão' da plati-
na, todo o material do Laboratorio, e fornecel-o ao
pessoal technico pi meio de, recibos firmados pe-
los requisitantes;

e) ter sob sua guarda, e em perfeita ordem, o
archivo do Laboratorio:

1) prestar todas as informações que lhe forem
exigidas e dependerem de consultas de documen-
tos archivados;

g) escripturar, cai livro especial, devidarnen-
te rubricado pelo director, todo o material exis-
tente, o que for posteriomente adquirido e o que
for (lado ao consumo para os trabalhos de labora-
torio, de fórma que se possa verificar facilmente
o existente em deposito;

h) escrij) turar, em livro especial, rubricado
pelo director, a receita e despesa (lo Lal)oratorio.

Art. 1 .257. Aos fiscaes incumbe:
a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-

rem dadas pelo director em materia de serviço;
b) exercer, no interior do Estado, a fiscaliza-

ção systernatica da banha e da manteiga, colhen-
do amostras destinadas a analvses no Laboratorio;

c) verificar as condições sanitarias das di-ffe-
rentes fabricas e fornecer mensalmente, ao dire-
ctor um relatorio desenvolvido sobre as inspecções
e apprehensões realizadas;

d) lavrar auto de infracção cotra todos que
de qualquer mO(lO se oppuzerem ou obstarem ao
fiel desempenho de suas obrigações.

Art. 1.258. Aos serventes compete:
a) cumprir ordens e instrucções que lhes fo-

rem dadas pelos seus superiores;

.t
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b) executar COifl zelo e P1011i1)11(lit0 os traba-
lhos de que forem incumbidos.

SECÇÃO QUARTA

Disposições cspeciaes
Art. 1 .259. O pessoal do Laboratorio e seus

vencimentos serão os constantes da tabelia annexa
ao presente regulamento.

Paragraplio uhiiC() Além (10 pessoal do qua-
dro, o Laboratorio Bromatologico, em caso de ne-
cessidade, l)o(ierl a (tini tti r technicos contractados
mediante proposta feita pelo Director de Saude
Publica R() Secretario.

Art. 1 .260. As analyses e exames necessarios
ao serviço da Directoria de Saude Publica deve-
ruo ser requisitados pela auctoridade sanitaria
competente, e as demais mediante officio ao Dire-
ctor (te Saude Publica.

1.(' O officio, como a requisição, deve ser
acomj)anha(t() (lo objecto a analvsar-se, sendo este
inscripto em registro especial no qual se consi-
gii em o numero e a (lata de entrada, nome, resi-
clencia e 1)roiiSSao do depositante, natureza (lo ob-
jecto e da analvse.

2. 11 No caso (te exaiiie <li' preparados pliar-
iii a ccii ticos, ao officio será annexado, pelo interes-
sado, uni relatori() sobre a sua composição quah-
tati 'a e qim ntifhv, posologica, modo de usar e
technica (Ia respectiva mamj)ulaçao

3. O praticante de a mauuensc destacara
(lesse registro tini 	que entregará 00) deposi-
tante, in(tican(lo-llie, (lUaIi(l() l)articullflr, O (lia 0-
vavel em que poderá procunir o resultado (la. ana-
lvse.

Art . 1.261.  Quando se tratar de analvses re-
queridas por particulares, receberá o depositante
(10 objecto 1111111 guia de pagamento para o Thc-
souro (lo) Estado, nau sendo trabalho algum inicia-
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do antes de ser apresentado ao laboratorio o talão
de recolhimento da respectiva importancia, de
accordo com os preços fixados nas tabeilas 13, C
e 1) annexas a este regulamento.

Art. 1.262. No requerimento que fizerem ao
Director de Saude Publica solicitando analyses e
exames de seus productos, os fabricantes declara-
rão discriminadamente:

a) os productos que fabricam e submettenm a
analises e exames;

b) suas marcas commerciaes e qualquer indi-
cação que lhes interesse;

C) o local Dii locaes em que se a c11e111 instal-
ladas sua fabrica ou fabricas.

Paragraplio unico . O director do laboratorio,
quando julgar necessario, poderá exigir (lo signa-
tarjo (10 requerimento provas de sua identidade.

Art. 1.263. Em livro devidamente rubricado
1)Cl0 Director (te Saude Publica serão r(gist rados
os resultados (te todas as analyses, exames e eX I) e

-riencias praticadas no laboratorio.
Art . 1 .264.. A nomeação para director do La-

boratorio Brorimatologico e de Pesquisas Clinicas
I)oclei't recahir em chimico de notoria competen-
cia.

CAPITULO \T1[

(:('fit,')s (h' (stU(tOS

Art . 1 .265. O Estado manterá centros (te CS-
[udos, relativos á lepra, inalaria e doença de Chom-
gas, CDII) OS seguintes objectivos

a) esclarecer os problemas scienlificos, cuja
solução pOSSO interessará propliylaxia e á thera-
1) eutica dessas doenças

1)) ensaiar ou instituir inetliodos prophylacti-
COS e curativos que melhor appveitein á acção sa-
fitaria contra as mesmas donças
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Art. 1.266. Será instaliado, aunexo á Lepro-
saria Santa Isabel, um instituto de pesquisas rela-
ti-,,as á lepra no ([tini serão egualnwnte cotiside-
rados os 1)roi)jeinas de 1)i(lCiïuiOl0g1a, 1)rOphyh1X1

e Iberapeutica dessa doença.
Paragra)ho UIIICO. Além desse centro perma-

nente de estudos, a Directoria de Saude Publica
promoverá a organização de pesquisas regionaes
sobre a lepra, nas zonas onde as condições ej)i(1e-
miologicas facilitarem o exito de tacs investiga-
ções.Att 1.'267. Em zona rnalarigcna, preferen-
cialn1&íte, de alta endemicidade, será instailada
uma etação de malariologia destinada a:

1. eecu[ar na séde e nas regiões vizinhas as
inedids de prophylaxia, que offereçam melhores
proba»ih dades de exito na campanha contra essa
doença;

2.çstitdar os factores epidemiol()giCoS de ma-
tariais zonas onde grasse a doença;

3.° ensaiar novos mcthodos prophylacticos e
theraI)eitiCO S da maiana e estabelecer as condi-
ções de adaptação de processos classicos ás cir-
cumstancia .reiOflaeS

40 investigar quaesqUer questões scientificas
(fUC possam aproveitar ao esclarecimento desse re-
levante problema de medicina preventiva;

5. 0 fornecer á administração sanitaria as in-
dicações techuicas que forem solicitadas.

Art. 1.268. O stadq organizará e manterá
em zona de maior endemicidade da doença de
Chagas, um hospital, com laboratorio ah-
nexo. destinado ao estudo e esclareci mento das
questões referentes á etio-pathogenia, epidemiolo-
gia, therapdutica e prophylaxia dessa doença.

Paragrapho unico. Nesse hospital, dentro das
normas instituidas ipela Directoria de Saude Pu-
blica. será instaliado um anibulatorio para assis-
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tneia me(lico-plla r.nnieeii tica dos indigentes da
regiao.

Art. 1.269. A Directoria de Saude Publica
poderá contractar pesquisadores especialistas flOS
diversos aSSilflij)IOs de que trata este capitulo e
bem assim realizar acco rdos com institutos scien-

icOs otliciaes do paiz, a Ifectando-lhes a direcção
Iechnica e realização das pesquisas acima indica-
tias.

Art. 1.2970. Os technicos, ou os institutos in-
cumbidos (te taes estudos serão obrigados a cont-
inhinicar, inlrne(1 ia lamente, á Directoria  de Saude
Publica qllaesqucr resultados de applicações pra-
ticas a que tenham chegado nas respectivas pes-

e apresentarão, trimestrainiente, a essa au-
etori (lade relatorio milhhlCios() de todos OS traba-
lhos executados.

Paragrapho unico. As investigações scientifi-
cas emj)rcllelididas nos Centros de estudo consti-
ltiirão aSsUinpt() de publicações officiaes da Dire-
ctoria de Saude Publica e só poderão ser pul)lica-
das em jornal ou revista scientifica extranha á re-
partição sanitania, mediante auctorizaçiio do re-
spectivo director, (levendo nessa hvpotnese,cr
ta a declaração (Ia procedencia tio trabalho.

Art. 1.271. A' medida íiie se loreru organi-
zando os centros de estudos, o Director de Saude
Publica expedirá instrucções app rovadas pelo Se-
cretario da Segurança e Assistencia Publica, r-
guiando o funccionaincnto dos mesmos.

CAPITULO VIII
Das multas

Art . 1.272. A alictoridade san i lana que veri-
ficar uma infracção lavra cii, em ( tias vias e em
impressos esj)eCiftcS, (1 mio de multa, que deverá
ser assignado por duas testemunhas e pelo infra-
ctor, sendo a este entregue urna das vias para sui
sciencia.
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Paragrapho 11UIC0. llecusando-SC o infractor
• assignar o acto, o encarregado da intimação fará
• respectiva declaração no verso do instrumento.,

Art. 1.273. Na hypothese de não ter domici-
lio certo 011 flO ser encontrado o infractor, a inti-
mação para ° 1 igamento da multa será feita por
meio de editalpublica olo 110 orgíi() official ou em
jornal da loe1lIi(la(le ou (te Se tiver verificado a iii-
fracção. Fitulo o prazo consignado 00 edital e que
não) po d e ,1 ser iii feriu 1' a dez (lias, Seu) (tile O) iii-

fra ctor eOIfll)i1 'a P ra tomar conheci mentu (111
multa, seiá o alilo a o promotor (te justiça
ou SC1I 1(1j uncio. j)1T0 1)lOCe(101' 'a cobrança execu-
ti\Ll, (jOle correrá á revelia (lo autuado, si este não
constituir advogado para a sua defesa.

Art. 1 .27-1. AS 11001 [Os SCFS0) i'eculhidits, no
1) r1lZO ileermiIu1(I, á cuilecloria local, mediante
gUiR	1)010 011ct '1(10(10 SOIllitOl'l0.

Art . 1.275. Pa ! ', u1tas ColOmInO (las haver't
selilprC recUrSo com efl'eito suspensivo) pala o l)i-
rectui' (10 Sa 11(10 Pll1)hiCO, (lentOo) (lO) 1)r0Z0 (le dez
dias, CO) (1 O1 (105 (ILO dlii a e Iii (li e te alia sido assigilti-
(10) O 11(11)) pelO !ldrl1cur 001 Itita a flhifllilÇtlO de
pagamen [o l)11() fiinCCiO)llil rio incumbido olesse Sei'-
viço.

Parugra 1)hO Iftllc() . A iutcr)oSição (10 reCUrSO
será sempre prcecdjda ole deposito. na coilecloi'ia
local. da jiupodancia da multa.

Ari 1.2276. Effecluada a iflhifl)OOÇU() para pa-
gamento) da niul tom, a om Iict&) Ii (101(1 O SOl lii tarm com -
IU1IU1CO rá li OCCUI't'(11c ia 5 i'01)artiçao arrecadado-
ra local, pies! la-lhe inleroiaçueS sobre sua im-
l) 1 't 1 liCiti e t) p raz() (l(u tio) do (Jiltil devera ti mes-
ma ser reColhi(lll

Art. 1.277. Findo o prazo consignado no auto
(te flililtil. 11 coliectoria orficiara á repartição sani-
ta-

ria local c fl)fllUlliCail(iU-1h1' si foi eflectimado 011

11110) (1 respectIVo) vecolliimcn lo.

Paragrapho unico. Os collectoies	nãO

cumprirem este dispositivo, perderão a 1)erceilta-
gem a tiverem direito pela arrcCa(LaÇãO ola
multa, sem prejuízo de outras penalidades que
lhes possam ser impostas pelo Secretario das Fi-
nanças, me(liaute representação documentada da
Directoria (te Saude Publica, por intermedio da
Secretaria da Segurança e Assistencia Publica.

Art. 1.278. Não temido sido recolhida a mul-
ta, dentro do prazo estabelecido, proceder-se-á á
Sua cobrança executiva, parti o que a auctoridado'
sanitaria enviará ao) promotor (11' justiça OU aO
Seu adjuflCtO todos os documentos necessurioS á
propositura ola acç5o

Art. 1.279. As acções executivas para paga-
incuto de multas 501110 promovi(laS, mia Capital,
pelo Advogado Geral (10) Estudo, e, nos niuiniCipioS,
l)e10S promotores (Te jUStiça ou seus adj unctos, Pe-
rante os juizes (te direito das repeclivtis Coflitil'-

cas.
Ai-I. 1 . 2tO. AS i iucto)rj(la(lOs judiciarias que

actuarem 110) pleito j)erceberao) (105 ntiiltas ai'reca-
dades percentaens. (100 Serão) fixadas pelo Secre-
tario da Segurança e Assistencia Publica

Art. 1.281  . As multas serão eScli j)tura dois
como (101)OSitDS IIOS Co)llCc Ioi'itis e 1)O(ieFUt) sei' le-
vantom olas po gos ii) teressadus. unia VOZ relevadas, 0)

que será demonstrado iieohiti11 lo' cO t'[i(IU(l passu(la
pela atiCtOl'idiidL' sanitaria

Art . 1 .2(`2.  1 )as multas SImpeI'mreS a 1 :000i000
poderá haver rcciu'So) com effei [o suspensivo do
despacho do Director de Saude Publica p:i i'a o Se-
cretario) da SegiftLi1ça e Assistencia Publica.

Art . 1.283. As  infrtmcçoes ii (file flãO) tiverem
sido COI1u1luuilO1ÇIll .5 J)(FIOIS especlo(s sOl'ii() piilli(IIIS

com niultas (te 500UO a 200 $00() , dobradas nas re-
incidencias.
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Art. 1 .284. Os autos de infracção deverão ser
inscriptos em livros esl)eCiaeS, rubricados pelo re-
spectivo chefe (le Serviço.

Art. 1 .285).  Os fiinccionarios da Directoria de
Saude Publica poderão assignar, como testemu-
nhas, nos autos de infracções

Art. 1 .286. Não serão recebidos recursos in-
terpostos fóra (to prazo; neste caso, o (lepOsito será
COIlVcFti(I() ciii pagamento da multa.

Ari. 1 .287. Os autos de multa poderão ter os
dizeres principacs impressos com espaços em
branco para o nome do infractor e para a especi-
ficação tia infracção e da penalidade impostai.

C.'J.1'tUL() IX
Disposições fiiwes

Art. 1.288. Os CSOS OmiSSOS (JEIC se Verifica-
rem na execução (leste regulamento serão resolvi-
dos pelo Secretario da Segurança e Assistencia
Publica

Art. 1.289. Este regulamento entrará em vi-
gor a 1.' de janeiro de 1928.

Ar[ .1.290. Revogam-se as disposições em
contrario.

Secretaria da Segurança e Assistencia Publi-
ca, cm Bell() Horizonte. 31 de deZelfll)ro de 1927.

José FIï1uiSC() 1i(1S FOIIC.S.

TABELLA - A

1 '(Iu;irnenlos
1 )irectur ...............2 1 :0)O$000
Inspector ..............1 : (fl0$000
Delegado oljstrictal .........1 : $00)0()
Chefe de 1)0S10 ........... í1:400$000
Director do Hospital "(,icei-o Ferrei-

ra" ..............14:400$000

Director do Labora tujiu icuinatologi-
co e de Pesquisas Clinicas .

Ajudante demographista .....
Director do Hospital de Lazaros de

Sabará ..............
Medico auxiliar ..........
Pharmaceutico auxiliar ........
Engenheiro sanitario ..........
Chimico auxiliar .........
Medico ............• ,.
Chimico de 1 . 0 classe .
Cartographo calculista
Veterinario chefe do serviço sanita-

rio Matadouro ........
Enfermeira visitadora ........
Chiuiico de 2.0 classe ........
Fiscal de banha e manteiga......
Veterinario .................
Desenhista ..............
Fiscal ..................
Ensaiador .............
Academico auxiliar ........
Microscopista ...........
Auxiliar de laboratorio ......
Chefe de expediente ........
Chefe de secção ..........
1 . 0 official .............
Almoxarife..............
2 0 official .............
Amanuense de secção ........
Amanuense de inspectoria .....
Ajudante de almoxarife ......
Porteiro ..............
Dactvlographo ...........
Praticante .............
Ajudante de porteiro ........
Servente .............

NOTA: Os vencimentos dos demais cargos não
especificados na presente tabelia são os constam

14:400$000
14:40O0OO

14:400$000
13:200$000
12:000$000
12:000$000*
9:G00$0O0
8:409$000
7:200$000
7:200$000

7:200$000
6 :000$W0
5:400$000
5:121$000
.4:800$000
4 :800$000
4: 200$000
3:600$000
3:600$000
,3:600$1000
3:600$000

14:4O3OOO
12:000$000
9:840$000

:400.900()
8:160$000
6:240$000
5 :190$000
4:809$000
4:200$000
3:600$000
3:600$000

:4Ú0()OO
2 :235$000



José Francisco 13ia3 Fortes.
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tes cio artigo 1.0, § 4•o, j . 12, verba 1.a, da tabela
explicativa da lei n. 1.003, de 21 de setembro de
1927.

rFABEILA - B

Taxas de anal yses

Analyses de substancias desconhecidas
Analyses de preparados pharmaceuti-

cos...............
Leite fresco, 20000 a ........
Leite conservado, cou(IcIlsado e em pó
Crênie, manteiga, (1Ueij() e banha

(composição Centesimal) .....
Idem, ideal, Com exame de materia

gorda ..............
Analvse de outros generos a1imcnti

cios, de copdimeiitos e de bebidas
em geral, 2000() a .......

Agua potavel ............
Agiia i inevid, 100$0O() a ......
Exame ,, hacleriologicos (jU O esque i', de

500U() a ...........	25090O()

TABELLA C

Deterniinaeões isoladas de caracter pllysico	1
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Ponto de solidificação, 3$00() a . .	5$000
Viscosidade, pelo methodo de Ensier,

uma só temperatura ...........1000()
Cada temperatura a mais ......200()
Determinação de radioactividade, 2 . a	54)000

TAI3ELLA 1)

f)eleriniimacõcs isoladas de caracter clilinico

Acidez por titulação directa .....	2.00()
Alcalinidade por titulação directa	2000
Determinação de Pl-1 ........	20$000
Alcool ethylico, determinação do grau	50(()
Agua, por simples (leSeccação, 2000 a	500()
Agua, no vacilo, 4.000 a .......	1 0$0Ü
Azoto, 500() a ............	10$0o0
Assiicares por polarime Iria, 5.'000 a	20O0()
Assucares pela reducção, 10$000 a	20$000
Amido, 1)olarimetria ........	1 000()
Amido, outros methodos, 10$000 a

	2000()
Celiulose, methodo de Knmig .....	100(x)
Pentosanas .............	20(ft)()
Choro, em chioretos e hypochioritos,

5$000 a .............	1 0$M0
Cinzas totaes ............	1 5.)()()

Densidade pc() areometro ......
Densidade p01' meio de J)ecnometr')
Effeito calorifico, 1)01' meio de colori-

metro ..............
Exame calorimel rico, 10.9000 a .
Exame microscopico, 500() a .....
Exame polai'imetrico, 500() a .....
Exame refra ctom cinco, 3$000 a
Ponto de congelação, :000 a .....
Ponto de ebulição, 3$000 a .....
Ponto (te fusão, 300() a .......

2.000
4$00()

2000()
20iT000
30000
2000()
500()
500()
5.'OO()
5000

'.-•,	 .
-	-	 1	 ,;.,	 s
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acquisição de uma propriedade agi-!cola des-
tinada a fazenda de sementes de algodão .

N. 1.003—Lei de 21 de setembro ele 1927.—Fixa a despesa
e orça a receita para o exelcicio ele 1928.

N. 1.0004—Lei de 21 de setembro de 1927.—Diz respeito ao
ensino de pharm aci a e de odontologia.

N. 1.005--Lei de 21 de setembro de 1927.--Approva o re-
gulamento que baixou com  decreto is.
7.017, de maio (te 1927 ..........

N. 1.006--Lei de 21 de setembro de 1927 .—Auctoriza a aber-
tura de diversos creditos e conténs outras dis-
posições ..................

N. 1.007 Lei (le 20 de setembro de 1927.—Approva o Regi-
gimento de Custas Judiciarias cio Estado.

N. 1.008—Lei de 20 de setembro de 1927 .—Dispõe sobre
gratificação aos juizes de direito, juizes 11111-

nicipaes e promotores de justiça, a titulo (te
indemnização (te despesas de viageni etu ali-

nu cio em serviço ele jury eni termos aunexos...	228
N. 1.009—Lei de 26 de setembro de 1927 .—Anctoriza o go-

verno a rever o quadro de classificação de
- i	 comarcas e conténs outras disposições	 229

117 N. 1.010—Lei de 29 de smtenibro cia 1927 .—Auctoriza a pro-
longar até a cidade ele Minas Novas a estrada

lIS	
de autom os-eis ele 1) i ane ant na á C apel li islia, em
construcção, e contém outras disposições...	231

N. 1.011—Lei  29 ele setein lis-o (t e 11)27 Au clori za a realizar
1	

-.	 operações (te (reli 110, no pa ii ou no ex Iran-
-1 	 gei co, em moed aa naeiouai ou es traligei 1a...	23:1

N. 1.012 Lei de 29 cia setembro de 1927. - Approva a lei
1	 de Contabilidade elo Estado ele Minas Geraes	231

'	
. 1.013—Lei de 29 de setembro de 1927. Approva a lei

122	1	 que regula o sello cio Estado .........259
N. 1.014—Lei de 29 de seteniluo ele 1927.—Dispõe sobre o

-	 -	 lançamento de imposto de industrias e pro-
fissões ....................291

13 (1

131

132

131

1:16

]4C

141)

151

162

165

107

171)



DECRETOS

N . 7. 417—i)ecreto de 1 . 0 de jaliri ro de 1927 . -Coiiiiinhta ii
pena imposta pelo jury da comarca dv .. rasá
cru (te setembro de 1914, ao cru Oca ri ii o te
Souza Alves .................

N. 7.448—Decreto de 5 de janeiro de 1927.- -Transfere para
o povoado denominado "Sacco Fechado'', d
triclo de Piedade do Bagre, muni ci pio de (:11 1— 
elto, a escola 1cm ii ii na cia cidade de Monte

Carmeilo, convertidaii rui mista .......
N. 7.449—Decreto de 7 de janeiro de 1927. -l)eclura caduco

o contracto para a construcção (te nui Casino
em (lxanit)ú ................

N. 7.450—Decreto de 8 de janeiro (te 1927-- Abre um credito
especial (te 2.000:000$000 para o serviço de
electricidade (Ia Capital ..........

N. 7.451--1)ecreto de 14 (te janeiro (te 1927--Concede ao sr.
Pedro Avelino Pinheiro privilegio de trafego e
subvenção k ilometrica, para const rucção, tico
e goso de unia estrada de autom os'ei 5 ligando
a Viii a de Itanihacnry á cidade (te 'I'heii 1)1111(1
Ottoni ....................

N. 7.452—Decreto de 15 de janeiro de 1927.-Abre creiti-
os siippl ementa ris ás verbas 20-li-6 e 15, oh a-

terial ila Força Publica;; 21 -A--2, pessoal con-
tractado do Serviço de livgieue e 22-11-1, ma-
terial iii, As vI o-C oloihi a de Ba rhacena, da lei
ti. 002, (te 1925 ...............

N. 7.453—Decreto (te 15 de janeiro de 1927—Transfere para
ti (listricto de Clristii&no Ottoni, rhlunicipio de
Queluz, a I.- escola feni i n i na de VIII a Luz,
convertida rui mista ............

N. 7.454—Decreto de 15 de janeiro  de 1927. -'l'rans fere para
o ilistricto de Entre Folhas, uuimiiciptã de Cii-
ratinga, mi escola niascul i na da cidade de Mon-
te Carniello ...................

N. 7.455—Decreto (te 15 (te janeiro (IC 1927. Marca o (lia
21 do corrente olhe t)tl ist a instei lação ilo (IiS
tricto de linz de Saulo Antonio do Leite, na
comarca (te 0111. 0 Preto ............

N. 7.456—Decreto de 21 de janeiro de 1927---. pprova as Ta-
rifas, o Begu 1 ainento Geral cios Transportes e
a Pauta ou (:1 ass i fi eaçiio Geral das Me rcad o-
lias para arêde mineira da Estrada de
Ferro l.eopoi (li na .............

N. 7.457—Decreto de 21 de janeiro de 1927. ••-Approra as
clausulas do temi o iii' add i taiii ento ao con-
tracto de 22 de fevereiro de 19 08, celebrado

10
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entre o governo (lo Estado de Minas (ierae's
e a 'File 1 'opo 1 diu a lia ii w av Com pan v Li-
mi tid, com cl au snlas i nterp Nt ativ as ilo re-
ferido contracto, i n si itui ção de uni fundo es-

alnsente des ti (10(10 UO reapparelb aineiito
d a sti a cêde iii i nei ra e á consl rucção do pio-
1 onganiento de' Dou! Soares 0(0 minga

N. 7.458-Decreto ele21 de janeiro de 1927 --Abre um c re -
ditoespecií(l de 500 contos (te 10(5 para au-
xiii o ás Estações 1 herniae's e ni iliera( s . . .

E. 7459-Decreto de 21 de janeiro (te 11)27---CoIle(tC herr-
DOS do Estado, no Ser raAntonio   t'( ceira, p0 ia
ex pi oraçao de lIa mvii na...........

E. 7.460-Decre to (te 21 de jidneir de V)27.— Approva o
1(1(111 1) das obras e a planta dos pr dias e
irIr(liOS etesi(pIi(pt10d05 silos iiti Rio elas
Pedras, no lilUl(ieil(iO cii () ti ro t'reto, para
ii construcça(( ele umangilicilto de 25 m-
imos na hal-ricgelii ai 1) cxi sil-lil...........

N. 7 .461--Decreto (te 21 ele jajuciro de 1927 . - -A pp'° cue
mmi odi ricações, o liegu laiii((( lo (la Escola Sn-
o nor etc Agcic ul titia e Ve temi nor ia do Estado

N. 7.462--Decreto de 22 ele janeiro ele 1927 . ---CrOa um jogar
de aeljnucta á escola fenniiina ele Vitta Mes-
quita ...........................

E. 7.463-Decreto de 22 ele janeiro de1027---TranSfeme pai'-'
o povoado etenoni litiolo Qual, mii inric ipi o (te
Conceição, a 2 - ' escola miiaseu tio a de vi tia
1 .uz, conver 1h! a clii mista ..........

N. 7.464-Decreto de 25 de janeiro ele 1927 --Abre o credito
especial de 128:100$0 00 parti occ'orcer ao l(i(
gaisiento da grat iii ci( (cão meti sal (te ci ncoent a
liiii réis aos delegados ele policia dos Iiiunt-
('unOS ..........................

N. 7.465-Decreto ele 25 (te janeiro de 1927--Abre o cre-
ditoespecial pa Ia pagamento do pessoal coti-
trac tacto ela Secretaria da Segurança e Assi s-
iNicia Publica.

E. 7.466-Decreto ele 25 ele janeiro de 1927 --Abre uni cre-
dito	Csl(CCiilt	ele	cinco	contos	ele	réis
(5 :()Q0$lJ00) para, occorrer ao pt(ganlemito etc
cli anos a Ue(egad os de policia no atino pas-
sado....................

E. 7.467-Decreto ele 28 dcjaniro de 1927.-Abre um ere-
(tito siippleineii Iam ás verbas 18-A, ri. 2, e
18-li, da lei ii. 1(1)2, ele 15 de se le'mhro de
1927 ....................

N. 7.468-Decreto de 29 ile janeiro de 1927 ---Abre mais
niii imreelito (10 48 :722$000 Supptefllenti(r á ver-
ba 12-11-2, 1.", ad. 1°, da lei li. 1)1(2, de
15 desetembro de 1927 ............

N. 7.469-Decreto de 29 (le janeiro de 1927.--- Considera
lIrbal(aaeseol)( mista, ele Copacabana, num-
aieiln (1 ele Ponte Nova .............

N. 7.470 - ])ceceio , etc 29 ele janeiro ele 1927--Transfere
1(ar(( O povoado cl enoni inado Volta, ninniei 1iici
de Santa Qu i ter i 1, a 2. a escola fcmiiii cia da
vilia Luz, couvcrtida em mista ........

N. 7.471-Decreto (te t1 de janeiro ele 1927 .---Approva o De-
gim lamento (Ia Assi stencia a Alienados ele Mi-
nas deracs

E. 7.472-Decreto de 31 ele janeiro ele 1927-CrOa (10k Io-
gares ele adjnnctas 110 grupo escolar "Dcl fi in

lA(iNAS

Morei mli", 1' 9U alio no grupo escOlili' "Este-
vil de oliveira'', 11101)05 mia ei(ta(le de Juiz
ele	l"diii(

-l)	
...................

E. 7.47:1 - Decreto de 1. ,, te fevereiro de 1927.— Transfere
pari) o (listrictO (te S1U( José (til honra, i1i1-

25	 nie'ipio de Passos, li escota frui tliilll( (tu s'illa
-	 de Nora lle;'iiale ..............

E. 7.474-Decreto de I." ele fevereiro ,Ie 1927.- -CrOa mima
32	 escola no lumua, m i( senli Ii a, n a cidade etc 1' as-

sos, na sédo da Liga )(10-rcir(e( ........
E. 7.477--Decreto de 1. ele Les ereimat de 1927. --- 'I'rans-

fe're para o povoado tIna Esperança, districlo
de Conceição da titia Vista, iiiilUtCI j(ldi ele f,co-

•	 poldi na, a 1	escola mit is 1 e, da cidade	ele
Bom S ae'cesso ................

N. 7.476-Decreto de 1.' ele fevereiro de 1927.- (:oiverte eia
niascntina a escola it,isla (lo dislr(ct.( til' Sito

:11	 José (ia Ilarra, nlu:liiil(iei iR' }i(SOOs .....
E. 7. 477--Decreto il e 4 de fevereiro de 1 l2---Ahie Uns CCC-

(1110 snpplenientar ele 21.`,:790$000 icCO (cdii-
3-1	.	 elusilo (11(5 obras com i( fiiuidí(Çdd( da(idl(dilia

P:ot cc José titulo................
N. 7.478 - - Decreto (le .1 fevereiro (te 1927--B(-valida  t-Onces-

86	'	 sões feitas e concede terrenos cli 011(11 iitino s, na
margem do cio Jequ 1 ti ,ttiunli a, 110 11111 lil ci pio

-	 de Di amant i na ...............
E. 7.170 -Decreto (le 7 ele fevereiro (te 1927 -Alice o credito

80	 especi cd (te 1:141 $0161, 1(1011 pilgautei lo (let (1151
ex-jil i e sim lis li luto .............

N. 7.480--Decreto (te 7 de fe cieiro de 1927.--- Cicia um lugar
-	 ele attjmi nela á 2.-  escol a mista, urbana, ele

Alto ela Cruz, mim ie' pio ele Ouro Pret o  . . -
87 •• N. 7.481- -Decreto ele 7 de fevereiro ele 11)27.-- Comivectc (iii

masculina a 1," escola unsia elo (listmicto de
Cariti a elo Reino, mim id pl o ei e M ((('11 ail o, e em

-	 femi nin a a 2. " escola iii) sta da nnslna loca-
81)	-	 lidade ...................

N 7.482 - Deci'el o de 7, de fevereiro (te 1927.- -Converte em
-	 masculina a 1 . a escola mista elo (li t ri cto ele

São Sebastião elo Maranhão. amimiiictpio (te
Santa Maria ele Snassnliv, e eia R'iiniumta a

912." escota mista ela maeslml:i locctidte . -
N. 7.41)3- Decreto (te 7 ele fevereiro de 1927. - -- Converte em

 masc'ulimia a 2.' escola insta elo (tistricto ele
Cr-s'iaes, iiiimn ietpi l (te Santa Maria do Su as-

'(1	-	 su1i', e ( , til 	liii ia a 1." escola mui ida, ela
niesnia tocmilidaelc' .............

E, 7-18	el-1--Decreto e 7 dl' fevereiro de 1927--Crê uma es-
-	 cola nocturna, ni ascii li miii. imo di si ri cio de San-
-	 -	ta Maria, minlnii'ipio ile Itubima .......

-	 N. 7.485--Decreto de 7 ele fevereiro (te 1927.- Transfere
-- para o (lislmie'to (te Pmipagntos, minliliei pio de

96	 Pitangmm y, li 	escola mista da cidade(IS de Itoina1	 Snccesso ..................
E. 7.486--Decreto de 10 (te fevereiro (te 1927 .-Desntn'oprta

preelios e trmmeiios no Jogar denominado lua
9f	 das Pedras, mau ni e' i pia de Ouro Preto.-

-	 N. 7.487--Decreto ele 10 ele fevereiro (te 1927.-Abre mimui ('ri'-
dito especial (te ,(()l contos (te réis Para (les-

99-	 envolvimento da sei'i cien lin ma Imo Estado.

I	
E. 7.488--Decreto ele 12 ele fevereiro eta 1927 --CrOa mais

mimtia cadeira de professora no grupo escolar
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"Antonio Carlos", de Mariano ProcOpiO, em
Juiz de Fóra ...................

N. 7 .489-Decreto de 12 de fevereiro do 1927.-Cr Oa unia
escola rural, mista, no povoado denominado
Maia dos Pedras, municipiO de GuanhãeS

N. 7 . 490-Decreto de 12 de fevereiro de 1927.-Crêa ciiiiit es-col, , rural, niista. 110 povoado delioflhliSadO
Feijão , mnflicip lo de Ferros ..........

N. 7.491-Decreto de 12 de fevereiro de 11127.-Crêa unia es-
cola ru cal, mis la. 110 povoado denoni 1 nado
TalCi, districto de lia nuinlia, muilicipio de
Ferros ............... .--

....C.. ......
nhaN. 7.492-Decreto (te 12 de fevereiro de 1927	rêa u

4.' escola mIsta, no dlst?icto de Aslolpho Do-
tia, UIlIiuciPio) de Calagcio?-) 5 ........

N . 7.493-Decre to de 12 de fcvccei lo de "27—-------C rêa 11111 lo-
gar de adjoneto á escola niaseuh co do elis-
tri e- 1 o (te, 1.1140)1 da p ra t ,1, uni ,ilci p o ele Santo
-siito)i 1)) do Monte .................

N. 7,494-D€cletO de 12 ele fevereiro de 1927.-	emem
fendo lia a 1 .' (scola rural, mista, ele l)or'

ellas, nmniclp)o de PI roeinie), e ciii iiaScii-
linci a 2.' eScola da ih)e5l)icl localidiul'.....

N. 7.495--Dec re to ele 12 de fevereiro ile 1927.--- 1'racisfere
para (1 povoado denoin ill()iiO Taperil. dlstri-
elo de Diu Doce, iiWl)icij)l)) de PonteNova,
a 2 a escola niisii', ila villa ele Itabirito.

N. 7.496-Decreto de 12 de fevere ri, de 927 . -- -l' ians fere
para 0 povoado el(I)oiiiiflíUlO Nou te A gre',
dislriclo di' D. Vic;oSo, linluicipiO de Silvestre
Ferra-t, a escola misla dci illa de ilanliaodLi

N. 7.497--Decreto  ele 12 de fei-cre ir)) de 1927. —   -Transfere
110111 O )liStriclo (Iv liii) Doce, ihll))iici Til)) (te
Ponte Nova, a 1 . ' 1 Sco!U iiiistci da villa de
Itabirilo ......................coelu

....
N. 7 - 108--- Decreto te 1-1 de fevereiro iii 1 9	--De27.-'.laldl	-

cclac.)nc)sSdio feita ii (.11)11 palilica 1h lhora-
ineictos de Poços III (111(LcdS C r 50)11(11)1(10 o
contto respl iv))rac	N 	...............

N. 7 . 409---Decreto (Ir II de fevereiro (te 1 927 . ---CrLa a Su-
peri iii (II deu e ia dos Serviço Therni ai s de P0-
cos de Caldos .................

N. 7.5110- --Decido de 1 1 etc fevereiro de 1927.- -- -Transfere
pW . ,1 o povolido )li'uouldlla)to Surub y, districto
de .gna Ilda. oco licil i lo de Canell nua, a
Isc()) i))ascl)l lo a (III cidade de lioflI S uccesso,
cOn\)'rlida (1)1 11)1)11 .............

N. 7.501--Decreto de 1 1 de feveeei e)) de 1927.	1 ansfere
pari) 1) povoado deuoiiitiiiido S. José de Agita
Preta. districto (li' Agua Boa, ilun) ie pi ele
Capel lilll)a, a 2.- , escola luascul lua da cidade
de Ibon Successo, ,O0\el' Cita (iii lo 51)) -

N. 7. 002-Dccreto dv 11 ete fevereiro de 11127.- (onv te em
100S(0111111 a 2.' escola mista do d istricto ele
S. t,onealo do Pará, iiitnici p io de Pará de
Minas, e -réu nuca 2. :1 escola fcuuunna na
fl)Sfl)0 localidade ..............

N. 7. 503-Decreto de 14 de fevereiro (te 1927.--- Cnuiverte
Cfll ioascutiica a 1 . escola mista do ,listricto
ili' S. (loucIltO do l'ará, iiii)iiiiipio (te Pará de
Minas. e i)h) fdii)iicinc) i	1.	escola )iiiSti) da
mesma loccilidcut...............

N. 7.504--Decreto (te 14 di' tIVe -ei ro de' 11127--ir ansI ere
para (1 povoado (ll'iionhiula)lo Cautiu'iro, lihU-

iiicij)i)) de II iroliy a eseolu feuhiniila 1)) %-111,t
(te Nova ltczenete, oiiverlida em ai is la. . -

E. 7.505---Decreto de 14 de fevereiro de 1927 ,_Traiisfere
para o povoado denominado São SePa sti au
1 a Vargeiii Alegre, dis 1 ciclo de Dores de Vi-

ctor Ci, 1111101 cd piO de J\1 110h ', a (5)010 mista
da vilta de Nova Tleze)lit...........

E. 7.506-Decreto de 14 de fevereiro de 1927. - 'l'ransie'rC
para o povoado denouli 11)1)10 Vista Alegre,
cl istricto de Dores de Victoria, Ohm 111 ci l ele
Mirah y, a escola masculina ela VI lIa ele Nova
Rezende .................. ....

E. 7.507-Decreto de 15 de fevereiro ele 1927.--Abre uno
credito especial de 5.G10:892$631, para inte-
gral i loção dos (iii P ccci linhoS hh)IhIi) ei pues con-
tractados rio legin) eu das leis mis 516, 784,
881 e 909 ..................

E. 7.508-Decreto de 16 ele fevereiro de 1927. -- Ccéu (1111 tios-
to ) fiscal de 2. cic ssi' com sêd c o a estação
ele Entre Rios ..............

N. 7.509-Decreto ii,' 111 de feverr 1 'o de 1927.- C -La unia es-
cola i'tiral, 11)1510, 1)0 logiir di'noncivado Cur-
ral das P)-dras, 1)0 11)) Iiici1 h iO (Ii ,Ji)lihhllliil

N. 7. 510-Decreto de 16 de leverei io de 1927.- ---êci uma
escola mista, 110 11)11 rro "Morro ela (iratielão'',
cio SI ariano 1' locop II), lii e de Pólo .....

N. 7.511-Derreto ele 19 ele fevereiro 110 1927.--- Marca o dia
20 de ihlclrçO proci nt)) 1 (liliro pzira (1 icistatta-
çiio dos termos de llirul'v, \irgiuopolis, Iloy
Mentes, LUZ, Ilcilu II).)). (limpe, Sc,tliuopoliS,
Areado, (iynhirihll, l'rrdêces e Claudio .....

N. 7.512--Decreto de II) de fevereiro ite 1927. Marca o dia
17 de 111)111 e 17 de maio proxiim)5 fnttiros
toara se procedereni, i-)-opectivclrcheilie, íi eleição
de 11111 vereador lil ra os cli 5 iri rios abaixo
mencionados e 1)1111) instaltaço: S ........

E. 7.513-Decreto  dc 19 )IC íc vele ir)) ,le 1927.- Crêa unia
escol)) reiral, mis t a, (ii) 1'cc oCa Sele, di sI mi ct o
ele Piedade dos G crai 5, 11)11 ii cliii o de ifoni-
fim.......................

E. 7.514-Decreto de 19 ele fev)-re ir)) de 1927.- Crêa uina
escola rural, mista, rui Lages, districto de
(lampo Alegre, ulhu)icipio de !tomfin, .....

N. 7.515-  Dcc reto de 19 ele lei ere i o de 1¶)27.  Crcc unia
escola nusta no II i slriclo de llspi rUe) Santo
do Prata, ninuicipio (te S. Sebastilio (li) Pa-
rolSO ....................

N. 7.516-Decreto de 	de fevereiro de 1927- Crêa uma es-
('((III rural, nusta, i'ni Ilenloota, mllLIflil'iph) ele
.l:i 11 (II'	lora ................

E. 7.517-Decreto de lI) eh' fevereiro de 11)27 ---Cm'')) 1111)0 es-
cola rural, lo kb, rui Vai'geui Grande, ilislri-
cio de Papagaios, mulilmicipi)) de l'itaugnv

N. 7.518-Decreto  ele 19 (te fevereiro de 1927 - - - (C9)i uma
escola uloclurucl, milosehmI ina, ii)) bairro ele
SantoSunto Antonio, eles) a ( :1)1) tal ........

E. 7.5l9---Decreto (l() II) ele fever-iro di' 1927.- -Crêa 111110 es-
cola rural, mista, e-ai 1-el ix tios Santos, nono-
cipio de 1 )Iivira ..............

E. 7.520-Decreto (te 19 de fcverii ri) ei,' 1927. - -C 0'l 111110
2 . " escol a nocturna, masculina, na cidade de
S. João Neponincemio ............
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N. 7. 121--i)iiielO de 10 de fevereiro de 1927 .-Crf'a 111 a
escol a rural, mista, rio povoado ilenolsi iii ado
Retiro (10 Baixo, dlstrictO (te N. S. (Ia Con-
ceição ele Carrancas,mIIniciplO (ir lavras.

N. 7.522---Decreto de 19 de fevereiro ele 1927._Transfere
para o pokoad o de ioniii ad o C orrego G ratide,
districto de Barra i.oiigíi, n niliicipiu de Ponte
Nov a, a escola 1cm niii a ila viii a de itanhali-
ei ti, co iii,ert ida ciii iii Pita ..........

N. 7.523-Decreto de 19 de fevereiro de 11)27.-- Transfere
para o povoado deliolilinado Candongas,
111)111 id!) i o de 1 '0111 ba, a escol a n asco Ii na da
vil Ia 1 lanh and ti, (01 ivert hill '111 mis! a .....

N. 7.524-Decre to  (te 11) iii' fevereiro de 1927.- -T ransfere
pala o povoado(li'ltOflhintido ()iiçíi. distrtctø
de Jeqii itibti, 1111111 icipio de Sele 1 .a . oa M, a 2.
escola niasculi ia da vilhi iii' 1 lihiri lo, rol)-
vertida <mi ]'lista..................

N. 7.525--Decreto  ele 19 de fevereiro ele 11)27 .	TeimeI e..ec
para o povoado cleiioiiiiiiailii Pião, dlstricto de
Japão. iiiiniieiiO di' Oliveira, a 1.	escola
11h ((senil na di viU a de 11, bi ri lo, co nverlida cm
mista ...........................

N. 7. 526--Decreto ele 19 de fevereiro d o' 19..27 -. --Converte
<nt 01 aScii li na a escol a tu i eta (lii (li strieto de
850 Domingos tio Rio José Pedro, iiiiiii iclp 10
de José Pedro e erila iiiiili para o sexo fem mi-
no da mesni a localidade ...........

N. 7.527-Decreto de 21 de les ereiro de 1927.---Abre o cre-
dito snppleniel)tar ele 4.127 :))él$25t), para os
serviços de estradas de rodagemagem .......

N. 7.528-Decreto de 21 de leve 'ii ro de 1927. -- Converte em
posto fiscal (ti' 2.-' classe o ponto ele extravio
"l'araokenu'", e uni a o cecilia itel) 01i)l nação.

N. 7.529-Decreto  ele 21 clii liv e rei lo de 1927 . -Suspende o
funecionauielitø da Iria de gido de Para isa-
polis e contõni outras disposições .......

E. 7.530-Decreto de 24 ele fevereiro de 1927 .-Coniuuta
a pena elo reu Felix Rodrigiles .........

N. 7.531-Decreto ele 25 de fevereiro ele 1027 .---Créa urnã es-
cola nocturna, masculina, na cidade de Theo-
phulo Oltoni ...............

N. 7.532-Decreto ele 25 de fevereiro de 1927 ---CrOa urna
escol a rural, ni 1 O a, tia Fazetul a de S. Do-
mi ngos, niun lCl pio ele Bel lo Horizonte .

N. 7.5:13-Decreto de 25 de' fevereiro etc 1927 ---CrOa urna
escola rural, mis l<e, no povoado etenoni in ad o
Santa Rita, disti'iclo ele São João cia Ponte,
muflidipiO de Braslii ............

N. 7.534-Decreto ele 25 de fevereiro de 1927 -Concede
ai) Coliegio Santa Clara, ile 'Itarnhaeury, as
regalias de equiparação à Escola Normal Mo-
delo, .. ...

 7.5:15-Decreto (te 25 de fevereiro de 1027.----Nonieia es
membros (li) (2iii sei li o de lii nas, ereto) o - ia
lei 857, ite 31 de outubro de 1123, e dl'. o raS
proside1ieies ................

N. 7.5:10--Decretei (Ir 4 ile uiii-e'o dc 11)27.-- -1)i'e'lai',i sem ef-
leito li ilispiesi(iii	to)dce'. li. 7.512. ele 11) ele
1 evereiro findo, i'ni re1lliÇãi) ao disirielo ele Au-
loni O J u sti nieino, muni ci 1 1 10 de Oliveira.

7.5:17-Derreto de 4 de março de 1927 ._Reconiti'i'C 0 Si'.
Pierre Deivilie corno consni da Belgica, nesta
Capital ....................

7.538-Decreto de 4 de março de 1927.-Pec.ara sem
effeito o dec. ri. 7.322, de 24 de agosto de
1926, relativo á installaçfho- do districto de
Vi anião, munici pio de CunCeiÇ	u

ãi) .......
7.539-Decreto de 4 cio março de 1927-,-Crea ena escola

rural, mista, em Bui'ily Grande, districto de
Abbadia, municipio da Piiunguy......

7.540-Decreto de 4 de março de 1927 .__Translere para
a estação de Garças, uniiiicipio ele Fornnga,
a 1.1 esc'oia íenuniva- - de y iiia- de itabiritO,
convertida em mista ..........	...

7.541-Decreto de 4 ele março do-1927 .---Marça o dia 17
de maio liroxinlo futuro pala a in stall açao
de districtos de paz. . 1 . 1 . .	. . . . . .

7.542-Decreto de 4 de 11março de 1927.--Considera ur-
bana a escola mistasia do bgi rio de l'ernanihu-
co, mmi icipi o de Bocuy iv a ..........

7.543-Decreto de 8 demarço (te 11)27.- -Declara sem
effeito o dcc. n. 7.512, de 19 de fevereiro pio-
x irno findo, na  que maria dia parei a
eleição de vereador e para inslailaçao do dis-
tricto de Ilaporil, ao nmuimie i p io ele Arassuahy

7.5-14-Decreto de 9 ele março ile 1927 .-.---Approva o regu-
lamento da Directoria de Viação e Obras
Publicas ......................

7.545-Decreto ele 9 de março de1927 .--Ai,re uni credito
especial de 4.0)))) contos de réis para appare-
lhasnento da ROde Sul-Minena.,.......

7.546-Decreto ele 11 de março ele 1927 .-Dçclara sem
effeito a disposição relativa ao dis tricto de
Vau-Assti, mii nic pio de l'onb' Nos- a. e co nt ida
110 elec. 7.512, de 19 de fevereiro 1 meto

7 . 547-Decreto (le li de tua rço de11)27 . - - Auuexa ai)
districlo dei Morro do Chapilo, itniriicipio ele
Queluz, o teri'i lo ri o do do S. J ol o do Ci rrapi-
cho, supjirimido pela lei ii. iii, de 7 de se-
tembro cio 1 192:1 ...............

7.548-Decreto ele 11 de março de 1927.- .Crêa unia es-
cola tuial, mista, em Bôti Vista, districto de
Alibadia, niuiiieijiio ele PitangUy. .......

7.549-Decreto ele li ele março di' 1927 .-- -CrOa uma 2.
escola mista rio di st ejeto iR' Iuluiínu a, mnui-
cipio de Sele 1.agoas .............

7.550-Decido de 11 ele março de 1927--CrOa duas esco-
las mistas tio ei istricto ele Monte SiSo, ninnici-

 pio ele Ouro Fino ..............
7.551-Decreto- ele 11 ele nuirço ele 1927.- - CrOa urna es-

cola rural, mista, no povoado eli'noni 1 nado
"Fazenda das Ca i)ÔliS", niuni ci piei de Montes

-	Claros ...................
a52-Decreto de 11 (te niai'ço ele 1927.- -CrOa lima es-

cola mista no cli sI e j eto dc Foljiaulos, nieinici-
-.	pio ele Patrocitno .................

Sul--Decreto ele 11 de iiiarçu iii' 1927.- CrOa uni posto
fiscal ele i.,, classe no iogas' elenoni macIo —Ca-
juby".....................

7.55-1-Decreto ele ti de iiharço de 1927--Ame um credito
especial de 2.5)))) contos ele réis para ii e'on-
stracçao ela Estrada de Ferro Paracatti .
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N. 7,555-Decreto de 11 de março de i927._Modlaa or-
ganhzaçao da fiscalização da ride niiuera
da Estrada de, Ferro Leopoldina	 .

N. 7.5513-Decreto de i:i dc março de 1927--Crêii um JIoS-
pita! Psycli i aI tiro naridade de Oliveira.

N. 7.557-Decreto de 23 (te março de 1927--Abre um cie-
dito suppleflient(ir á verba 18-13, (Ia lei n.
9112, de 15 ite , ' ,elem uiro de 1925 ......

N. 7.558-Decreto  de 27 de março de 1927 -Abre um cre-
dito extrao r( liii ar i o de cinco mil contos de
,.eis  (5 0011 :O(i0 i000) para serviços de meltio-
ral)ieiitOS ciii Poços (li' 11(1<115 ........

N. 7 . 559_Decreto (te 28 te março de 1927--Abre Um cre-
dito sapptelienh(u <Ir 2.1G5:000$0 00  á vertia
a. 28, <lo	1.", do eirt	1.", da lei a. 902,
de 15 de setembro de 1125 .........

N. 7. 560__Decreto de 28 de março de 1927. -Abre um cre-
(tit(( suppteii(enti(r de 1.005 :00110000 a diversas
verbas a cargo da Secretaria (Ia Segurança e
Assi stei-iri a Piihl iC'( ............

N. 7. 561-Decret o  de28 de ai arço de 1927 -Abre uni cre-
dito snpptcliieiltar de i :170 :566$5-1 li a diversas
verbas < cargo (Ia Secretaria (Ias Faianças.

N. 7.561-A - Decreto de 31 <te março <Ir 1927--Abri o cre-
dito suppt enientar <1 :179 :000i$000 iS verba a.
7--Imprensa t)fficial- fl --Material ......

N . 7 . 561_B-Deereto de II <te março di 1927 ----Abre o cre-
(111<) supplenientar cli' :1.718:9290 185 , á verba
24-11-3, Material, do orçamento de 1926.

N. 7 . 561_C-Decreto de 31 de março de 1927--Abre o credito
su ppl enmenta e <Ir 262:g86$625, á verba 24-13-2
-Material, da lei orçanientari a de 1926.

N. 7.561_D-Decreto (te 11 <te março de 1927. --Abre o ere-
dito sapplenientai' de 2a7:4.)9$246, á verba
24-11-4, - Material, <lo orçailienlO de 1926

N. 7.561_E-Decreto de 31 de março de 1927.-Abre uni cre-
dito suppleni entar (te 5.772:852$103,  a diver-
sas verbas a cargo (Ia Secretaria (la Agricnl-
tara .................... P....

N. 7.562-Decreto (te 1 de abril de 1927 -C..rOa unia re-
feitura pro , i sori a no di strirto de S. Louren-
ço , niunicipio (te Pouso Alto, e marca dia
para a eleição do Coa seI tio Deliberativo e jui-
zes te pai ....................

N. 7.563-Decreto (te 7 (te abril de 1927 -CrOa um oga de
<lj n acto á escola lua sen li na do di stri cto de

Sat(: ,niinucipmo de 1.1,11 ...........
N. 7.564-Decre t o de 9 de abril de 1927 . ----CrOa um logar

(1e acljnncto A escola rural, mista, do arraial
dos Forros, inlinicipio (te Diamantina .....

N. 7.565-Decreto (te 9 (te abril (te 1927 . --CrOa um Ioga'-(te
a d ju neto á escol a ai 1 sI a, urbana, cio bairro
Senhora cio 0, em SaharA ...........

N. 7.566--Decreto de 9 de abril de,1927.------,r8a unia escola
rural, mista, cai It cmi fi ni, cli stri cIo <te Barra
Longa, aia atei pio de Ponte Nova ......

N. 7.567-Decreto de 9 de abril (le 1927-CrOa uma escola
rural, iii sto, cai Doai Jardim, di stricto (te
Papagaios, mmi ai cip i o de P1 tanga v .....

N. 7.568--Decreto de 9 (te abril de 1927.-Declara sem
eífeito o <ler. ii. 7.512, de 19 de fevereiro

i mu4 o lia parte relativa aos districtos de Mi-
lias \'erniellias e Galena, municipio de Patos;

PAGINAS
--	 Amanhece, inunicipio de Araguary, e Mila-

gres municipio de Monte Santo.......
N. 7.569- --Decreto de 9 de. abril de 1927.-Declara sem effet-

to o dec. ri. 7.512, de 19 de fevereiro findo,
na parte relativa ao disiricto de "Mello \ ma-
na", municipio de Antonio Dias .......

N. 7.570-Decreto de 9 <te abril de 1927-Proroga o prazo
cia suspensão <ias regalias de equiparaç(i() da
Escola Normal "Artb ar Jieruardcs", (Iacidade
de (:arangota ................

N. 7.571-Decreto de ii de abril de 1927--Declara caduca a
concessão (te i< ccvi legi o de trafego e subven-
ção hi loni etri eu para <on strncçã o tia est ra-
da de Manti a assú -.i São 51 anoet do Matam,
passando pela V itt i( lii i .1050 Pedro. , .

N. 7.572-Decreto de 11 cli' abril de 1927.-- Reforma o rega-
lamento (Ia Estrada de Ferro Paracatã, crean-
(lo a ipcçã o ite Contabilidade e Estati sI ira e
fixando o quadro <to 1055001 pernialiente

N. 7.573--Decreto de 12 (te abril de 1927---])cclai-a Seil( effei-
to O decido a. 7.50, de O de abril de 1927

N. 7.5,4-Decreio de 12 de abril de 1927--Declarei sem effei-
lo o decreto a . 7.511,  de 4 de aia iço alt i mo,
na parterelereii(e íi diversos (listrirtos (te paz

N. 7.575--Decreto de 13 de abril de 1927 .---Approva o regu-
lamento de \-ebiculos da Capital .......

N . 7.576--Decreto de 1:1 de abril de 1927 ----CrOa unia escola
rural, misto, na Fazenda de S. João,  muni-
cipio <li Ponte Nova ............

N. 7.577-Decreto (te 13 de abril de 1027---Auctorjza a aia-
dança it a sOde da Escola Normal <te 1 re s Co-
raçães para 'l'rrs Pontas ...........

N. 7.57 S_Decreto  ile 1:1 (te abril <te 1927----CrOa um 1 ogar de
ii acto á escola rural, mista, (Ir Cani 1)0S,

di sI ri elo <te são ira urisco de (1h vei ra, nimini-
cipio (Ir Oliveira ...............

N. 7.579---Decreto  (til 1:1 (te abri de 1927- -CrOa mliii ii escola
rural, nusla, iam Forquilha, dist<-icto de 'lo-
cantnis, nuiniripio <te Ibã .........

N. 5.580-Decreto de 1:1 <te abril de 1927-- CrOa mima escola
ai i sta no <lis Ir i <- o <te SajiPA 1 <na de Cataga a-
zes, muni cmi o de Catag<i :(zes .........

N. 7.58 1-Decrei o <te 1:1 (te abril <te 1927-- CrOa unia escol a
rural, niasrul ina, cai 'i'oiuol,a<touro, cl istricto
de São João liliptista, 1,111 ( iiei p h( deOliveiraN. 7.582-Decreto <te 1:1 de abril de 1927.--- CrOa unia es-
cola rural, in i stn, riu Cuupo das Semen-
tes, iuuuícjpio< de Sete lagoas ..........

N . 7.583--Decreto  <te 1:1 de io tii 1 <te 1)27 -----CrOa tini joga
de (ooljaueto á escota ansla (lo)(liStricto <te
Santo Amaro, nilinicipio de (.)uelaí' ....

N. 7.584--Decreto de 1:1 <teabril de 1927. --CrOa tini logar
de i((lti neto à 1 . 0 escola mista cio oiis 1 ri cto <te
Presidente Soares, nuimii<'i pio <te MsntimuuiriniN. 7.585-Decreto de 1:1 de atirO <te. 1927. — CrOa (laia escolano <tistricto <te Nossa Senhora <1:1 PenDa do
11 i o Verniel tu), nu uiii i ci pi o (to Serro .....

N. 7.586-Decreto de 15 de abril <te 1927. CrOa ama escola
iu ru( 1, mista,sta, cai Engenheiro Navarro, mau i-
ci lu o de Boca vara .........

N. 7.587--Decreto de 13 de ihri1 <te 1927.---Crêa tinia escola
nocturna, masculina, na cidade de Oliveira.

1) lii	 1927
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N .7. 88-Decreto de 13 de abril de 1927 -CrOa Ua escola

N. 7	
iJ-DecretO <lo :t de abril do 1927 ---Cr,a unia escola

N. 7 . 590- -Deere) o de 11 cIo abril <lo 11127 --Cna uma escola

58	 lo Ga-

l'u cal, nu ste, em PendE' 1 tte.s. d1i sino1 o cio 1' Ia-

jurei. ni Lata, ('ii 1 .111(111(1 erras, diStrIctO <
laii(bao, nuiilicipio (10 PLranga .........

rural, mista, elo lai1j1i 1.egUaS, (1 j 1trict() de

Santo Auto 1110 do P i 111 p-	
niii.i P'0 de

	

(ri DiUfliCi li () (te 4'ir a iiga .........
	3-13

343

.......... . . .....
N. 7.591-- Docrolo (lo 13 de abril 1 1127 .rea 	oscoiliP i range ........ (.)'...	 iuii

	

rural, iiii si ii, tio 1 t1(jU ili, (li sinete dP J raz P1	
:lI

r
res uiliuiiip10 do l'Ireu	 para O

ga ..........

N. 7.592- Dereto
,
 (10 13 (le obril de lO27. _Tn jsfero 

itlStili10 <Ii' Jt01101i'O, fliUlli(LpmU dl' ChiE, ci ('1-

	

cdli i'uial, ii)iSla, de G.ut(tOVld, disli iClo (10	ii
Sai'', (lo iilí'Sii)O 11(iiiiLripio .. .	.	...

N. 7 . 59:1 --lIcencio <te 13(1, abril do 1927 . - -Croa 'Ililit O

oscula jilista 1)0 (liStrieto de 'J'octiittiol,	 :j Is
IU('l)(O do Lhi .........................

N. 7 . 594_Deeroil) (te 1% do abril (10 1)127 . - --Croa (lOca es-

	

<''dai i-ural, lIliSlil, em S. João (li) lhiti'UliI)a,	lis
nillninipio tio Conceição ...........

N. 7.595 ---l)onreto 
ilo 13 de abril dc 1027 . --Crca unIa esro-

1( rural. misia, 11)) povoado Eten000llIHlO Cci-

	

7111(1,) do C1ipOO, 11i5,li'ictO (te BUI'yti/.01r0, 1111-
	317

1ii('iI)i() do l'ii'íIpOi'fl ....................
N. 7	])ecrt'lu (lo 1)) tio abril de 1927--CrOa ,Liflh escola

rural, jnisiiI, tio Ciialidiilta, (lisiriclu) dc	10-

i no, nlliflicipiO (10 SSo (iouiÇ)ilh) 11(1 Siiliuli'Y
N. 7.597 - l)ecrrto de 19 <lo abril de 11127 -CrOa tulha eiolui

	

rural, nu si 0, 110 POS' o'adii dlcI(otluuuua(l(u Atu	:ul';
rli s, muni ci pio di' Campos GeraIs ......

N

	

	7. 598-1)l'ceOt)) iii 1)) <lo abril ili' 1927 --Ci Ou 011111 ES-

(0111 rural, liusta, em S. -Felix, dislu iclu (l)
'1 i-u(VOSSUO (10 Guisijhães, uiiii ci p10 <te 1.111
liãos ................

N. 7 . 5119-Docrolo cio 19 do abril de 1927.- -CiSc lIma es-
ral, ista, iia Fazenda da l'ros' i <leu ciii,col acii	m	 317

11111 
11

  i dpi o cio Ferros ............
N. 7.1101)----Bec roio de 1)) de abri) de 1927 --CrOa 0111 050011111 

	

iii cai, mi st a,ii. em C 'acboei i' j uba, nu ulticipi o de	
117

11db	lborii.olil................
N. 7.601--Decreto <lo 19 do abril do 1927 -CrOa uma escola

	

OhiStlt 00 iii si ricto de 1u rnlauiilli, huultfliCi P°	315
(1)' 7(1111(5 Novas .....................

7.602-Docr('lo <lo 19 do abril do 1927 --CrOa (10111 cscola

	

iii rCl, liii si ii, no povoado (1)010111 medo l'i cii-	
310(II), i)llilhldlP(0 do I'araoticba ........

1' . 7.60.1-Decreto de 19 de abril <te 11127 -CrOa uni-a ('5(0111
	nocturna, inasculilia, iia cidade cio Tres Pou-	348

tas .................
N. 7. 604___Decreto de 1)) do abril do 1927 -CrOa om to-

	

- gar de adJullctO á escola flhiSta cio <ti stnici o	:119
de 750V05, ninilidipio de Cuitagenl .......

N. 7.605-Decreto  <lo 1.1 do abril <ir 1 927--Cri"a 00111 05)01 II
	rural, mista, rui Rodoado r, muni ci pi do Dia-	3-19iiiuiiiliiia ........................e111......

N. 7.60(;-Decreto de 19 <ti' nl)1il de 192 7---Coiiv er Ir	 111 as-
colina ii ('SColIl rural, mista, da 1'SJUC "Anni

	

1"lorouieua'', ilo Poluto Nova, o crOa unia para	319
O SeXO femininO 11(1 inclina 10<1(11<1 uide -

XVII

N. 7 . 007-Decreto do 19 de abril iii' 1927.-Transfere para o
povoado cl 1110111111(1(1(1 «vFl ores", 010 iii o ipm de
A y u ru (ice, a escol a rural, .nhiXta, de Capo lii-
111111 das Flores, do 0(01010- mnui O 1iiii .....

N. 7.608--Decreto do 19 <te abril tio 1927-Transfere pia
a carola nuasrul ilia do districiu cio São Se-
bastião do Sticrauiil'ulto, iuu(uuucipi) tio liii-
ilhuasSá, o logw' <h' auljuludto da 1." ('11(101 ra
mista, do distnic'to dc lance Longa, -niulildipuo
de Ponte Nova ...............

N. 7 . 109-Decreto (lo 21 do abril <te 1027 . --Miro o credito
especial (lo 436:1 i7$ã115, para cobrir a despesa
feita com o ah()ilo de Juros às  Cantaras 7(lu-
ni ci iiaes em 1926 ..............

N. 7. li 1-11--Decreto <lo 21 de abril de 1927--Abre uni credito
especial de 913$83-1, pula p051)UIOUIO tio si'.
Amorico José Gonçalves, porteiro da lilspoclo-
1_ia Fiscal do Miijas 1',or&ios, nu) It.io do ,Lun'i ri),
addiciouaos cio III ' sobro os 50115 Vc'uul'jhi)u'il-
los....................

5. 7.1111-------creio (lo 30 do abril iii' 1927.-- Approva li
gidantenlo para o Sc'ny ei) ile Exior1uição e
Defesa do Café ..............

N. 7 . 61 2-1-)eert'to de 1)) de abril do 1927 . -Desapro pri a lii'-
rt'nos llo logar tlO()011liili(ilO "l'iuil1)i ('111110".
nulo] icipio (lo Cai-acól .............

N. 7.61:1- --Decreto lo III <lo abril cio 1927--CrOa uni logar «II:
iidjuini-io II escola 11111(1, ilii$lhi, <te Carluiei ra
Torta,0 	nunludipio th' (jilciun' .........

N. 7.614-Decreto 11(' :io 1h' abril do 1927--CrOa unia es-
cola rural, mista, viu Medeiros, flI (1111 C!l o de
Banlflull\- . ................

N. 7.615-Decreto  cio II) cio abril cio 11)27 . --CrOa uni ui esco-
la rural, inisia, riu .icrdini, clistricto -cio Acan-
tos, Il)lilu<'ipiO (lo 'JorrE) ..........

N. 7.616-Decreto  ilo :li) <lo abril <lo 1927 . - CrOa lima escola
rural, 111S11), 010 Coulqu) leia, districlo (lo Coo-
c'eiç:(o do Ituguh). n ll lnicil(io (lo li011lfil(i

N. 7.617-Decreto Ir til) clu' abril do 1027.---Cu-Oit duas esco-
las iluSliiS, alinoshiS (1 1'Leoiu Nornial	''Dc
Mollo Vianna, 1111 ('111<01)' (lo Montos 'Cimos

N. 7.1118-Decreto do 3)) Cio abril d<' 1927 . -- CrOa unta uscola
rural, nusta, em ''Porioiu-inhas'', d istniclo 1h'
Ibortioga, m1uiiiticiuo tIo Itorbacana .....

N. 7. 0l9-flecroi() (lo 30 do a)l'i 1 do 11)27 . ---CnOu unia u'sc'oIa
nu isto, 110 lontro <la Serra, ihlu:uuicipio

Eh' liajIlba .................
N. 7. 11211-Docm'lo 1h' :io (II' abril <h' 1927 ---CrOa (tina escola

rural, nusia, 0111 Souto Cu'uuz, ulisinicto de Con-
ceição cio Pará, inunicipi o cio ]1 ilaliiluhV

N. 7.621 - Decroto <lo 2 <lo 01 aio <lo 1927. - Abri' mimi cccli to
S)ipphiul('IuiuEr (10 2)))) contos do rO'i,s, i(ara
atten(l)i' 11)) api laroll:m(Iilonli) «11(5 lii niiluis O 00-
trius Su'u'ViÇOs	liii C0hliiluiSi3ã(i (10)(gnadiicu(
(iu'dogica do Eslualo ..............

N. 7. (122 ---Decido 1h' 2 11(' h1nio (lo 1927.- Apjinova O ioga-
lanhoultu para 11 soi'vi10 de iiiscripcáo 1' arrc'-
<'ad ação da <lis i cia a itt va do i in poslo toir i -
toriud....................

N. 7.623  ---Decreto do 7 11' ]ibuO tio 1927.- Couu--m'io 001 mas-
culina 1< (500111 1).) istul 11(' Aguiui lj opa, 11)111))-
C! 1, 	do J o iz dc Jóni ............
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a c'onslrucçãO do Palacio da Sece'elariie ela Se-
gnraieça e Assistencta I'ublicee........1t.

. 7.0.13-Decreto de 14 (te maio de 1927,--Crêa unia esco
mml, mista, cio 'Ires Ilhas, niunicipio de Juiz,
(le Fúra............. .... credito......

N. 7.0 1-Decreto de 1(3 (te maio de 1927 -Abre uni 
especial ele 120 contos de r'is para atiender
ao pagamento ele suhvençúes devidas â Em-
presa F,strada di Ferro M (ccli adense ......

N. 7.645----Deerelo ele 21 de neaio ele 1927 -Abre , uni cre-
dito especial de Ires nu! contos de reis.
(3.000 :000$000) para o serviço de construCçae)
(la Estrada de Ferro paiacatu .........

N. 7.646-Decreto de 21 ele niaii) de 1927--Concede iS Com-
panhi a Si dccii rgica de MinaS Geraes, a reclU-
eçuo a 1 rezentos r13i s elo Ou pos1 de esporta-
ção pui' tonelada de euinerio que exportar,
desde e1eie trans tornei' ciii fi'rro e icçi) pelo
meleos 5 <, C (lo ueiuerio exporleeulo e 1 avoi'eS
em lei 79:1, ele 2! (te selenebro de 192)), desde
que installe cuna usina coas c i pacidccdc' mmi-
ni a (te 15)) ni 11 tonel ad as de ferro e aço

N . 7 . 6.17-Decrc'lo de 2:1 de 11maio cli' 11)27 . - Approva o re-
gi)! ceneento pie ra o serviço de ex l oi'tac,'ao
elos nunerios di' ni1uillaiie'Z iii) Estado .....

N. 7.6-18-Decreto (te 2)1 ele uiaio 0" 1927.--- CrOa (luas es-
colues nustues liii ciistriclii de Cacau) ele) Caju-

niuiiie'hpiO (ii' lileunei ...........
N . 7 . 649 -Deci'eto (te 26 ele niaici de 11(27 . ---Ou unia escol a

i'iieal, ieeaSculiule, emSacco do Açude, (listei-
ele) di' Mocada Nova, unlnici 11 0 de Ahaet13

N . 7 . 65))----Decrito de 213 itt ne aio di' 11)27 . - CrOa tinia escol a
iii ruI, liii sta, cii e\ic' ira 5	Ilrai OS, (listei cto

- .	 ele' São i'rauci sco dc tIl ivei rue, nnni i cepio de
Oliveira ......................

N . 7.651--Decreto de 2)1 de uiaio de' 11)27.-- Croa unia escola
rierl, ueista, no 1oiviiuechc) (los I'eren'ecs, distre-
e'to de São Francisco de Oliveira, inuincipiic
eh' )Jlivei iic ................

N . 7.672--- Decreto de 211 de mudo (li' 11)27. -- -CrOa unjaescola
rural, ne isto, e ni E,1111-,idado .1 alieliie, nccmici-
pio do l'cunbu .................

N. 7.65:l	i'---Dereli) d( , 211 de inicio te 1927--CrOa unia escola
iui'al. 01 ishe, cmii Morro Graucti', mim icipio dc'
Itio Esici'ra .....................

N . 7. 651--Du'cretic dde2)1 di' miiui o de 11)27--- Cr13me un logi	a. de
ndjuncicc á escola tini mina elo il istricto <te
1 .mcgiia ela 1'rola, inunieieio ii)' Sculo Anto-
luci di Sliunte ...............

N . 7 . 655--Decreto ele 20 (1)' mui o il e 11)27 . - - Couv crie e'ni
imuiseul hiii	ii escola 011 sla	ele) (listricti)	de
_\lucripi'c, nninicilcio	el	(',uuircríi, c' crio	1100)
parei o 5(51) íoui 0)00 00 mesma localhdaulc'

N , 7. 056-Decm'c'to ute 26 dc uiaiii dc' 11)27.-- Cria unca escicla
mural, neista, cm (Ocniliii Alegre. dislric'to (te

- -	 (:eri'ic!o, iiuinie'ipio ele l < htanguy ........
N . 7. )357---Dece'e'to ele 2)1 de niuuii ele 11)27- CrOa umiuie c'sccila

rural, nusta, eui Casquilho, ni(mnicilito de I'i-
tanguy ...................

N . 7. 658--Decreto ele 211 de onduio dc' 1927--CrOa unee c'scola
iiiistc 110 (histriclo di' J'iraúba, niiiinclpio elo
Pomba....................

PAGINAS

1-:1-1

431

435

435

4-15

15-1

460

4(17

467

167

1(18

4)1%

46%

461)

469

4 )i9

471)

XVII!	 --

N. 7.624-Decreto 0 de 5 de maio de 1927- Crêil unia escola
1cm 1 nula em Agilie IA 1,1 1)  (1, muii ic 1 pio dc .1 au
ele Voi'a............... ...................

N. 7. 625 .__Dccre1O dei (1 ele inicio ele 1927 .--Cr13í unia ('5(010

rural, mista, ene Carneiros, nflifllC 11)10 de
Itaulia..............................

t3__DCci'et0 de'ti deele 1927 .-
.--Crêi moa escola

N. 7. )i2 110 (1 urna, iii ascii li na, 00 hai i'ro ei a Fio resi a,
nesta ( P tal ......  .................

N . 7.	
ele 6 cli' nato de 1927.c---Crêa iiniue IS-

C ola inca!, 01 sta, lia Faznda ''hão Espe-
rança'', iiiiiiicipiø (li' Dobra ......i	 ..

N. 7.e>28-Decreto 	6 de maio de' 1927.- - CrOa tinia escola
rural, mista, na estação Alfredo \'uSCOiICCIlOS,

uni	o de Barhect''i ................m
N. 7.(i29- de (1 (te 

neaio de 1927--- Eslaeleet a denS
pela (1(101 05 juizes ))iuiceceluees ilos lermoS
anfleXoS da colei arca ele 7ei achado snbstitueifl
o respectivo illi z (te (li rei ti) .........

N . 7.6:10_Decreto ele' 6 de' lii Oh o <te 1927 . ._.(r13ui um legar
de adjU CIO á (,,,,cola iiii.iS('ti! ia a da v lIla de Co-
ronianelel ....	............................N. 7.631_Decreto de ti de inalo de 11127.-• J)ectam sem criei-
to a ilitpoSiçao relativa aos districtoS de Ne-
ves i' (te Santo A ntiin io dcc leite, contida no
decreto li.  7 . 712, ele 19 ele 0ev e rei lo	(leste
1)1)0 ......	.............8	 .....................N. 7.632-Decreto (te li de "'aiodi' 1927 .--- Ceinceile ao Colle-

gi o Sa atoS Anjos''. da cidade dci Vargi iiha,
ics regalias de e i1eiipariiçao á Escola Nor-
mal M ode!') ..................a..............

N. 7 .63:1_Decreto ele 6 de 01510 ele 1927. - CrO tini a escol a
rural, os isla, cio Miguel II o! e! guet, cli str icto
ili' C lecliocira elo Ilreiniailo, niuflicipiO de Ma-
riue1uic .........enl...........................i au-...

N. 7 . 6 :t4-Dee reli) (te' 3 dee ia ii o de 11127 . - --Crê a u aia escol a
ru rol, ni isl&c, em 5 iiii, n) nu iei lii i ) de C
(110 ...................................

N. 7 (335 __-Decreti) de 6 ele maio de 1927.- Cr13c unia escola
rural, mista, rui Suiiitic ltartiarl, ilislricto de
Barreiras, niiiflici pio de 1luci)iarciulYba

N . 7 . ))36_DeCi'eto te (1 di' asahi) ele 11(27 . ----CrOa unia escol a
feia mi na no cli si ciclo ciO l e i cd ode eloIlagre,
miii) cil)iO (li' Curve! lo ............

N . 7 . 637_Derreti) de1 de in ai o ele 1027 . ----Crêi o mie <'se o! a
jura!, iiiStii, nopOYOaili) elenOflil 1111(11) Pail-
iio elo Furiluifli, nulaicipio deMeiiianleíi.

N , 7 . 638- Decreto ele 6 de ui aio iii' 11127 1 )i'ci (eco sem e' licito
a dispOSiçiii) relativa ao ciistiiieti) de Bicuiba,
110 11)11 lii ci 1) 11) < 1 e Abre Cani pi), cool i da no dcc.
n. 7.712, ile 11) ele fevereiro (leste' anua.

N . 7 . 639___Decreto ele 10 ile ni aio li' 1927 .Tra osforni a em
campo de sc'ineutes o IJo c lo Flores! ii! ele Nova
Baden ...................

N. 7 .6.lO_-Decreto (,e 10 (le maio ide1927.. --- .\eip..rov. .o cc-
gu lameuli) geral de 11 bra s Inhl ira s da 1) irecto-
ria (ti' \'izeçilic e ))hriis Publicas ........

N . 7 . 6-! 1-_Decreto de 12 (li' malil ele 11)27 . --Abre ii iii credito
e'speci eI de 19 18 OIP)0)) puc r1i pageiie nt) iii) p eS-
soai effect ivo e contractou o elo 1 ie stituto "S
ltaphac'l" ........................

N . 7.13 12_l)ecreto de' 12 de inalo de 1927 .---,\bre um
.. c

..redito
especial de mil contos (1.000 :0O01000) para
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XXI
XX

N. 7. 659_. Decre.tO de 2( de ma o lo 927. A Pie LI I] 
cred

especial cli' 2. 105 :23 loo pala pagi&nlellto ii
credores (lo EStOd() por serviços) logo da
Seei-('Iaria, lo 101) iior, Ii)) exelciclo de 1926.

N. 7.r)60--Decretoo de 2$ de inalo de 1927. _ . pp1ova O rC
g1I1i(n)eIItl( daorgnhliril':ao (10 Conselho Pc-
iii lei ir 1010 e o processo 110 1.) vianiento Con-
(11(0011111 .....................

N. 7661-_1)ecrelo de 2$ de 1110(0 (lo 1927 C..a..ni..a a cno' ciclo
os y .......,oloies dos nnitiicipios de Abro CaIlIpo,
Ayiirinftii, .1 iiiitaiia, 11() NOVO e S. Maiioel,
(lo period)) alinini si calivo findo ........

N. 7.662--Decre to  (Ir 2$ de maio de 1927--Declara SOl)) t'ffei
to o decreto li. 7 .574, 1111 parte referente
II islrirto de pI(/ (10 GravatO, comarca (lo Aras-
Sil 011V, 10V i gorand o o di creio li.  7 .541, na
niesina parte ..............

N. 7 . 663-Decreto (10 :io de maio de 1927 . ----CrOa um a escol
..
a

rural, I , l ista ,  em 1 celtas, di si neto de Serra
Azul, nn(niripio (li	 1)Jtai(i( ..........

N. 7.664-Decreto  e 50 de 100 i o (lO 1927 . --CrOa um 1 oga
de 1 (( ljiIllrIi( 11 escola iii isto do distrirto (10
Saude, 110 iliiI0 00P l o (1< AlviiiopoliS .....

N. 7. 665-1)ecrcto ile li) de maio de 1927.- COa lima 2. es-
cola iiias<ultiia na cidade de (:iinpoS C%eraes

N. 7. 666--Decreto de 3)) dc moio de 1927 ---Converte rui
masclil liii 15 escola ruia!, lii Mlii, da eSticãO lia
Moeda, miinicipio (1)' lI()iilíiill. (1 crOa tinia lo-
jal, feni 111100, lia 11) (SI)) i local i (10(10.......

N. 7.667---! )ecrelo de 3)) de maio de 1927 Crè:I  cinco escolas
1'IlrllCS. 1111 stas, 1)0 IIIHI)IC i pi o (10 1 ndava, sen-
do 1)11111 clii cada uni (11(5 5040 iiites povoados:
Coei li os, SI alta elo Boas. Cap 101 Branco, l'a ri -
si nlw de Baixo e l'i(SSii '10010........

N 7.6G8 Decreto iii' 30 (te maio (lo 1927- --CrOa uma esrolli
iii cal. mista, Ofli Espi 1110 do Pci xc, mliii id
e Tiros .................	

('..
....

N. 7.61i9  1)ccreto (Ir 50 de 11(1110 de 1927 . ---Converte li)
masculina a escola mista do di stri cio de
(111udiiiIia, municipiO ile Silo Sebasbfio do
laraiso e crOa 1111111 para o S(X0 fennnino
na lO esmo local i (111(10 ............

N. 7.670--Decreto de 30 de maio de 1927--CrOa tona es-
cola rnl'al, iinsta, na estação do Arcado, liii
lnnliii'iJ)io (lo Arcado.

N. 7 . (371- -Bode 1 o (li' 30 <lo 1111(i)) dl' 11)2 C 111110 ( 1-

rol a 1111 sta 110 <li sI ri rIo de Connnendador
(3oines, Imillicipio ele InicIal .........

N . 7.672-Decreto  (10 II) ele maio de 11)27.- -Reconhece o si
Jainlc lienicra corno (ousul Geral (la Itcpiibli-
co Oriental do U rogu

(l
iiy ...........

N. 7.672-Decreto de 10 ele 111010 o 1:127 ---R	nhecoece pio-
y i sorilillien)e o Si' ....11110' 11 arrison SI ii itt
('01110 Vi ce-Consll 1 da (', rã-1 iretaiili a, em 51 ocr
Velho ....................

N. 7.671----Decreto ile :30 <Ir 111100 ili' 1927.- -Declara sei))
iI'fei lo o decrcio li. 7.512, de 19 (te feverci -o
lindo, 1(11 pi(1'ie_ relitivi ii)) (lislciclo ele Folha-
(Tos, Ilinoiciluo de Pai)ocioio, e moiro <is
(lias 3 de julho e 7 de agosto 1)1(111 50 proceder
11 eleição de iiiii a-erea(l (r pelo referido ilis-
[ciclo O MLIII i ustal 1 lição ...........

7.675- Decreto de :to ele 111010 de 1927.- l)csdoloii (III

elois offirios, (0111 a	0ssifieaçaO le 1
2 0, o ofFirio prividi\O de o11 dia(s 4 aliMentes

ela comarca de ,lnie de Fora .........
7. 676-DeCl'et0 de 10 (lo iIlaiO de 1927.-Ci 011 1110h (scola

nilis(1(li10, In(chlirni, iia cidade de \lo'l)lotO
7 .(',77-Decl'etO de 3)) de IlialO (li'1927- --'t pprova (1 i('

gol lililelilo (los serviços d a l'i (-lei tu co de
Bell o Ilo ri /01)10 ...........................

7.678-Derreto ele SI) (lO 11)aI() de 1927. Cou(ede 1(05

SelltIl(nesAi'lnaute Colori lo c oo ood 1ev, is
IlotdISolI l)r' ii) 0i0 1erii nus 1 rilcçil)) <lo 1111111
estrada te Ferro 10 'tVii(llltlll 1 SI mci lo.

7.679- Decreto tio 3 (lei jllnlio de 1 )37	\ppro\ 1 O re-
glllanlenlo poro	 (Ir siili iI'Ç oes a
estabeleci lentos (l' Co , ihiO e' ili' 1)01111 icelie'la

7.C,80-Decreto  eh' 1 de jIlIlhlo de 1 ")27' —AI) a o legn-
larnenio da assistiucia e prot(-cçhi(( a nh('ulores
abanil O1i0(hOs 1' (1(1 uquentes ..........

7.(;81-Decret o  de :1 de 1)1)1))) ele 1(27 . - - I'i'o Ioga 1) pra/o
concedido o (:oi)i panli ia Força  1.11/. lilmi
Despacho pal'li Mli hmettel' a aplu ov ação (1))
governo OS estudos tecllnirOS (l(filiti'(OS da
ejiiéd ii ''.1000 (l(' 1) (lIS'', 1h) 1 iiiii ht ny ...

7 . 682- -Decreto de 3 de j ai Ii o ele 1927 . ---GrOu 1111111 escol a
111(011, In j Sli(, 110 logar (Ieilounil(h(l( l'assa
'I'eilipO, ili st ci cto (lo Doces (114 \' 1 cIo ri ii, une-
nicipio de Slinahy. ..............

7. 683- -Decreto de 3 de jnI1h1O de 1927.- CrOa (11110 (.",Cola
rural. nusIhi,110 logal' itPllOilliili(1t(( Perohus,
(1h11 ri cio da C ela(le ele 511 rali o' .........

7.68t- Decreto  de 3 (te j o uiho ile 1927 - CrOa 111)1(1 escola
rural, o) isthi, elo 'I'raçadal, distnielo (li' N S.
dc lorOlo da Morada Nova, llllniicipi(( d 
AhaelO .................................

7.687-----J)ecreio de :1 (le jonho de 1927.- -CrOa 10101 escola
j-urd, liii Stii,(111 J'ttuillíi, (listeii-'lo de1,evi-
Ilopolis, l(ii(hli(ipio de ,lalioh(ri:l ........

7.683 Decreto <l i , 3 (lo01(110 (te 11)27. Cciii unha e)lcolli
rlll'al, liliStii. (iii Ponte (lo Iii ls'ii'ão, II istu'iclo
(lejnniilnelito. niolhicipio (li'Molde Clavos.

7. l;87--Decnelo de 3 lhe jiudio (te 1327.- -Cria 1(11111 escola
rural, 1111510, ('111 li(-110Monte, (IiMiI'h(io de lo-

- vinopolis, 11lUl11CI)iO (te .t1(nhianlll .......
7 . 6148-Decreto de 3 de jillilio de 1927.- - -(:1011 1111111 escola

nIlIhil, lluISIii, ( , til Oriitonios (lo Iltuioi, linniri-
lO (10 Ponte Nov.) ............

7. 689- --- Decreto ite :i de j 1111110 ele 1 027 --CrOa 1111111 escola
rural, n is Ia, no bairro das Ri tas, iiiii Id ci pi o
(te MarliailoS .................

7d390---Decreto de 1 de junho de 1927 --CnOi IIII)a eSrOlI(
rural, mista, lia fazenda de Suo Vi ceutc, uill-
flíCI 1)10 (lo 111(111 buhy .............

7.691-Decreto ele 1 ele j 11111)0 de 1 '27 . -- C ollverhc clii
niascu lula a escola rnral, mista, (li , São Gon-
çalo do ÂbaetO, i1iOl1iilO de 'I'u'os, e dilI
11111 1( pana sexo ícm iii liii), 1111 01051110 locali-
dade ............

7.G92--Decreto (li' 1 de junho de 1927.----CrOa 1h10 bOm
dea(ljlilIrlO ii ('SCOII1 10111 iii iiiii <to (Ii slrlrlo (II'
(:areassci, llililncil(io de Saida Ri la elo Sa l ol-
cally.....................
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VAGINAS
-	 E. 7.712 -- - Decreto de 16 de jiiiihio de 192 7— -- Approva o

regulamento da Força Publica .......61))4	 E. 7.713 -	ar',c'fa .,l	.lIdlfi	 (.,,m,, .0.

N. 7. 693-Decreto de 4de junho ele 1)127 .-Crfa unia escola
rural, mista, iia estação de Herculano Peuna,
municiplo de Carandahy . . . . . . . . . . .

N. 7.694-Decreto de 7de junho dei 1927.-Crêa num escola
nocturna na povoação dc Peripery, munici-
1)10 de Pedro Leopoldo ............

N. 7.695-Decreto de 7 ele junho de 1927.-Crêa uma escola
rural, mista, na estação de José Bonifacio,
municipiO de Mercês .............

N. 7.696-Decreto de 9 de junho de 1927.-Crêa uma es-
cola rural, mista, na estação de Arantes, mu-
nicipio de Turvo ...............

N. 7.697-Decreto de 9 de junho de 1927 .-Crêa uma es-
coIa rural, mista, em Barra, muflielpio de
S abiuopolis ............ ......

N. 7.698-Decreto de 9 de junho (te 1927.----Crea nula escola
nocturna, museu li na, iia vil la dc (.ori iitlt o.

E. 7.699-Decreto de 9 de junho de 1927 -Gira urna escola
nocturna, museu 1 lua, no bairro da Baixada,
na cidade de AI vinopol is ...........

E . 7.700-Decreto ele 9 ele junho eI e 1127 . --Crê a unia escola
rural, mista, rui 3 oazeiro, niecai cip o de 1'!-
tanguy ...................

E. 7.701-Decrelo ele 9 ele junho de 1927--Creu unia es-
cola nocturna, iu ascii li na, na "Vi lia Ca ilI aux'',
desta Capital ..................

E . 7. 702-Decreto do 9 de j n uli o de 1927 . ---C réu uma escola
niascii 1 uma 1:0 di si lelo (te San lAn ii a da Agita
Quenle, niliilicipio ele lhe Pai'd() ........

N. 7.703-Decreto ele li) (te junho de 1127. -CrOa eiiim a escola
rural, iiiistie, uce povoado de Ainoriui, districto
de Desterro do Mello, 1011111 dpi o ele' lia rhaceua

E. 7.704-Decreto de 11 de junho de 1927.- Indulta dei resto
de pena e ni anda pôr em liberdadesei dados
da Força Publica, ciii li eenieiiageni á uiernori a
de soldados mortos riu campanha ......

N. 7.704-A--Decreto de 11 de juiuhiee de 1927.----- - --amislere es-
talevieciiieeiihos de eitsieio agricola profissional
da Secretaria da Agricultura, Industria, Ter-
ias, \'i:ição e Obras Publicas para a Secreta-

aria d Segurança e Assistcicci:e Puhihica.
N . 7. 7(lu

-
--Decrcto de 13 ele junho dc 1927 .-GrOe tona escola

ruira 1, iiii ida, no legar deueoni i i:ad o Engenho,
uno icipice de Queluz .............

E. 7.706-Decreto de li de junho ele 1927. - (eC':e tinia es-
cola, rural, mista, ciii Percirinha, iiiiillicipiO
de Entre Rios ...............

E. 7. 707-Decreto de 1-1 ele junho ele 1927.  -----Abre mil cre-
dito especial de quatrocentos contos de réis
(-li))) :)l(IIRI1(i0) para o serviço dc Navegação do
Ri o Suo F'i:iiicisco ...............

N . 7.708 - Decreto de1-1 etc junho etc 1927. ---Abre um
credito especial ele 300 contos cli' réis liara
nlelliorm(iiieluics na lstencia(Ir Ariexá .

E. 1.709 - Recreio de' 12 ele junho ele 1937. --Ahr:'. tini
credi (o c-sheecial ele 2. (30)) :()ll(l$Oh(0 para oser-

-	 iço ele' electricidade ela Capital .......
N. 7.710 -- Decreto de lã ele junho de 1927. --- Maneia pôr

em hberciade o cabo ela 1-'orça Publica José
Pedro ]'udo (Ir Miriemicla ..........

E. 7.711 ---- Decreto etc 15 de jinih	do e 1927 -- Perelôa o
reo Aniomue, 1)ornc'lias Cosia do resto (Ic( pena
a que foi condemo nado ..........

Jl,ltlU 1iJ1 .-Jiii ieUi-U &LlS
trihmuição áForça Publica do Estado. . , . .

E. 7.714 - Decreto de 17 de junho de 1027. - CrOa uni lo-
gar de adjuncto á escola nnsla do districto de
Capetinga, municipio de São Se'bastião do pa-
rais o ..............

E. 7.715 - Decreto de 17 de junho de 1927.. . . ---. CrOa .
 u.nia

escola mista ao nnclro colonial"Inconfi-
dentes", 114-au-lei1 io -de (hiro Fino ......

N. 7.716 - Decreto ele 17 de junho de 1927. . - CrOa uma
escola rural, nusta, mi Saut'Auua cio Tabo-
leiro, di stricto de Vermelho Novo, muni cipio
de Raul Soares ............ 

N . 7.717 - Decrete, cl 17 eL iii oh o 1' 1927. - Crê ii tini-a
escola mista no distr j cto ele S. Vicente F'errer,
mumi 1 cipi o de Turvo ............

N. 7.718 - Decreto ei,' 17 -ii' junho ii 1927. CrOa unia
escola 1 . 11 rui • mista, mia estação de Vali adares,muni ciuii o de Uni a Dii arte .........

E. 7.719 -- J)vcc'nhc cl-:' 17 de joiiliee <I ,  --- (Pé-a iI-eaescola rim r 'aI, mista, ciii Mãe tios 1-leiniens, ni ei-
nlcipio de Santa Maria cio Suassnhiy

E. 7.720 - Decreto ele 17 ele junho dv 1927. - - CrOa uuia
2. escola rural, iiiista, riu Pulou i:il, ehisti'icto
de Biii'it-s, iniiei 1,.i pio ele Sete	 .l

N. 7.721 ---- Decreto de 17 de' jtieihio dc 1927. --- CrOa unia
escola rural,• nu sta, mi J (is 111(41)01 Is, ui umu-
c.'ipi o de Grão Meegol ............

E. 7.722 -- Decreto ele 18 ele' jiudiei ele 1927. -- Abre uni
credito especial di' 6 -250:000$000 para pa-
gamne'nto ele despesmis ele appai'elhiaiuentii e de
con si rim cçõe s ela ItOcle' dc' ViaViaç., ci Sul -.\l i nei .a.

E. 7.72:1 ---- De,'i':',iei ei-,' 18 (1, jaicine el:' 1927. --- Approva
instrucções  coiii l le'nm cota c'es para om cessão
da "Me-elailici Milita...............E . 7. 724 -- Decreto ele 27 ele' jn uliei ele' 1927 --- GrOu eiiii a es-cola rural, unsia, eco Boni Jesus das Flores,.	.	elistrie'tee ele Japão, nuniiieipio d Oliveira.

7.725 --- Decreto de 27 (li , junho ele -1927. ---- CrO:e limo
logar ele miehjeuieie) O escola nocturna. unesco-
1 ina, elo La) ri-o ele ltotaicc(gna, (1cc e'ielc(cle elelinz	ele	l'e',ice ...............N. 7.7211 --- 1)-----r1 0 -il-' 27 4-' jn::(ni -:1: . 1927. -	(:-ieievert-'
(iii niascie li iii a escola iii lala elo eI isiriclei dc'
Alvoraele, mimei icipio ele (Piraiugola, e crOa lima
Paca o sexo le'mmumun, Inc niesnea localidade

E. 7.727 --- 1)ecretee ele 27 ele jeumijiee de 1927. - - CrOa tuna
escola rui rui, n1is1a 4 4n1 \'cirzeã cio F'elici ssinie)nccmmlii'iJeio	ele lte'llci	hlou'iieeuite .......,

N. 7.728 --Decreto de' 17 ele junleei de' 1927. - -- CrePe uniaescola rural, nesta, ciii liceu	uVista, mnlhicileioele' Arcado(10 .................N. 7.729 - Decretoi ele 27 ele junho etc' 11127	Crê:i lonaescola rural, nnsl:e, ccii (icinelici	chistm'icto deCcitias Altas, nimilucipie-e (Ir (tnelieí' .....
E. 7.7:30 - Recreio de 27 ele jeinhiee de' 1927. -- - CrOa unta

escola VIU :11 , mi sti(, riu Slceli'iros, cl islci:'ice
ele Piedade elos llc'rmee'i, iicunu j e'i1eiec cli' Ileeni-fim ..........	....................E. 7. 731 - - l)eereto ile 27 ele .1 imuli cc d, 1 9'7 - - - CrOme uniaescola rural,1, miii sta, em Roças 'Novas, (ji stri cio
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N. 7.732 - Decreto de 27 de junho de 1927.	Cria inua
cOctia rural, mista, ('01 Corrugo l'.\ iita, di s-
1,'ielo de Santo II 11urni, illi)liiC1)lO ile l'iiiiilliy

	

N. 7.733 - 1eci'elo de 27 de junho de 1927.	Cria uma
escoll( rui'al, mista, em Serra, districlo de 1 la-
,flal',ilv,  li, Catagula/eS ......

	

N. 7.721 -	l)ecl)'lO (te 27 de jillill)) dC 1927. - CrOa unia
escola ,'nral, iii) da, rol Cr3-stal, disliicto de
laraujal, I1ulnici)iii) (lI' Cdagluii/( ' .....

N. 7.735	Decreto d' 27 iti' junho dl' 192 .	Cria Unia
2. 11 escola ,iulsta, no distri rIa (te 1)iviuo (lo
Cirangoia. Iniunicipio (Ii' CaringOIa .

N. 7,730 - Deci'cliide 27 ite j,uilio di' 1927 -- Cria unia
escola rural, 0)1515, em Agua l.inipmi, (listricto
de San CAno a do Para so, 11 lIflIl.i p o de Mes-
quita ...........................

N. 7.7:17 - Dcrz10 d 27 1' .11,11110 d- 1927. Cria unia es-
<du rural, fll)5l1i, 001 Silo 1)1011, e outra rui
M oya canas, 01 OH ri t u lo do Catagliluze 5

N. 7.738 1):'i'l 'lo dl' 27 jIlililo ii:' 1927. - Cria ,:nia
escola 01 aSCUI III a, nocturna,110 bairro Manoe 1
tlonoi'io, iva cidade de .1,,)', de Fina.

N . 7 739 T)ecri to de 27 it.e jnidio de 1927. . Cria uma
escola uni sta, rural, im Sohi'agy, ul sir Oh) il e
vargem Grande, ,nuriicipio ilu' juiz iii' 11iíra

N. 7.710 l).'ci'ala il" 27 d:' juinhi Ii' 1927. 't',l'llluSí)uI'lliO

(lii I1l5i.ltiit)) ii 1 i 1),pr011.lIL11dU ''llirilo d:' Ca-
Inargos", iii' 0111, 0 Preto ...........

N . 7.711 - Decreto de 27 ( 1 ( , junho di' 1927 - Tornai'xlemi-
si',mi a Prefeilura de Sito 1 .00u'ellcO, rece,utu'-
niu'nte .......,u(ta, O i'egnlanieiilo da di' Cli,,,-
loiqil Ira .............................

N. 7.712 - lIcite lo (Ii' 211 (te ,jlIIItlO ile 11127. Ah,'e o ('li'-
ililo especial de 75:8111111, para tiagiillll'ull o O
(:ou)lpanluim' Norte de Minas ........

N. 7.71:1 -. 1)ecrclo ilt' 8 iii' julho de 11)27. - Cria uma is-
cola mural, ,nisla'. 110 tini rro da SerriuiI&i, fluiu-
nicipio (Ii' Silvestu'e 1'errac ..........

N. 7.710 - 1)i'ci'eto ule O di' julho de 11)27. Cria unia
use))1 a riui'mi 1, nIl si mi, ('111 Passa (:1 neo, 11101)1-

d111(1 do Piaiulua.................
N. 7.715 - Decreto de O ule julho de 1927. Cria i,lulii

escola rural , mista, em Al\'e's, milnícipi)) ile
Boni l)esliacllo

	

N. 7.716	1)ecreli,	ili' 8 de'	julho de 1927.	-- Co,iverle
em u,,asculina a 2.' cadeira mista da ciutadu'
de Campos Gerais e (,Iii fen,ii,ina- a 1 . 1 ullStlC
da une'snia cidade . ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

N. 7. 7 17 Decreto di' 8 de 1 tiltio de 1927.  - Cria nnia ('5-
cola rural, mu,iída, rol Santo Antonio da Seria
(Ia Jacuba, ui1iinicipio ii(' Itauna .......

	

N. 7.718 -. 1)eecelo de 8 iii' julho di' 1927	Conserto' em
)naSeiili uaaesl.' ola rural, mista, dl' S. ISa-
11)1119()5 (li' Fhâ, 100111(1100 de Cai'atiiiga,
cria uma pura O sexo l'cul,i niflo na 111('s tua
localidade .................

N. 7.719 Decreto ile O (Ii' 11111)) i1 1927. Con','u'rli' elo
tivasciulInu ii escola rui',il, misla, di' Gila ma ilnii,
inuulicipi o, (1i' (iu' Io[ll iMt1i, i' iria iu,niu 111)10 (1
sexo PUniu 10 1i0 ,imesnio localidade .....

	

N. 7.750	J)eri'i'to ili' li de julho Ir 1927	Cria uma 'es
lii	rLival,	iii is la,	rui .tl 101)0,	111111111 . 1 p1))	de

l'itaiiguiv ...................

	

N. 7.751	- Dei'retiu ilu' $ iii' julho tu' 11127	Cria inumi es-
cola	1)11111, nlislii,	cli) 1101aV1'i, illsh'irlo	ili'
(:)nu'l'h,'in) do PiurO, 111h uii'ipio ik' l'ii 11119(1V

	N. 7.752	l)ecreto de O te jilIluo de 1927 .	Cria iiiiia es-
10111 iIiii(l, 11) 15111, lii) ist:ao ile t'aca,u, iii,i
nicipi o iii' 'lnt 1

	N. 7.75:1 - Decreto di' 8 ih' )uJlu) de 1927	(:ria uiiim, is-
com	mii isla, na Vi 11u	te 3h 511h lia ......

	

N. 7.751 --- fico-lo (h' 8 1h' julho li' 1927	Criu 1)11111 ('5-
(011, i'tu,'l, ui)isl)i,	liii	ttii'iittl')h) de Soos,	e
0111111 i'Ill S.	Sei (1)511 ilo ii)) Alego:', 11)1)1)1 li pio
1h' Sliflt1l luzia	..............

	

N. 7.755- Decr,'lo di' O di' julho il p 1227	('uui',i'rh' ii,,
10050)) 111)aae seola niisli 1h) disIvieto de 1"ri'i
S'i'a1-li nu, 110111 Cl ph	li' llmhllihacli iv, u' cciii
(iii))) DaVa 1) SI 5)) temi dli)lia lilcSlllih locmr-
II (110h'	..................

	

1';. 7.750	J)i'cn'to 1h' 11 ile 111110) de11)27	Ii1)llilta o
semllelicihu)lo Antonio (loncalves Dias do les-
to 111h oco a a (pi' roi couidi'u,i nulo .

	

N. 7.757	Decreto di' 15 de julho tu' 1927	t)i'clai'mi Sem,
elfeilo o ilu'c.	o.	7. 151),	ii)'	21 ih'	jíilleil'i)
do corrente willo

	

N. 7.758	h)ccrehi 1h' IS ii(' julho de 1927 -- 1)e,'liira em
u'Ol)iIuliss)i ('O!lci'SS)Si's [e h'i','eiio', de solutos
li'iliis iiS seiiluoi'c', Chr)stluimn) Bifl(llSt,i da
210111), iii. 'I'lui'o,loli 00 A,ilo,u lo (3m) Silva l'i'-
leiva, José Poi'plliri)) de Oliveira, l"ruoii.'isu'o
loulii'S ilu' ()liveii'a, Aiulouio Ih1iI'iios)u Senmumu,
l"il)ll)isc(i (h(l'ih''li')) 1h)	l,ii7.,,lhi'ct)) t,ui'iudu'i'.
191111)1))	lIhilIl 1 slii	ihi	3lottii	e	Cumul (li)	ile
(So'', alho Senuiii

N. 7.751) . I)ucri'Io iii' 13 iii' julho (te 1927 - h)u'siiprojurim,,
1)0!' oUl hlmidi' publica, uiuluiiauici1,u's e li'r,'i'm,os
p1irl icula tes no 1110111(1100 de Coiutigu'ni .

	

N. 7.7)1))	Decreto (te 10 (te julho 1h' 1927 --- furtara Seu),
i'lh'ito (1 llecreh( li. 7671, de :o de iiumuio (te
1927	...................

	

N. 7,701-	1)u'cr,'to dv 10 ih' inilio (1)' 1927	3ruuu'ca () iii,,
7 III' 1ugi(st)(	pI'ol.ilii)i t)itlll'))	papa a
Iação III) distrieto (te PliZ (tu' h'ollimuitiis, co-
nuai'ca III' Pah')(lilnO ............

N. 7.7)1) Decreto te 1)1 (tu' julho de 1927 Concede O
tiscidli 7',,rlihud ",\. S das, Dores": ula cida-
de de Ltabira, lis regalias ulu' i'untpai'iç90 ir
Escola Noriuil modelo

N. 7.703 Decru'hi te III ih' j ulho de 1927 Guia uma es-
('0111 rui'il, 110h), ('III Puill',icillio, nlluhlieí[_ltui
III' Pouso Alugue ..............

7";. 7701	I)io'u'eto de 18 h' julho lhe 1927	Guia uma es-
('011)	i'ui'1ul,	lilistil,	('1)1	\'ii'iu'as,	ilistu'icto	de
Dores do 'luis o,	Inuuuicipio	ile Alto Diii
Doce

N. 7.7)15	1)100)1)) (lo 1)1 de ,juulhl)u iii' 11127	Ci'iui ([111111'))
escolas	I'iui'uii's,	nuislas,	lio	uiuilulicil(io	ili'
(1100 \toipil, 5)'llllO illiiui uni i'uudui li,,, utos si'-
gol ntu's	J)O\OiiilOS	llh(Ii')iu'iul), Alu'gu'i',	l'í da
Su'uua e .tuilohui

N. 7,7110	1)u'ci'e'hi 1h' 10	Ii' judlio iii' 1927	CrOa upimutu'ur
escolas iii ruo's, uni slmus, no uuuuuuuicipiuu , t(' Can,-
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• hoqiti ra, sendo 1111111 C1,1 cada uni dos povoa-

dos : .1 aboticabal, M a ras, Mi cauda e (.aii la-
911110.

N. 7.767 - Decreto de 16de julho de 11)27 -- Crea unia es-

Cola nocluinii, i luisCUhinu, na vilia de l'eilri
1 ,i'i)TJOldO ...........................

	

N . 7 .708 - Deere lii de 1 li de olho de 1927	
CrOa unia es-

cola raial, mista, VI. 

T'>7
	niiitiici-

pi	dc' J1(CUI)Y ......................

N . 7 .769 - Decreto de 11 de julho de 
1927 - CrOa num

iii, nijsl8, em Chapada, districto

,te Allieiilí.a, iutitiir)liO de ltaljii	.....

	

N. 7.770	Dccn tu d di de julho de 19	-7 -- (,ce1i nula

si o a um incha, OiOSCLI 1 tua, na \ lia de

..................................
N. 7.771 --- Decreto de 16 de jcCho de 1927 - CrOa uma

seu a reirul, ii .,ta, 1	irei los, 010 lhIC

pio dctina, e .................

N. 7.772 - De( ioto d 10 de julho di 11)27 -- Ceca duas
(SCU1IIS 00 (lihtr000 (li' l)(iilir1ld0i1i1a, uiunt
ci P	

de 71 unte Ctiii ii liii, selado 1111111 1)arli
cada s.o ......................	

cm
....

N. 7.773 — Decreto de 16 de julho e 1927--
.
 Cotis rte 

nascolila a escola ril tal, Mista, c1 Serriflhla,
mliii lei pio de (.i cOo Moo1, e crOa 11,11a  para
o ,.No lciiillIfl() -a liii sua localidade

N. 7.771-- Decrdo de 16 de julho dc 1927 --- Corisi rle ciii
ihlaSciiiinii a escola ruat. costa, de Iticuilia,

iiieiCiO de .',hi'c Cai))o1 e creta ilIiiii para

o SilO) 1' llltilil(i(. 11.1 1111 .11111 ioceilcilí('lt'
N . 7.773 --- l)í'erclo t'16 iii' juilho til' 

1927 ---- (.1105 crie ciii
fcniiililla a escoa iuiisa tio i lisiricio li(' lo-
relha, iitnhlicqiio de ltainaiolidYhS, e' dOu titica

11011 O 5 '.0011151 III 00 no 00 S1)i1 lo.til1d1ide

	

N. 7 776	Itecreto de 18 de jidiso cli' 127 --- Abre hill ciT
1uIi	1Ç u ciii o	'i0	1 lcd (1

N. 7 . 777--Decreto de 18 it i']!]'<)d
ilil) " P127 -- Cca hltiihh

escola ttu' cc foriia no lirict0 de ilias 1 01-
tcs, niunicipio de IburlI........fl .......

N. 7.778 — Decreto di' 20 de julho du' 1927 -- 2arca o
27 de setenibro	ara se proceder a

eli-ii , i ele' dois	 5 1 stadi,iiO s .	.	-
N 7 779 -- 1) cccliii de 23 de julho di' 1927 - Reconhece o

5h fan Ç"lieuh iii lOthill 'oiistti 1)Oi1')rai'0 (Ia
,l1Str0i. Ciii Peito	1 00/... . 11'

N. 7.780— l)ecceto ele 23 de jIlIlIO ile 1927 - - Marca os dias
28 cli' tu gosto e 2 1' i,otiihcO 1lro\I1noS fulo-
LOS para ir 1l-occ lii' O ciciç7o cii tini viria-
dor pelo el i sti'ichi)	te T,aceiiu, m	nei

	

iupuci	(te

-t1aii1lhcilI1ilyFh(, e CIII	1 ilStiiltiiC lo	.....

N. 7.781 - D'ereto ir 2:1 de bulbo lc' 11)27
O	 cl' Cit11c1Ii0, dist lelO <1a

ciilacl(', ruoliicil;i li iii' Aluiielii, cocuvcrtidii Ciii
cil'iu cliral, 01511,, i isuol:i tii,il)iitliiile
aclutilmente localizada ciii Pasto dos Pois,

00 nilSili) iJ)iihi icipin
N 7.782 --- 1)eci'eio de 27 d' uillo de 11)27 -- CrOa tinta

isco) a rirei, ,ist11. el'i r,!a1ocl itoil riglies,
fliilhidlP00 de filo Csiera ..............

N. 7 78:1	l)ecrelo de27. II	julho cl" 1927	-- Cria uniu
escola uOdt)hruli, uiiisdtiliila, na cidade d
Alfenas	..................

N. 7.781--Decreto de 23 de julho de 1927 -- Cria uma
escola nodo rua, masco liii ii, na cidade de
Prados..................

N. 7.783 - - Decreto ele 23 di' julho de 1927 - CrOa uniu
escola rural, mista, no povoado denominado
1 'i nua, 1111111 id pio de Rio Espera .....

N. 7.786-- Decreto iii' 23 dc' jiillii) de 1927 -- Cria cinco
escolas iii istas tio nutinicipio de1)laiiluiassú,
si'iulci unia, urbana, no lontro ilti Estação, ('
quatro, i'urai's, assim dislrihuidas unta CIII

- -- Gutiriiiv, districto da cidade; tinia eni P1-
rape) ioga, ilíslrieto ile Aniazonitiu ; unia ('01
1-'onliies, ilistrielo de Sao Picão, e uma i'thi
Pa )eira, ii isiricto ele São Sebastião do Sa-
cramento.................

N. 7.787 — Decreto  ili' 23 de jullm de 1927 -	1:-co uma
esc( Ia nocturna,ttiaseiiliiiti.	tio lontro (te
Porlo Nos-o, tia cidade li' AlOiti Piiraliyba

N. 7 .788 - Decreto de 23 di' julho de 1927 -Cria uma
escola rui ruI. nuista, mi Retiro, ilitricto de
i.ii9Oli ila Prlilui, ilhunicipio de Santo Anto-
nio do liloitli'	...............

N. 7.789---- Decreto de 27 ii' julho di' 1927	Cria cinco
escolas riic'ii 5. niislrs, lo iuoinicido de
-Santa li tio cio Saoiucaliv, 8 ,, lido ilola (III enilui
uni dos se)hi trOes 1 , 0voolos: J'iedaili', I'i-
-vothcs, Barra, Anil e (aml ido Ribeiro

N. 7.790—Decreto de 23 «1" ialln ii' i937--- C'uui (10115
escolas 1 , 111 .w s, (ri Saic ta Clsr'i...ninici pio il"
Santa 11)11) do Sa liii cah 'e, sendo uma para
cada S'xi)

N. 7.791  - Decreto de 23 de julho ele 1927 - - CrOa tinia
escola rural, niistui, cio Cachoeira elo Mcllo,
niii n	010 iii' IPo Pspu ia ..........

N. 7.792— Deer-to d" 23 ei' julho de 1)127	- Cria tinia
esi'eili )'eni li Ou povoado di, Circlosoe, Tini-
i icipio de l'i ttiCn.', e converte rui inasctdi-
nui a i'aileiru* mista ultc nICSIIIO localidade

N.7.7)1:1-- Decreto li' 2:1 (li' julho il'' 1927 ---- Cria unia
escola u)ctnroii. i,iasc'ul na, no bairro da
loagoinita, nesla Capital ..........

N. 7.791— Decreto ele 23 de jnii'o ele 1927 --- Cria ditas
escolas ruirees, mi st;, sondo11105 110 povoa-
elo cli' Ci'pillo, ilstriclo ele Saeiiii', municinir,
ele Alvino''cclis, 1' otitcii, tio bairro ele Esti-
s'a nituiiu'b-io	li' Pouse AlIo .......

N. 7.795 --- Decreto   de Cl de itllco do 1927 - (:105 (1111*5
i'scoliis rurais, mistas, 110 nitiliieip)o de Rio
Prrtumco, s'lcilo 01113 00 l'icvo1eilo de Crind lo-
hes e oiilrui	-o 0" (:lon'e' i'

N. 7.796 - Deeri'to de' 23 (L, ,iitllio dc' 1927 ---- Cria lima
escola rural, nc islmc, no l(1rar	ilenicni)naclo
lianaiiii). ioisirirto	te l)es'nilhdiqhie, niunici-
Pio (li' S',soranienluu .............

N. 7 - 797 - Decreto etc' :0) (1,1jlcilio ile 1927 ----CrOa lima
eseo 1 a mista 00 iii sli'ii'lo de 8. Todo lbuinlista
(li Si'ri'ui da Canastra, flhnu)i'ilhio de Sacra-
nwntci

N. 7.71)8-- Decido ele 21 ele julho cli' 1977 - Converte clii
o- asi'ul cia ii es-cIo 111 lata do (1 sti'ti'to de Ar-
girita, rliuihic'i-ic de T.cu,1o1d'tia, e ('t'Oa 11111,1
para o sexo feminino, na mesma localidade
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7. 799 Decreto iii' 22 ite jnlho .FC 1997 - ,vni'(' 11111 cri'-

iii lii especial de 2)) :000$ 1))0 a 1 rivor di Santa
Custi iti' \liseiicordia de Bello llorizoiite

7.800 - - J)eerelo te 25 te JUIII0 di' 11)27 --	Coiieed' ii))
se. 1 ltvnttro 9 irreira Di.liLz, ,0U a efllpres(i
(1ee Su o:aIiitrn',	1.nivitegio &ir tirilIgo 1'
siihvi'iiearr 9 i Iriiiii'lrierr i'	colistlulçar), lISO
1' goa) tIl' 110111 islcrilIi) ili' iIiit)iillOVi'i 5
(''traio (li) Ml,flik e Ita'ceiica ......

7801 Deerelo ele 2 de agoslo de 1927-- 1%econhi'ee
lI jii risd ieeirrr rio si. 21 isa liamugrich i como
5 ir'e-eOi)Sl) 1 do .1 i!120

7.802 --1)i'creto de 2 de agosto de 1927 -- Cria duas
escolas Ir) I'Ii5. illiSIeS, Fio lurLuicipiO de
Santo Antonio do 2lon1r' ..........

7.802 ---- ])cci'elo de 2 de agosto de 11)27 - Croa duas
escolas inistarr, no mliirici pio de Campanha,
seioto li-uni, li rhana, im lati lo de Aliolis, e
011 lia, oral, no povoado de Campo hrancli'

7.804 --- Decreto -de 8 de agosto de 1927 --- Cca 1°11'

escota cd til, III stti, iii) fazenda (te Betta t,o-
!istrietr rir' FoI'iiroSo, 11)liIlIeipll) rti' S.

Roiliflo	...................
7.802 - Decreto de 2 ite agosto de 1927 -- -Crf'ni 1111111

escola i'nlral, lo uda, -cor Sitio, (tisti'iet)) de
Mias "orles, Ilnnliei pio de ttarhar'eiin -

7. 800 -- Decreto de 2 de agrlsli) ti 1927 -	(lrca n)Ir))(
i'st'iil&t 1111111, III isla, III) povoado	iii' Santa
Cruz, flO Filiei P ii) de S. 1"raiici 5CO 3 e tia is! ele
a	cn(teila i'ui'at, lIlistIl, (ti' Pedra 2leiriiti,
illiI.1iili pio (ti' Seiro, para ri	O5 09(10 de Crii-
toiidtis, tio I}I)'n;Irlo FiliO]))) iii)

7.807 --Decreto de 2 de agosto li' 1927	Cisa iltias
carolas rio rlislu'lr'to de Grtipiarri, ntinnrcrpr))
rte lslretlrt do Sol. 1111111	r a I(l trota si'Xr) -

7.8)18 ---- l)errc'lo li' 2 rIr llgrrstr) ti' 192" ---- (9 - rr Ires es-
irrlas rnlr'rres, alistas, no iniiirieipio <te Arca-
rio, loeaIizrirlis luis bairros de tlli)l)) tranco,
(rirz a e 21 vi iiento

7.809–Decreto rIr' 2 de agosto te 11127 - -- (,ria ilinra
.,cota	nnrrrserl)inra Ti() rljs)rirlrr (li , Porto Ale-

gre, moo ir'i pio rir'	llolofílll, e ruira	rural,
rrnista. 11r) prrvoaitrr (li' Santa 1405)), Iiii11iÍCI)ii)
te (;oeonitndi't	..............

7.81))-- Deceatrr de 2 ti' agosto de 11)27 - Cera 111)1)1
r'seolrI 1, kll , íkl, innst:r, liii povoado ite GOmIS
di , Mello, mii ri ri pio de 14 iii Pirilcieli ttii

7,811— Derreti, rti- 2	Ir' agosto dc' 11)27	(1I"rr lima
i'si'oliI ruir'lrnrirri,	1155(0111)1, tio rtistr:eto	te
DesIvi-ro rIr, 21i'llrr, )tilr'ricipirr itt' }lttrhrir'eini

7.8-12 - Decerto de 2 iii' agosto de 11)27 - - Cri9i unia
('5)1110 flli sirr ariro'xa ri So'iertrrde tteiiefic,otr'
Italiana ''Itunrtierlrc t'',	ira eidaile de Juiz

....................
7.913

	

	 de 2 de agosto de ti)?? --- Cria rima 2.1
escola iiosl:r im cirlaite ti' Minas N,nns

7.811 ---- 1) ecre tri de 2 de 	rslo <li' 1927	(r,rrvr"
ti - nniriina a esrolri	irlisla do rtistrir 1.	de
.i rrivrn'ri, 1)11))) ripi ir	ti' 21 rei anular, r' c1r1r <liini
isi'trlrrs 1)11(115, inristas, ir)) 10)500) t0)rnlrtp)rr,
Sitl))t()	1111(1)	tiO	rovriticto	Ir	S:rirtri ,\ritiirtio 1111
ltlIitl)(ii (' otrlta FIO iii' (roittheir'aS	.....

2;. 7.812 -- J)rcr'r'to de 2 de itgosto de 1027 -- Teausfi're
tir (tiiliiiII(iOil(l)) l-h ' i 'io ita Passti-

gil)), I)liii]ir'tpiO rii' S. PriIIIi'iscrr. ti 1 ."	si'iihi
li' \'illui	t,ti y.,	coIIN'crtida	cal

mista	....................
N. 7.811;--Decreto du 5 rti' agosto rli' 1927 - -- Adopta a

cana (li , gabardine para lISO fiicultrtivo ilos
olfi chies Uni torça I'mi itt ira

N. 7.817 -Dccci' lo iii' ti ite agosto de 1927 ---- iti'eoiih i'ei''i
jro'is,iieçao do Sr.  ,\irgiiii Bisaggni ermo,
ageirti' consular da ltrdiri, i'ui- .tnii-e di' 1'')rri

N. 7.818— Decreto rir 8 itr' agosto de II)??	tti'contii'c,' li
jirrisrlicc2o rio	si'. Maiioi'l ,José	da Sitvti
('1)1111)	vtr'e-crriistil	de	Portugal,	('iii	Itt'ttii
li r, ri conte	.................

N. 7,819 --- 1)ecri'to ite 8 ite agorito iti' 1927 - -- Crêri 1111111
escol a l'iil'i(i, iïliSti), 110 lugar itetiomi onoto
Pr'r, ii istr)eto ibm }'iragidirni, 1)0 1)1(111 it'i 0(1
de	Pirnniitri	................

N. 7.82)) --- 1)i'eri'to itt' $ ilc agosto de 1927 -- Ccu'a iiioa 2.
isenta lI)iSIit liii Sitia ili' S. Thoitiríz de Aqui-
li)) 1' tlit)0 iiriai, irrista, ?15 l : izinnIu ti)' Saritni
1,11)111,	Ii))	Ilil'SiU() hill 1111 liii)	........

N. 7.821 -	Di'i'i'umto iii' 8 de agosto rt' 11127	-- Cria liniri
u'sr',rLtl feilr 1 irillri alilil'.',ti liii Àsylo '',SriiiIii A
touiio'', ])li r'iitarli' di' (Juro l'reli,

N. 7.822---]) 'iii' Ir, rie 11 itt' am!rrslo dl'	III?? - - - (9'i'oi	liolri
u5.',l!l)	rtii'aI,	mista.	no	iaito	iii'	lIlIlIlil,
rlisIi'r'tr,	cl''	1111)1	l'iri's,	iiiclicii'ipirr	iii
r:lnlgrt	...................

Ni. 782:1 - 1)r'crct,, de 8 de agosto rti' 1927 --	Slippl'iIlIu' a
('serliri i'itrtit. iinsla, ilri este	de l'arahv-
lililIli, HIIII)icilli)) <li' 2lathtas 11íi'Iiiisa .

N. 7.$2i - - Decreto ii,' $ ib' ag)rslrr (Ir' 1927 - -	(9lIo'('rti' ter-
rr'Ii,rs do lstaiirr It)'5 iiIUi)Ir'l 1>105 iti'	1
rarIril dia e l'eçanura lorca i''apiOI'riÇ2ii rti' III leal
e irrdrrrs errr<iilrrs

N. 7.822 --- 1) r'erc'.Io de $ ili' agosto dr' 1927 -	(9,IIvi'e'ii' liii
t'i'nrtnnnca	a esr'rrini	inistri 110	(IiStl'nlrr	du
(:rvstniltni, ihlIIi)ictl>t0 lii' Gi'iio Mi'1a-1	.

N. 7.82------iir'i're trr te lI de agoslo de l!l7 - - i)imciara fa-
rui lrrtiVO	ir	p01110 nos	ri'l)14i'tiçoius	1.111)1 leria

-	 esitirtr'iir's, 110 rIta 11 ri 1' ri'0 rstir (li' 11)27
2; - 7.827— 1)('cri' to ite 18 Ii' ariosto rlt' 11)27 -- Appeo'r'a mli

iiroli'irr pala seilo de itivi'rsr7es ......
N. 7.8211--Decreto ite 19 do agosto	de 1927 -- Der'iturri

Sol i'l'fi'ilr, o (1(' . mi.	7712, iii' II) tilí, f,'ve-.
rofinilo, Iii) 1)01-Ir' r('iriti va ao dtstrii'tri

.n,aido't'i', lhiilflit'tt)iO it,' Ai'agl1ar'. 1'
IUIII'l'rI os II mis 25 di'seti'n)liI'o e :to (li, oiItll-
h ro 1'"omr 1)105 frlturos. o ara a eh') 'ii o de im
a-('I'cadr)r por esse tlistrtr'to e sua tmistaltaçaii

N. 7$21)-- Decreto de 11) de agosto de 1927 - Cru'a duos
i'si'olas I'rli'nils, mistas, Or) nun'niripir( III' Pal-
iUVtfl', si'iiilrr ulan) ca	rri'rt'i Crço rio Oin'o Fluo,
rlistricto <til eiriarle. e oultr',i ncrr l'gcuprta de.
Srtíitrt	-!1)lir]ti,	<t)'tr-irbr	9'	)'-rnri'r)r5o	do
t'oi'ni osr)	.................

N. 7.830 -- Decreto de 19 do agosto dc - .1927 -Crg a 1111)11
)'sr'Otr) riirtit, lilista, no Ilovoarili rienomina-
ii,) 1.Ilcas, Illiiulieipili tu' Su'ri',r	e 1	,
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N. 7.831 --Decreto de 19 de agosto de 1927 - Transfere,
as escolas coroes, mistas, de Arrudas e Pa-
1-ai SO, moo 1 ('1 p()1 (te Viçosa, para () ci stricto
(te Santo Au 1)11 O tios Teixei ias, no IliesiflO
111 llfliCip lo .................

N. 7.832 -- Decreto ,te 19 de agosto de 1927 -- (:rêa ires
escoda 5 litS, liii stus, 10) 111 Uni ci pio (te
Arassuidiv, sl'loto Unia CII, ()Oro Fino, tlis-
tricto (II' l'lln ((li, ((11111 1(1) FIIZI'lldí( clii Ver)'-
(Ia, (tistl'ich( )illflt)e1 1 (II' P011101, ci tinia ciii
5. ,!is0, (tiStlICLI) de S. l)onnngos <to Aras-
511 ahv

N . 7X ,3  - Decreto dc 19 de agosto lie 11)27 --- CrOa tinia
escuta rural, 11(510, (111 Cocaod da Estreita,
(1illld)'ip) 1) 4c Antonio Dias ........

N. 7.834 -- Decreto te tI te agosto de 1927 ---- CrOa 1(11111
escola rural, ni istO, elo Sant'Aiiva, inunici-
pio 	ltíljI)l0l

N. 7.835 -  1)ecreto (II' () <te 1e4ostO de 1927 -- CrOa ires
SIOtaS rurais, llIiSti(5, 110 nhlllnCipt() de

Queluz, sendo 1(11111 cm dota uni dos seguin-
tes povoados Aluie ((11(5, 10 hei rIo e Santo
i)Iilí( 11(1	.................

E. 7.830 -- 1)ecreto de ti) de agosto de 1927	CrOa quatro
('seOlilS ruracs, mistas, no fluIniei (te
Canst:os GrilOs, 51lldO 1(11111 (li) cada iiiii elos
segui ides pov oados: I'araiso, Fernandes, ' (ira-
(1(0 1' Moeu i - o	...............

N. 7 .837 -- Decreto ele 19 de egoslo de 1921 7 -- Crêa  tjuateo
escotas 11110) S, 111 (5h15, 11)) li(llIitc't1(iO de Bre-
jo (tilS Àlflllls, 51'il(lo 1111111 CII) (1(1111 um dos
Segllinies )l0VOa(toS : '[01)001, Sapé, Itacreira
cia Baiï e Vaeca brava ...........

N. 7.838 - Decreto  de 111 (te agosto de 1927 --- Transfere
1)1(10 (1 )iO\oildí(	te (11111)1i (1111), iiiiiiitcipio de
Santa til-eia, a escola rural, mista, (te itotu-
lo, tio iiiisiio illlI11(ct pio	..........

N. 7.839— Decreto (te 19 (II' i(iOSt1) (te 1927 - CrOa (luas
escotas j-ti'ius, mistas, seilito tinia na esta-
ção de Ilii'uo do i'l'í(d)), n,iiieipio de 1)111-
1110i)t(110, 1' 0111111 i11( povoado de iturity
01-ande, 1110 IlicipiO d' ltocí(VLi',l( ......

N. 7.81)) -- I)ecrctu (te 30 (te ii3osto (te 1927---- Abre (1111
c'rotto especial 1h' 5.000:000$000, para paga-
1)l('llIo (te (t('Sp(Si(S (11' 1(ppal'ettianselito e (te
('OiiSh'U(ÇOcs (tIl t1("(te (te \' tl(ÇãO sul-Mineira

E. 7,841 - Decreto (te 20 (te agosto de 1927 --- Cr01( (1(110
('Seoul ilOctlll'iIl(, (til sexo feinino, anuexa ao
tyceu (li' Art( s e OFlicios de Ouro Preto. -

N. 7.842-- Decreto de 23 (te (te agosto (te 1927 -- Auctoi'iza
o ftuiccioiiatocuto, 1111 etlil(cie etc ttat'baeena,
(le (11110 ('OS)) de saude 111(10 tratamento ele
aliena e) os. sob O (1(110111(1111 Ç1 o de "Sa tI aluno
de B rhticena" ...............

N. 7.843 -- Decreto (O' 23 ch agosto di' 1927 ---- Marca o ciig
7 (10 setembro proxlml( futuro pala instaDa-

-	ção do ternO) etc ltsirac'v .........
N. 7,814 --- Decreto de 23 (11' agosto etc 1927 - CrOa nula

C,eOl a rural, liii St11, 110 povoado de S. Lui z,
lnunictpio (le Jaeiittnga ..........

E. 7,1145 - Decreto ele 23 de agosto (te 1927 - CrOa 11100
esco la 111 i'ilt, misto, 110 lograr (tenoni i nalto
Lagoa, muntcipto de Perdões

PAGINAS
N. 7.816--- Decreto de 23 de agosto de 1927 - Ci'Oa unia

escola rural, mista, no togar denominado
Bairro dos Rubins, municipiO eta Jacutinga

	090
N. 7.847 - Decreto de 23 de agosto (te 1927 - (,rea uma

escota rural, mista, 11(1 togai' (iei101iltfllldo	
990Lageacio, em F'ruchd

E. 7.848—Decreto de 25 (10 agosto (te 1927 ----Ci'ea (11110
escola nocturna, intiscu ti (10, 110 bairro Alto	

99'de Santo Antonio, liii ci ta (II' de liiirbacena
N. 7.849—Decreto de 25 etC agosto de 1927 --- Crea uma

escola rural, mista, 1(i) lugar denominado
"Morro ell(s roZCS", eti, Bias Fortes, muni-	

991ciOO (1 t-t'bacenis
N. 7,850 - Decreto 1 25 ele (gosÕ (ii' 11)23 -- Cra tinta

escola i'cirat, 11(1 sta, i o 1115101' denoni i nado
"Batalha", ctistr icto etc 1-1 ias Fortes, Illflhlt	

992ci pio de ltarhuc'ena
N. 7.851 - Decreto de 27 de agosto de 1927 -- 1)3 a eteno-

iiii nação ele "Sabi tio Barroso' ao nOVO ilS 1-	
99211190 elo Instituto ".1000 Pinlie i co''

N. 7.852 - Decreto de 27 de agosto ele 197 -- Marca o
(lia 25 ele setembro prox iulo futuro paris Se
proceder O eleição de iii)! se (cacto i' pelo Ii)tl-

	992llii'ipio di' P1(Ii1lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. 7,853 - DecrEto de 27 de agosto III' 1927 -- Transfere

a escota rural, nitst, (te (idonta niuiiictpio
de Entre ]tios, para o povoado 'Ide i'ac i Cmii a,	

99:1110 ITlCSUIO Ifllll)icilt))
N. 7.854 - Decreto de 27 (te agosto (te 1927 -- CrOa (111115

t'seottls	ruraes. mistas, 10)	lilllnietilh) etc
En(r-e Bios, sendo 111110 110 povoado (te Gani-	

99303 ele Cmiii e Oilti'i( 110 ite .1050 i',ito'ieu -
N . 7 .855 -- 1)eei'etii (II' 27 (teagosto ele 11127 -- CrOa unia

escota mista 110 chstricto de Santa Cruz elo
Escalvado, 11111 lii ci pio de Ponte Nos a, e su
1 01111e O logai' (II' adjllriito a escola teintiitiia	

911-1(til 1)1l'SIlliI localidade ...........
E. 7.816-- Decreto (l' 27 (ti' agosto de 1927 - CrOa 110111

)5C0t11 i'111'i(t, nu sta, tio povoado0 	(l)'noflhillalil(	
(1)1FUlIdOl), nlllIlictpio (te Ouro l'i'eio .....

E. 7,857 --- Decreto de 27 de agosto de 1927 -- CrOa (lImas
('S())tilS rilraes, 1l(istlts, 1)0 ii(illiil'i)Ul( (II' Mii-
zaititjiiilo>, localizadas lioS i(oV)(i((t o s (te PaI-

1(1nht'uti	1' Ol'"iilS	...............
E. 7,858 --Decreto (1" 27 de agosto (te 11)27 --- CrOa (luas

('SeOti(S i'li raes, 111 istas, II)) lllliliictt(io de Saht-
fl)(ll1)tis, sI'ndii 111110 uni CanI(aturava e outra

(1(5('u)	Co 'doses	...............
N. 7.831) -- 1)ecnu'h( (lI' 27 (te ((gosto cl' 1927 -----CrO( unoi

eslilitI rural, mista, rui Sesmaria, nluliii'i pio
995Bonifim

N. 7.860 - -Decreh( (te 27 (1)' agosto (te 1927 --- TranS Feri'
liara a eidlde (1)' viçosil 11 escota iloctLirlIll,
i'uirat, l)ias.clitina, de Silvestre, iui,iiiict 100 de

(1)5viçosa	..................
N. 7.801 --- Decreto (te 27 (te agosto itt' 1927 - CrOa 111110

escola iii rol, mista, ('11) Lagoa (los Martins,
di strict O (til c'i ctade de Pi nu div .......	996

N . 7, 862 - Decreto (te 27 etc agosto de 1927 - -- Ct'Oa lima
('5)0) a 1)1 ral, ni t sta. ('1)1 Gonçalves Ferreira,
niunictpio de ltapecerica ..........	996
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N. 7.80 - Decreto,  de 27 de agosto de 1027 Crêa duas
escolas mistas rio di stri cto de Pimenta, mii-
fl icipifl de Piunihy .............

N. 7.1161 Decreto de 27 de agosto de 1927 - -- Creia Ires
escolas rui'aes, mistas, no município de
Ponte Nova, sendo unia no povoado de So-
hrad inh o, oul ia no de Jaracatiá e outra no
de Ctiacrintia	...............

N 7.1162 Decreto de 27 ele agosto de 1927 --- CrOa duas
escolas mistas no rnnnicipto de Caraugola,
sendo unta no districto de São Francisco do
('dona e outra no povoado de São Manuel
doBoi	...................

N. 7. 866

	

	l)ecreto de 27 de agosto ele 1927 -- Converte
em feniiiiinn a escola rural, mista, de Capa-
i-aó, mituii'.-i pio de Cai-angola,	e crOa unta
cadeira iii a seu! i na no mu('snt o povoado

N. 7,867 - Decreto de 27 de agosto e 1927 - Transfere ad 
scola fefli iniita do districlo (te S. Loiint'nço,

01 iimii ci pio de Pouso Alto, convertida cmii
rural, insta, para o povoado de Monte Belto,
iflui ili (' ! ld O de Itaiiti(iiid(( ..........

N. 7.868 - Decreto dc 27 de iiOSti( de 1927 -- Converte
em maSculina a eeola mista do districto
de Santo A ti lon o (tu (irain a, flhitliicij)i o de
Rio Casca, e crOa tinimi 2. cadeira feio imii na
mia meSnia local idade ...........

N. 7. 1169 - Decreto (te 27 dc agosto de 1927 -. Transfere a
escola niascu 1 ina do (tistricto de hão Louren-
ço, mimo! ci 1,11) de Pouso Alto, convertida em
rural, mista, pula o povoado de Lagoimiha,
no fliesluO iiiuhticipio ...........

N. 7.870 - Decreto do 27 (te agosto de 1927	CrOa duas
escolas rim r11r 5,	iiii atas, no	miiii ni ci pio de
Santo Antonio do Monte, sendo (imita no po-
voado de Itaposos e outra no de (',rotados

N. 7.871 -- Decreto de 27 de agosto de 1927 --- CrOa tres
escolas rn raes, mistas, no 01 11H ('ipi o de Di o
Casca, sendo tinia no povo a do ite São Dai'-
Iliotonieti, uma no de Sant'Anna i' outra tio
Coi'rego do Chaves ............

7.872 - Decreto de 27 do agosto de 1927--- CrOa duas
iS('OliiS cui-ieS, mistas, no mitilflicipio iti'
Patroeinio, seiot(i 1111(0 tio JiO'.OiilO de. Serra
Negra e outra no (te Cocoes ........

7 .873 - Dei-rel(, (te 29 te agosto (te 1927 --- Declara tIo
ntiliiliiile publica a desaproprtaçao de tinia
fiIiSí( (te terrenos de propriedade do senhor
Antonio Á odor! titia e das benili'itorias na
niesni a existentes, para a pus tageni da estra-
da de antoiuovci s de Itello horizonte ao Rio
de Janeiro

7.874—D<,(-i,(-1o> de 29 de agosto de 1927---- CrOa uma
estola rural, 01 i stii, no logar denominado
Saiita bit lana, 1(0 ilitrit-to da cidade etc Rio
Bi'aitco	..................

7.875 -- Decreto te 29 de agosto de 1927--- Concede
temeu os <to Estado, cai Antonio Pereira, num-
111 cl pio (te ouro Preto, para exploração de
barytina	.................

7.876—Decreto (te 29 de agosto de 1927 Concede
provisoriamente    á Cani ara Municipal ele Ube-
raba a queda d'agua denominada "Pac Joa-

flO rio das Velhas, no Trinognlo
Mineiro	...................

N. 7.877 - Decreto de 30 de agosto de 192 ...... Approva o
ltegii 1 inmi-nto da Secretaria ito Interior

N. 7878 --- D 'ereto de :1 (te setrintiro (te 1927 --- Marca
dia 12 de oiitttbi'o 1).  futuro para ter logar
a instaltação do D'mio ite Ttipmn'vgnai'a . -

N. 7.879— Decreto de 1 de setenibni de 1927 --- Marca o
dia 15 etc n o venibto p. futuro para lei , lugar
a iiistatll(çãO (1(1 tl-D'o ti' ilhas .......

N. 7.880 - Derreto d o 3 de setembro iti' 1927--- Abre uni
i'ri'di ti eSpecial de 2 :0)i)i$Ofi6 parO pagamen-
to di , vem'timientos (t(i secretario (lo Conselho
Peiiitemtciu-i (i

N. 7.881 - Decreto de 3 te setembro te 1927 - CrOa Ires
escolas ritraes, mistas, no mnnnicipio de Es-
Pinosa, tocaI izadris nos povoados de Sant'
Anda, Miiig(m e Brejo ...........

N. 7.882— Decreto (te 1 te selenthrii (te 1927 --- CrOa unos
('Scotmis i'ili'iti's, ti) iStsS, s('n(lo tinia na esta-
ção de Rioo Verd e, . no mii cip i o di' Montes
Claros, e outra no pos- amo to ute Barra do Mel-
lo, itumtii (') 1)11) ite Fm-miga ........

N. 7.883 - Decreto de 1 de setembro de 1 97 - - croa ( l ui(-tro escolas iii i'iiCS, liii stas, 1(0 ituinicipto (te
Dores da }toa Esperajiça, -loca li zad lis nos po-
voados te i'muedão, Poss.",Agtimis Verdes e
F'eli'ias	..................

N. 7.884— Decreto te 3 itt' setembro de 1927--CrOa uma
escola tu rt 1, miii sl.,i • ao povoadoo de Vered i-
otiti, iÏiUi(i(-i1(to ite Grão Mogol .......

N. 7. 885 -- Decreto de 3 ti' setembro de 1927 -- CrOa qtiit-
fio escolas mistas ao municipio de Peçantia,
geniti unta, urbana, no bairro do Funda, e
ires, i'itiaeS, mios Povoados (lê 'l'aperiio, Cin-
co Ilhas e .-\nl,imtio 1,"etb'io	........

N. 7.886  - Dect*to (te 3 de si'tem liro di' 1927 ---- CrOa duas
escotas rimraes, mistas, mio ninmunipio de Ciii'-
velto, localizadas mios povoados de Porto
Ahegi-i' e Esti	ti	..............

N. 7.887 -- Decreto    de :1 (ti' selem tiro (te 1927 - - CrOa unia
escola mista no ultstrictii de São Pedro (lo
Stiassitlmv, numimi-ipio de Peçantia .....

N. 7.888 --- Decm-eto (te 3 (te si'tenmln'o de 1927 - - CrOa limas
escotas ruries, midstas, sendo 110(0 110 bairro
de Fazenda Gi-andi', nininct1uo dc Pouso Ate-
gm'e, i' outra no povoado de Porto ito Faria,
nttiiticipi o de i ' j t'OPOi'í(	..........

N. 7.889—Decreto de 3 de seteuihro di' 1927---- CrOa (luas
('se011ts rui-ais, mistas, 111) n(itmiieipii) ite Grão
Mogol, si'mnlo tinia mio povoado de São Gil e
outru liii te 1 lirizonle

N. 7.81))) --- Decreto <te 3 (te setembro de 1927 - -- CrOa qua-
tro escolas rnra('s, muisls, no niiulticipio (te
Alvimiopolis, sendo unia mui pos oaito de Mello,
d isti-icto ele Samidi', e as outras nos povoados
(te ])ias,  Qu eu la-Sol e Co rajaltgit, di stni cto
(Ia cidade

• N. 7.111)1 -- Decreto de 3 de setembro (te 1927 ---- CrOa elmos
escolas moines, mistas, sendo uma no po-
voado de \'i'ndimtlimi, .oiunicipio ele- Pouso Ali'-
gre, e outra no (te Samit'Anna ela Fazenda Ve-
1 lia, mliii i ci pio ele A ras sim ais v .......

N.

N.

N.

N.
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N. 7.392 - Decreto de 3 de selciabro de 1027 - Crên duas
escolas rurars, i is las, sendo unia no p0-
voado de São 1)0011 ilgos, 111011 1C pio dc Abre
Campo, e outra ita estação de Arcoverdi',
iiiii nicipiO (tC Pedro 1.1)01)0 1 ilo .......

N. 7.893- Decreto de 3 de seteull,ro de 1927 - Creu ti•es
escolas ru raes, mistas, no muilicipio (te Pas-
sos, localizadas nos povoados  dc Coimbras
e São Benedicto, e na caiação de Itaíl

N. 7 . 894 -'   Decreto (te 3 de setenibro de 1927 -- Crea seis
escolas 1111 rarS, ,listas, MOIdO 011111 no povoa
do de Santa Luzia, 1110 ide! pio de Jaguary,
O CiIlc() 1)0 miiiiiipio de I'IIVaISOPOIiS, 1)01
bairros (li' Moni baca, Cascavel, Campo (lO
Meio, 'Martins  1 P11101 ((III ( Ia Pedra Branca

N. 7.895- Decreto ile 3 de setrnilo de 1927 - Crêa ires
escolas ru rac 5, iii is la s, sendo 101111 11(1 povoa-
do de Batiú, niuuieipio dl Dores do lndaya,
e (lltiiS 110 niwticipio((e Theophilo Ottoni,
local izti(IaS lIOS povoidos de Maranibainha
(	Rio Negro	...............

N. 7.896--Decreto  de 3 (te se teIllI( lo <tt' 1927	Croa uma
escola nocturna, Iuascul ina, na cidade de
Mal	ti	ttesllatllu

N. 7.897

	

	Decido de :i d ca 1cm hto de 1927 -- Converte
ciii fcnuniitaaesc o la mista (lo (tiStricti(
Fonscra, innniciplo de Alviuopolis, e crídi
111111 (01(1 co museu! lii 110 ilidIfliO logui'

N. 7.898--Decreto de 3 t i( ! setctithio (Ir 1927 'l'ruish'ie
para (1 1)01 oad(l de Mcsi) ItiluhidipiO ile ''-
canta, convertida liii escola rural, mista, a
clldcira atubuizi,il' acinabtonte localizada eni

110 lt(('SlllO nituilcipio	.
N. 7.999--Decreto de 7 de sob ttbro de 1127 - I n dulta os

Seiltcliciadns ((tvutlttj Peiii(to e Itihiatto da
Clinha ltaiialltI( (lO rIslo da p'a a (1(11 lo-
11111	('oli(leltthiUt ((5	............

N. 7,900 - Decreto (te 7 de s'te'iithco dc 1927 --	rêti ires
r5('OtiiS Vitral 1, mistas, no niulhicipio de Ca-
tapo (171	.................

N. 7.901 -- Dccci tu te 12 (te Set(Iidiro de 1027 -- CrOa (1111(5

csi'oias di lacE 111(5(115, 110 1)111:1; t'iJ)iO (t(
11111 (iii, 10(111 lí'ttdas nos povoados (te \'ocgeln
(II ((lada e Pntc1i do Itatia vil ss0 ......

N. 7.902 - Decreto (te 12 (te setelllliro (lo 1927. - CrOa iva-
tro escolas co raes, mistas, localizadas n os Im-
\ ((ad ((S de C ocrego (bIS Pedras, Cacli ou ir i dia,
'IncItas e 1"ariiiiias ..............

N. 7.903 - 1) ecreto (te 12 de seteitibro (te 1927. -- Trans-
fere para os povoados de Barra Grande e
Esperança, ninilici pio de Mesquita, coliverli-
(1115 ('Iii llIiStilS, 1 I. e 4." i scolas, flti(Scillilli(S
da cidade ik' .JaIitliiri'l ...........

N. 7.901 - Decreto ele 12 de setembro (te' 1927.  -- Transfe-
re para (1 povoado de Atrás  do Moiro, III 11111-

i 11 lO (te l'ara isopol is, cotivei't eta um nusta, a
escola masculina (ia sitia (te Elo',' Mciides

N. 7.905 -- Decreto (te 12 (te setembro (te 1927. --- Traiisfe-
i'eoi. escola ll(isti( da VilIa de Elos' Mendes
1 ) 1( 1 1 0 11(11(1(110 (te São Itoque, nlnnicipio (te
Si h ilIO(( ot,i 5 ................

N. 7.906 -- Decreto ite 12 de setembro de 1927. -- -- Transfe-
re a 3. escola mista da sitia de Eloy Rendes

xxxv

para o povoado de Palmital do Cervo, mu-
iii ci pio de Lavras ..............

N. 7.907 - Decreto de 12 de setembro de 1927. - Transfe-
re a 1. 11 e 2. escolas mistas e a 1. a e 2. a fe-
inininas ila cidade te Januaria para o mil-
nicipio de S. João Nepomnceno, localizadas
nos povoados de Ribeirão (te São João, Cafés,
Santa Cruz e Marcotinos, respectivamente.

N. 7.908 - Decreto de 12 setembro de 1927 - Transfere as
escolas mista e masculina da sitia de Silo
Ronião, respectivallielite, para os povoados
(te Boa Sorte e Bom tesos do Pacuby, 11)0-
li icipio de 1 lleonfidencim( ............

N. 7 .911(1 Decrt'zto (te 12 (te s,olcin bro da 1927.  --- 'i'raumisfe-
00 para 11 JMVOi1t0 de t rt.tIla, 1iiiiiiicij}io (II'
I tjim. a 2." csiola liIas.ci( Lina da ddadi' dc
.1(1)111(1111 ....................

N. 7(1111 l)ct"i'ito cl'.' 12 do satuiibro de 1(127. - Tracisfe-
re para os povoados do S João e Pedra
Branca, 111111 lei pio do Cal agi lideS, i'spec.t Vii -
ititt'. as escolas mas'uiiisa e fennalia (1()

d istrielo de São '11 i ago, mmm ole t 1pi o de Bom
Suco SS") .................

N. 7,911 - Decerto do 12 ele srteinthro de 1927. -- Transfe-
ri a (srlela mista do ctisitt'ieto cli São Thtago,
ni uni ci pio de ibm Successu, para I( povoado
(te Itetla Vista, niunicipio de São Gonçalo do
Sapi(catiy.	.................

N. 7.912 -- Do't','to do 12 eti' sot'cnhiro da 1927. - Transfe-
' escola iii a :iiI iria da (, idade de Ja-

nuto ia pa o bairro (1" Pai na do Lourenço
4 tio, mnu	'3p i o do 1 tajti 1i3 ........

N. 7.913 - Decreto do 12 d 'o toinhro da 1927. -- Cmi-
10 etc ciii neasoii Fina a esalti mista do dFs-
FrLet (1 cio l'iil1711fl1 b( , 1101)111' ip i o d".T e(luory, e
(irêa11)1(11 ct(Ltí'i ra fnii lula lia 1005) ia local)-
(1011...................

N. 7.914 -- 1)i'crcto c1' i-t do stoiuht'o ato 1927. ----Abre
11111 oio,ti lo supplciii''nlar de 100:000$000, á
vtba II	lSocoer(3s Pithlicos), da lei n.
931, de 1(127.	...............

N. 7.915 --- Derroto d' 15 (to s'trsid)rO de 1927. -- Abre
liii) t't':lFto Shipl(I 1111 0111(1' cl 100:000$()00
(fl 1)011175 (te t'li5) á vot'ha eIart. 1 o,

§ 4 , , n. 11. dai ti ti. 931, (li' 27 do sotenibro
19213	lçx1uwsoo V,cOtondi( .......

N. 79111 - l)o,'rob 1:' 17 ao s iL, nibro ik, 1927. - - Marca
() (til 15 ele n,(venibro p1115 1110 1 ( 11 1 0 a instal-
lação (Ii) li't)(t) jtidii'i i:oi o ti' (iilarohiy.

N. 7.917 - floreio Ii) 17 cli solrnibro at 1927. -- Crêa
quatro cs:'oltts 110 i t t il h it ( ' I P tO lo Racbacena,
setIdO (tuas 1	501111(	(' (tiiiis nocturnas

E. 7918 -- l)cs'eto cio 17 cli s?tcnlI)ro do 1927. --- CrOa
cm is sacolas itira os, ni alas. 501)10 lima Cfli
1.o cosi a e outra cm lia real co s, 111110 icipi o de
1 lani icraInd 'i' ha ..............

E. 7.019 -- Decreto do 17 (10 11't011l])O (lo 1927. -- CrOa
ti-! , s ( si'o1s t'lI (11105, ]]listas, 11(1 litun icipi ) de
3(1(1' ltd	ti 'i alia ..............

E. 7.920 - 1)ecrith ti 211 lo sc'ttitt'o de 1927. -- Marca
o (lia 12 (10 (((lUdo') pl'oxituo futuro para
ter lagar a installaçao do ttirnmo de Antonio
Dias....................
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N. 7.921	Derreto di 22 cio setembro de 1927.	Approvn
G rogo Iameno da Universidade de Minas
Gerae.s ....................

N. 7.922 - Decreto oL 22 de setcunlsro de 1927. - Cría
ditas escolas rliiriae;s, scend ii umaa ri) ata, no
povoado de PeJi'a, nsUaic.ip io de itauna, e
outra, nsas('Ulricna, no dc' Ri hJji'ao, iiiufliea-
pio de São Gonçalo do Sapucahy ......

N .7.923 - Decreto do 22 do ccc42nsbro do 1927. - Coo-
v1e em iii ascu Ii na e foni iii ina, respectiva-
nitente, a 1. e 2.escolas misbis do disle'icto
de Divino do Carangola, mun.ioipio de Caran-
.......................

N. 7.924 - Dc'crnlo ole 22 d sy lr
.
 nibro de 1927. - Crea

duas escolas nota rias, mas cii liii os, sendo
unia na cidade de Uheraba e contra na do
V-arginlia .................

N. 7.923 - Decreto cl 22 ole sel.ciiiibro dc 1927. - Crêa
duas ecsceolsiS ruia es, saieta s, no iii un i-cJ.pio de
Cacoongola, localizadas nos povoados do São
Pclr co o São João do Norte .........

N. 7.926 - Decolo di' 22 de sei-caibro de 1927. - Ciêa
duas escola:s rurars, nustas, no nluriicipi o
de 13coao li ou, loca lir aias lias povoados de Bai-
DCii'ios o' Marchados.............

N. 7.927 - Decreto do 22 do sedembro d:' 1927. - Cêa
duas esrcolne ruraes, nus-ias, unia no muncci-
pio de Siilv.iasiopiotis e outra no de Th)co.phiio
011-coei ...................

N. 7.928 Derroto de 2'-' de relr,uiihro de 1927 - CrOa
(ris escolas l'iuraos, mistas,as, ao iii ciii iii pio de
Pouso Al-cr, lccc'uol iradas nos bai i'ros de S
Geral lo, 1 inieCra o' Ri beirão das MortCs

N. 7.929 Decrlo de 22 cl. , s:leunloro de 1927. - Creu
cmi a oscula rural, Iffi sta, no povoadoo de Ran-
cho Novo, flouuoic.i:pico de Quc'lue, e unia 2.
cilei cii, taocihiii ruo-ai, niisla, no povoado
de São Gcc:iç:olo, uni cricipio ele Ilolc'lhos

N. 7.930 - Decreto ole 22 de silcinliro de 1927. CrOa
-claro os-cicias rurais, mistas, uio iliunicipio
de Para ealú, 1 oral raul-as nos pov ouias de Pa-
pa---mi'l, L:ondino, !lo:o Vista,	1 nhai5nsa e
São Pio, todos no districto de l'nohy.

N. 7.931 - Decreto de 22 de setembro de 1927. - CrOa
'P atru escolas co lueS, nu si lis, no iminiei-
pio de São Go li a iii lo, 1 oca li zunI as nos po-
voados de Malta dos Vieiras, Coqueiros,
Çapão do Caçador e ltorroeh udo ........

N. 7.932 Decreto ole 22 di' seleeabco de 1927. - CrOa
duas escol as ao cOes. Inislas, 1110 iiiUfl.I cipio
dp Eu tio Rios, 1 ocal i7.uuid as nos povoados do
1'a11ciros o' Qn mui loci ...........

N. 7.933 - Decreto ole 22 cio sei ecu loro cl e 1937.  Tea n,sfo-
re parei a 2." leis,eola mistacita do bairro das
Pai uio'i liaS, cicia cl e de1°ouu te Nova, o Ioga
de a5junr)o á 1.° escola eaasculiea da ci-
dado do .lanuaria............

N. 7.934 -' Derreto de 27 de .etc'iiibro de 1927. Abre
o credito especial de 6.000:000$000 para sup-
prtr a iucsnfficiccrco'ico da consignação orça-
nuontloria para osLrucicos dc' rodtag'sn

N. 7,935 - Decreto de 27 li' seli'uoihro de 1927.	- Abre
o credito do 700:000$000 para su,pjorir a (ri-

sufficiencia da vertia 2, paira Obras Pci-
plicas .....................

N. 7.936 Decreto ole 27 de setembro (te 1927.. . Abre
uns credito supp 1 enientar á verba 3, da lei
ii. 931, de 27 de ooetoai brio de 1926 ......

N. 7.937 - Decreto de 27 cl.' ,sot:tubro de 11127 -- Ahx'c o
credito es isei' ia 1 de 130:000$0u011 tI) 0ll0$1l90, para recua-
rcr a ole s)icsas ccciii cc Gabinete do' Investi-
ligações e Capturas ............

N. 7 .9:18 - Decreto de 27 de si'ti'nilcro de 1937 - Abre
('ciii tos espiei aos para occo rrer a despesas
a cargo da Seccoiliria da Segouiíoucu e Assis-
buda	l'ocloticco	.................

N. 7.939 - Decreto   de 27 de sel,enibro de 11)27 -- Abre o
credito especial ole200 :00l)$)l00. pala occorrei'
a despesas ole rc'lo,inoa de material da Com-
luanlua de Jtooioloo'i ecos	...........

N. 7940 - Dcc n'tio ole 27 ele se lemb roo loro ole 1927 - Abre uni
credito especial de , ,2:730>000 para paganlc'n-
tio doo pessoal o ole iuuicti'rial 1cana oAbcigo
de Menores ................. .....niN. 7.941 - Decreto de 27 de so'lo'nibro cio' 1927 -. Abi'i' u
credito especial ole 511:1 ')1$996, liu000 'ocoioru'er
o olesloesas de serviços acc ri'si-idos usa Força
l°iulclioea, 100 o'orreiu)i' anuo	........

N. 7.942 - Decreto  de 37 ole setembro (te 1927 - -- Abre (O
creol tio supp)o'oiioiit:or de 571111$00)) á vertia
I0-A-3, clii lei n. 11:11, de 27 de so'ternhi'o de
1920	....................

N. 7 .943 - Deci'etoo <te 27 do' seleni Is ro ol o' 11)27 ---Abre ....uni
credito especial de 7 :522115000, paca paga-
nu'icloo doo pessoal effectivoo tia 5." secc,'ao da
Si'crelau'ia da Se.guronçoo e Assisli'licia Publica

N. 7,944 -- l)eo'ro'lo de 28 cio' so'lenolorco cio' 1927--Abri' um
credi li, uni oplelioi'lltlor de 67:000$000 á velha
10-A --- 1°essocuol, io. 2, (Ia lei li, 931, de 27
ole cclo'nohro de 1926

N. 7.945- Decreto cIo' 29 iii' setenobro olo' 1927 -- Abre oo
credito especial de ll0S-J.$933 paca paganlelilco
da greotilicooçãoo :iololicioiool clii lei li. 425, oh'
agosto de 11006, 1000 cir. João Pereira de Mello,
eli''fe de secção ol o Secretaria da Agricultura

N. 7.916- Deu'i'i'lo de 29 de setembro doo 1 93 7 --- Approva
o regul aniento dii Inspectoria de Veli iculos da
Capital	..................

N. 7 .947 - Doerei co (lo' 29 iii' so'teiiibro de 1947 --- Abre o
credito especial de 129 :960$000, pina paga-
inculco ole oli'spcsis cont os liouo'i'aes cio cli'.
1)1 ogo Lui z do' A lmo'i ola Porei ruo \'a sconcel los

N. 7 .948 - Decaio de 29 olo' so'lenulorcc de 11127 -----CrOa duas
escolas rurais, usii sitos, no) iii Oiu (ri pio doo San -
tu Maria cio Su assulo y, 1 occahi zaolas nos p °-
s-mcolos etc ( ',cuiiloau c o e Patroocijuo de Santa
Rita

N. 7.949-Decreto de 29 de setensbro ile 1927--CrOa qua-
tro escolas u'unaes, mistas, no no uni ci pico cIo'
Alienas, localizadas nos povoados de bar-
baras, Boa Vista, 550 Ilucrlliolonleu e Pi-
nheiros

N. 7 .950 --Decreto te 29 doo seletiffiro de 1937 ---CrOa duas
escolas rurars, mistas, sendo unia no po-
voado de Corrego de Sant'Anna, município

*1
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de Rio Espera, e outra no de Torneiros, mu-
fliCii O de Pará de Minas .......

7.951--Decreto de 29 de setembro de 1927 - Crea maia
duas escolas nu s 1 ile do districto de Campo
Mystico, municipio de Ouro Fino .

7.1)U -- DecretoDecreto de 29 (la setembro de 1027 Crf'a duas
escolas n irars, mistas, no mii nici pio de Ti-(,-
medai, localizadas tios povoados dc PajeIi ii
e	Laiidiiii	................

7.951 Decreto de 29 de setembro de 1027 - CrOa duas
escolas ruia es, liii slas, sendo Ufl15 110 povoa-
do do Murro G cintile, iiuuiicipio de Parti de
Minas, e outra nu luilavíieiiilio, iiiiitiicipiii
de Tiros	................

	

7.951	l)ecrelii de 21) (to . silinilirri de 1927 -	(:céu ilitit;
isentas iiila,s, mistas, 00 ititinicipili tia
clioei Ias, localizados tios lati rios de Posses
e	Paitiiso	................

	

7.955	-Decreto itt 29 iii setriiiltiti (Ia 1927	Crcitiliias
escolas iiiiiies, tiiislas, itt) initiucipil) de Rio
Novo	..................

Detrito (te 21) (11 1 stiuiltrit li' 1927 CrOa ilitas
escolas r tIrais, inislas, siittlo iiia lio povoa-
do de Saido Aittoitii,, niitiiiiiiiti tIa Santa lu-
zia, e outra no de Agitas Claras, uiliuici pio
(le Marianos ...............

7.057 ---l)ecreto tia 29 de setembro ila 1927 --- Croa um
logtir de adititiulo á escola nusta tio ilislricto
de São .Jiilião, titililici pio de Ouro Prelo

7.058 - Decreto de 29 di silinitiri, de 1927 ---- Coiis,r
ciii fcuiiniva a escola rural, mista, (te Padre
liritto, inun ii liíii itt' 1-larltacina, e crOa unia
cadeira ia ascii liii a tio mesmoo Ioga r .

7.959 -- -Decreto de 30 de setembro iii' 1927 Abre uni
credito supileineutar de 295 :7-1 ã$552, paia
occorrer a despesas (Ia Força Publica, no
corrente exercicio ............

7.9(W-- Decreto de 4 de oittuliro tia 1927 -- CrOa um
segundo grupo cscolto tia cidade de Uberaba
ileno i ia oito-o "Grupo Escolar Minas Ge-
raes'', e tIO tio prinniio, jI ilistÉlll q (lo, a de-nominaçád riO "Grupo Escolar Brasil"

7.961 --Decreto di 4 de ,outubro de 1927 - CrOa um
districto tiui•t5rio no lria'gulo Mineiro, com
séde na ii (la4e de 1 hera bit ........

7. 962 - Decreto fte 10 tia outu hio tIa 1927 Concede
ao ci iftolão Segi 5111 tio lo iii Novaes, ou tio-J;resa qu p o ego a cai, privilegio para coo stru-
(*ção e exp lo cii ção ii" unta estrada de auto-
ti)oVi'iS ()(ia, partindo	 tdo tia cidade do Prata,vá leito i Pai 110 P0iti) (ti) Cem 1 lan o, á fiar-
gelo tio Rio Grande ...........

7.9W:- Decreto da 10 tia otitoltro de 1927 -- Abre um
credito de cinto e iiztcoeji)a contos (te réis
para a ci iii s çã o il a u tu a p ropri edade destnada O. instaliaeãii iie uma fazenda de se-
mentes de algodão ............

7. 9)11 Decreto de 10 ile oijtit]iro de 1927 - CrOa unia
escola mi rat, ni Pia, eco Soledade, ttislricto da
cidatie de Monte Alegre, e marca o dia 20 de
janeiro de 1928 para installação do grupo
escolar da mesma cidade ..........

N. 7.965 - Decreto de 11 de outubro de 1927 - Auctoriza
o Secretario da Agricultura a abrir concor-
jeucia para a construcção do edificto para o
Foruna de Ituyutaba ...........

N. 7.1)66 ---- Decreto de 13 de outubro de 1927 - CrIa uni
segundo grupo escolar em Uberabintia, com
a denominação de "Minas Geraes" .....

N. 7.997--Decreto de 13 (te outubro de 1927 CrOa uns
canipo experimentai para eiinna de assucai'
na antiga fazenda do Biinity, municipio de
Uberabi uli a, onde fu ncciou a o serviço tia
sententes de algodão ...........

N. 7.9 1 h'i'ieto iii' 13 tia outubro ile 1927 - CrOa uni
segundo grupo escolar na citituti' iii' A raguarv,
cieiiotu)najiitij-ii "Visconita it(- Ouro Preto ,', e
lá ao pi'iuleirtt. já 1 istalliititi, ii itenouiiiia-

tia "Haiti Soares'' ..........
N 7991)	I)eci'í' to de IS iii' olitubro itt 1927 -	Auctoni,a

o Secretario do inteijor a ubril . a t'oileor-
i'i'ncia liii tilicti 10011	 do grupo
escolar itt' Estreita do Sul ........

N. 7.070	l)i'iieto la lã iii' iiulalitti di' 1927 -	Aoctorizti
ii Secrilariti dii Interior a librirabrir cciucorti'ncia
liolilicti para cousl 'iii ç'iio do grupo ' escolarde Patci,iinio

N. 7.970-A	Decreto til 15 de outubro de 192,2 7 -	ltPr0Víio Regulaoiento tio Ensino i l ri l uario -
N. 7.971 -- 1)eereto de 15 tIa outulirti d

e
l927-Alui' tini

credito Suliplellientar á verba 5 da lei li.1)31 - -- O - - te 27 de setenibor 	iii' 1926N. 7.972 Decreto de 16 de outubro de 1927 -Alice uni
credito especial ile 5()o:000$000 para paga-
nu'niii de dividas de eXercicios finitos

N. 7.973 - -- Decreto   de 1)1 de outubro <to- 11)27 --Abre uni
credito especial (te 22:838$065, para paga-
iiieiito a José Dai ia, ani virtude de sentença
judiciaria	................

N. 7.1171 -- Decreto de 16 de outubro tia 1927 -- Abri' um
credito especial de 1 :600$000 para iagamen_
10 <te di fferença de vina i inentos ao Advo-
gado Geral do Estado ..........

N. 7.975 -- Decreto de 16 de outubro de 1927 -- Abre o
credito especial de 38:111$000 para diversos
pagamentos tio corrente ex cri' i (lo .....

N. 7.976 - -- Decreto cia 16 de outubro de 1927 ---- Abre o
credito supplementar ite 4 00:000$000 á verba1-1-A-2, jo, art. 1", da li') n. 931, (te 27
cIa setembro iki 1926 ...........

N 7.977--Decreto tia 16 di' outubro tia 1927 --- Abre o
credito especial tia 272$00)) pura pagaento
á preparadora-zeladora dos laboratorios tIa
pliysica, clt)niti'a e historia natural, da Es-
etila Normal Modelo tia Capital ......

N. 7. 978 -- Decreto de 16 de otittihro de 1927 --- Abre o
credito supplementar tia 400:000$000 á verba
li. 14-B-2, da lei li. 031, tia 27 de setembro
tia 1926

N. 7979-- - Decreto de 16 de outubro de 1927 -- - Abre o
<"'edito su ppl enientui r de 1: 632$000 á verba
15-A - -- Pessoal - - ti. 1, elo alt. 1., 1 1°, da
lei ti	931, cia 27 tIa seteieihr, de 1929

N 7980 --- Decreto de 16 ele outubro de 1027 -- Abre o
credito supplementar de 274:408$185 á verba
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14-13-1, (Ia lei o. 931, de 27 de setembro
(te	1926	..................

N. 7.981 - Decreto de 16 de outubro de 1927. - Abre o
credito supplelueotur de 20:000$000 á verba
li. 21) elo art. 1,,. j,o, da lei li. 931, de 27
de sctembo de 1926 ...........

N. 7.982 - Decreto etc 16 de outubro de 11127----- Abre uni
cre(t lo sup ,leineiitar de 63 : 000$ 000 a verba
12-A-1, 9 1. 11, art. L", da lei D. 931, de 1926

N. 7.983—Decreto de 1(1 de outubro de 1927 - Abre uni
credito siipp 1 ruleilta r ele 107 214 1900 'i
12-11-2, O 1.', art. 1 , da lei n. 931, de 1826

N. 7.984 - Decreto de 16 de outubro de 1927 -- Abre o
credito suppleliielltar de 542:215$290 á verba
11-11-3, da lei o, 931, de 27 ele setembro de
1926	...................

N. 7.985— Decreto (te 16 11(' 001(11)10 dt , 11)27 --- Converte
em feminina a escola rural, mista, de Santa
Cruz, lilIlIrici pio de Muztinbinlio, e crêa (11)1(3
cadeira ulasclIl ((11 1111 mesma localidade

N. 7.986 ---Decreto de 16 (te outubro de 1927 - CrOa qua-
tro eseolas 1tlraes, iiiislas, no fl(U11i1'i)iO (te
Sito .1001) d'EI- 13ev, localizados  nos povoados
(te Monte Vi di o, ( 1)111 beira, Caquende e Praia

N. 7.987 --Decreto dl' li; dl' outubro (te 1927 --- CrOa qua-
tro ('seotas rI)L'aes, III ist,is, no nwnicipto (te
3. hactO, 1 oca li 'ad as )tos povoados de Geraes,
Fome) ras, Clarinlio e Junco ........

N. 7.988 -- Decreto de 10 (Ir ol)tuto'o de 1927 - CrOa duas
escolas rL(rlls, iiiislas, 111) flhIIflt('il1I0 (te Mii-
Ziin)hiIlliO. 101.11 irluiaS nos povoados (te Mu-
3.011)110 e ltespnnlues ............

N. 7.91)9--Decreto (te li; de olitill)r() (li' 1927 - - CrOa (luas
('S1'0lO'1, sendo unia, niascut liii, 1115 sO'de do
Itt str ii't 1) (te Corrego d'Anta, munici )iO de
1,112, e outra rn tal, 011 sta, no povoado de Var-
genl da Malta, muiiicipio de Claudio ,

N. 7.990 - ecreta de 16 de outubro (tI' 1927 ---- CrOa ires
('SI'))! as run'aes, liii itas, localizadas nos povoa-
dos (tI' Malta, municipi)( (te Christina, Bento
Pires, iuiiiii1'i pio (te BelIo tlorizonte ; e Bar-
ro Branco, município etc Mari anua .....

N. 7.991 -- Decreto (te 21 de outubro (te 1927 -- Abre o
('redito supplemeniar de 28:896 $ 000 -.1 verba
8-13--Material, art. 1.0, 1) 1. 0, da lei n. 931,
(te 27 de setembro de 1920 .........

N. 7.992 - Decreto  de 21 ele outubro de 1927 --- Abre cre-
(ti t OS ('spe'cí ara para pagamento de odeie o-
liaes da lei 11. 425, de 1906, a fu nceionari OS
da Secretaria da Segurança e Assistencia
Publica

N. 7,9)------Derrio de 2-1 (te oulubro (te 1927 - Abre o
credito supplementar de 160:000$000, para
occorrer a despesas com o pessoal e mate-
rial da Guarda Civil, até dezembro deste
11111(0

N. 7.991 - - Decreto (te 2-1 (te outubro de 1027 - Abre o
'credito supptementur de -)0:200$000 á verba
6-13-1, art. -1.", 1) 1° ta lei li. 931, (te 27 (te
'setenlbro de 1940

N. 7.995 - Decreto dc 24 (te outubro de 1927 - Abre o
credito süptementar de 6:495$000 á verba

6-A-2, art. 1.0, § 1,0, da lei n. 931, ele 2(te Sl'lelllhro <te 1926	...........N. 7.99(; -- - Decreto (te 2! (te outubro (te 1927 ---- CrOa unia
C--!a au sta tio distriefo de CalIõl(s, 11111-
iii ei pi o de 1'i rç1s

N 7.997	rDeceh (te 24 dl' ((pluI)ro (te 19, 27, 	- CrOa (luas('s('olas ('II coes 11)1 i'staciio (le Paiol, niuni-
Cipio de Turvo, s endo ((111(1 pula cada 5eXo,N . 7.998 -- Decreto (tI' 21 de outubro (1)' 11)27 -	Abre ulil
('I')')tIlO s)lppiI-iuie)It10- (te 1 .4)1(0 :l)t(0$001t a ver-lia 2, p1111) pagl(liIelltO (11)5 obras	(II' ('01)-StI')(cçÚ)(	(tI)	)lU1U'iel cli' cavuliuria	(lestaCapital

N. 7.998-A - Decreto de 2 (te lIOven( bro (te 1927 -- Indulta
o Sentenciado Evarish) F'erii,outi's (li , Sousa(tO resto	(III 1) 1 1)1) 1)	(1 1 ( 1 '	foi ('Oi1)J('IOl)a(tON. 7.999--- Decreto dl' 5 de 100-eu) tIro (tI' 13127 - - CrOl( (111)0escota n(ista, 10) (tist)'ie(() (te Brejo (loAmparo,	lnn)tcil(í)( (te .l15))I('fl ....N. 8.000 - - 1)ecr('lo cl)' 5 de llovelul)ro dl' 1927 -	A . bre umcredito (' S t(ecial (11' dois 11(11 contos de réis
(2)11) :0S0$004() 1 1 (11 11	oc('orrer ás despesas
PI'OveliieI(tes di' ((pl'rilÇ'Ões (II' ('reditosN, 8.001— Decreto Ir 3 (te tIOS I'iiiI'o dl' 1927 - -- Suppri_
nie o posto fiscal de Santa Clarl(, nus 1 mi-les (t ('sie Estado ('0111 1) Es bulo do Rio <te Ja-
neiro e transfere para a j (lii sdicç0 o de Faria1.en(os (IS pontos (te extravio que lhes são
suhoi'd i l(SdOS

N. 8.002 - Decreto de 5 de Ilovenibro de 1927 --- .Suppri-ole 1) posto fiscal ele ''I'r j nciio''', nOS 1411)1-
Ira deste Estado com o do Espirito Santo
e trai) a fer(' os pontos de extravio que file
são subordinados pari) a jui 1') sd icçito <to pos-
to fiscal (te Malihunl iii iii .........

N. 8. 003 - - Decreto de 8 (te ]iovenihro (te 1927 -- Appi'ova
o plano 1' as plantas da desapropriação dos
mau anci IleS (1 (IS eOrI'egos 111(11) MOÇa C Capito
de B aixo 1' (tOS terrenos ]>art i culares que
lhes co lisli tuelti inicia, 110 munici pio deCpntagemN. 8 .004 - Decreto de 8 (te nos-eu 1 bro ete 1927 - Abre um
credito esu)ecial de 2.0)))) 0440$00)) pari) o Ser-
5)3.0 (li' l':lectrietdade da Capital .....

N. 8,005-- Decreto de 10 de novembro de 1927 - Abre o
credito SU PP l 'l1i lutar (te 40:000$000 á verba
34-4 e 11. 9 1.", da lei li. 931, -de 27 de se-tcIiil(I-o	II'	11126	...............

N. 8, t(06 - Decreto (te I() de ]iov)'lubro (te 1927 --- CrOa
ires escolas ru r10's, liii stas, no 111111) icipi o de
Barbl(cefll(	................... 

N. 8.007- --- Decreto (te II eh' o ovcni bro de 11427 ----Abre
(liii ('redil)) ('Special Ite 35 :030$R00, 1)1110 paga-
niento a)) ar. Ar 1 meio Teixeira .lunior, ('li,N ilude d e Seiiteiicl( jud i ci 1(1111N. 8.008-- Decreto (te 12 (te l l ovenlhro (te 1927	Abrecredito Pilra pi(1)an) ('luto da grati ti caçO O ad -
(ticiulial a que se refere	11 lei n,-123, ele1904;, II )liVl'I'SOS fpiieu'ioivarius	1h' , grupolescolares ........

N. 8,111)9 - -- l)eorelo de 12 (II' Io(veluhu')) (te 1927 ----Abre o
('l')'di to sul t (pleil(eJ)tar de 7 :1)00$000 para pa-

- galo ('lelo (tI' au 11(5 ex trpoi'uti 118111(5 doa pro-
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	l'essores do Externato e do Internato do Gy-
ice jeasi o M lhe 11.0

N. 8.010 Decreto de 12 de novembro de 1927 -- Abre o
credito ele 3:60(1$000 para pagamento (te
aluguel de casa para o juiz de direito de
POÇOS de Cuidas

N. 8.011 - Decreto ele 12 de novembro de 1927 .- Crêa
Ires escolas no municipio de Alto Rio Doce,
sendo china nocturna, masculina, no di stri-
cio de S. Caetano do Chopotó, e duas reI-
raes, mislics, nos povoados ele Valverde e
S. Sebastião elos Abrc'ecs .........

N. 8.1112 -- Decreto de 12 ele novembro de 1927. Cr6ce
unia escola reeral, mista, cm Qeee'ixuelce, nele-
n 1 e' i p1 cc de A rassec ccliv ............

N. 8013 --. Decrete) (te 12 (to!ieccvenehro ele 1927. Cr8ce
e;eeeel eec esrolees rue'ae's, nnstas, nec ueec leie'ijeice
de Eeetre Rios, sendo Cebit rue cueta cnn clees
seqee lutes povoados: Corrèu, fone Retiro, Pc-
roteles e , lince dcc l"o)ee ............

N. 8)111 •- De'rce'iec de 12 ele novembro (Iv 1927. ---' CrOa
escolees	rhcrcers, neislees,	lia leceeecicileie)

de Mccc de 1 lespeenha, se'i'ele) 111115 ene receite
11111 elos seguintes	povoados: l'ceu	Graeeele',
Corrego de Areia,  Ri hei ráce Mi oec rs cc e Ameia

N. 8.015 - Decreto ele 12 ele novembro cii' 1927. - Cre'a
seis escolas no !l)llleid'lpiO de Inelcevfe, sc'eiclec
Unede nocturna, ncascul)na, na e'ieliede', e cinco
rc)rcee's, ueistces, nos sec:enc)tes pflvceceetos	". 1 celta
do Eceedercesice, Pceir,'i ra, Capine	ele (3ee'i ccc,
Braieqec in h os e Es lei os ...........

N. 8.010 - Deere' lo ele 12 ele novembro ele 1927. .. CrOa
nuca'sereia rectal, mista, eco Ceiceripecen, ei istri-
etc) elee cicleccie' C''	.eencmeos Gera'

N. 8.017 Dee'e'cice d e' 14 ele' ieecveuchro ele' 1927. --. Aic'ro•-
vcc os vOlees tcere'icces ele) Prefeito ele' lrtlo tIo-
rizccote' cijepeestees cc ccrlígos dees proposições elas
leis n)clniciicicee s ns	327, 328, e 329, elo ccci'-
receie	rei.....................

N. 8.018 -. Decreto ele' 11 ele novembro ele 1927. - - Abre
tem credito sceic p lenee'eetar ele 100:000$00o á
verba 21 (esl:cue'iecs lcvdra-neiue cais) .

N. 8.019 De'cre'to ele 12 ele' novembro ele 1927, - CrOa
lcccne e'scoiee e'ce cccl, mista. 'ele esteeçáo etc' Gran-
jas Re'nicielees, 110 milunicilcio ele' tlocavcivce

N. 8.020 Decreto cli' 18 ele novc'n,lcree el(' 1927. -- CrOa
clecees escolas rurcees, mistas, no hlcuceicipio de
Barba cenacc .................

N. 8.021 - Decreto de' 21 ele novembro de 1927. -- CrOa
cincoesc'ccla cl) cccl, mista, ('III Ccl 'ccc, ccuc lei ei leio
ele Coceqem islle ...............

N. 8.022 ---- Dec're'lec ele 21 etc' mcovenchro ele 1927. -- CrOa
1111)0 1( 1 01a rural, neiStle, coe Sao Domingos
elces Deere's, ctistricto ele.  Inflapim, nmcueicilcio
de Ccerce)iiega ................

N. 8.023

	

	Decreto cl" 21 ele' novembro ele 1927. --- CrOa
nuca escola recrieI, mista. inc Ccerrrgo ela Ccc-
e'hoe4ra,	elistc'ic'lce de i.ane icei, Iecicieicicio	de
Qei ei cm 7 ....................

E. 8.024 - Decrete ele 21 ele nove'in j ecee ele 1927. - Coei-
verte inc n i dcc as rscol lIS (te) cl istricto de Rio
Manso, municipio de Diamantina,,,,,.,
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E. 8,025 -- . Decreto de 24 de novembro ele 1927, -- Abre o
credito suppiementar ele 1.1)0)1 :000$000 á ver-
lia 2 11-1, destinada á construcção e reparação
ele leometes....................

N. S,026 '-- Decreto ele 24 cIo ilovenejiro de 1927. Abre une
'credito especial ele 20)) :l))l0$))0o para custeai'
as despesas cone a Exicosiç90 Pecuat'ia a se
realizar nesta Capitai.

E. 8.027 -- Decreto ele 26 ele novembro ele 1927. - Crêa
11100 escota flocicmi'nce, meeteseculimece, na cidade
ele Cci arcene'sia ..............

N. 8.028 - Decreto de 2)) dC novembro ele 1927. . -- Croatinia escola rural, mista,slci, mia Fazenda da
Floresta, Inu n i ci pio de' São 'J'h omaz de,
Aquino ...................N. 8.029 -- Decreto (Ir' 21; ele nove'nelero ele 1927. - CrOa
cIcias escolas rci rae's, luis las, 110 Icetinicipi o
ele Pitcenguv, unta chie 1 llleos el'Agcea e outra
eni Pedro Moreira'cc .............

N. 8.()30 ---- Decreto ele 26 de' eecevreeejenc ele 11)27, - CrOce
eluces ('scoices Iii rues, Iceistas, sd'llcle) unia CIII
Cucchas, hildhheie'ipio ele itleumia, e cc centra ene
11 ibe'irfeo tio J.o ei rei Iça, lideI ide pio dc' Minas
Novas ...........................E. s,o:ii	Decreto de 20 de heoven)iee'c, d o - 1927, -	CrOa
seis escolas rchreecs, Ice istas, 110 Ioiebne'ip)ce del"c'rrces, sendo 111011 emcoche telhe elos seguintes

- leos' ccoel os : Seu! i eie'l Ice, Sã Jose los G olllcs,
\'e'ucliniea, Sailt'.-'cmlna doce l'erccceeccic s, Braço e
llurriietio .....................N. 8.0:12 -- - 1)e'rreto dl)' 20 ele nove'iechrce de 1927. - CrOa
Ices escolas icei cees, heeislces, vo mcc elicipi e) de
l'leey Mc'nctes, sendo lume rue e'ceelcc 11111 (Ices Se.-gechete's Peevoceclos : SMIlt, Crec,, 'l'ritenlpthc) e
t"ei'tcele'za ..................

1) ce'e'etcc ele 2;; ele' lcove'ccehr,c ele' 1927 - - CrOa
lenda e's('oia ruIa), helcstce, inc (',celeximce, 1)111-hei)') lei)) ele Conquista ............

E. 8 . III 1 -- -. Derreto ele 20 de' uo','e'hflhro ele 1927, -- CrOa
terna segcl:eela escola Ihcisile eco districlo (te
.Jubcetiv, hiltinicipio cli' Ceeeeeplisia .......

E. 8.015 --- Decreto ele 26 ele hloveflejci'e) ele 11)27, - - CrOa
Ires escolas no hliclnec)piee ele Als'inopotis,
se'icelo nhiccc Itiase'ut um, 110 dl isim')c)c) ele Sccst
Peixe', e duas mistas, unta cru Slccs)eercice e ou-
tra cio São 'lii ecu, O ..............

E. 8.O36 - Decreto ele 2); ele hio'c'eflchro ele 1927. -- CrOa
hbnca e'secolce rcercet, ne islcc, cmii Cceecejeo l.incice,
d istrie'tee ela ecielceeje (c' l'ae'actete'm .......

E. 8.0:17 - l)e'e'e'e'tee ele' 20 ele' llOVe'nilerci ele' 11)27, --- CrOa
"eu` c'srolce mista icc bairro cIte -Mcithccda, mia
e'ielteeje ele' Montes Ctccrees ............

N. 8.0:18 - Decreto ele 26 ele' )dove'nibro ele' 1927, - 	Core-'e'rle eco fem inina a escola mista elo clistricto
de Sã` João ele) fio Preto ll),	cumue'ipio ele Ca-i'ccbtgolcc ...........

E. 8.11:19 - Dc'cre'tee ele 21; ele cecevi mee)el'(e ele' 1927, - Abre
(mmli credito sic e eple'imeemelar etc' 087 :000,0000 á
verba 11-11-3, elo art. i."O 1.", ela lei li. 931,
ele 11)20 ..............

27
...............

E. 8.0í0  - Decreto ele' 213 de liovene bro ele' 11)	- -- Abre um
credito especial de 5.000:000$o00 para r e aga-
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mento ele eles)esas de apJffirelhan catO e coci-streições ( IA ROele' de' Viação Sul-Mineira
N. 8.041 - Decreto de 29 de' ieove',e,l,ro «te 1,927. --- Abre

usei rred lo eSpeei 01 d)' 1 . Sf15 000$09)) para uni
elupres 1 neo á Prefeitura 1 de 961 lo II ori z o,te.N. 8.042 - Derreto de 29 de ceovecubrie etP 1927. ----Abre
cem credito especi ccl ele 3:825$000 para paga-
fliento dO, nddicioiiecl a que teu, direito José
Alves Pereira, contentor etc, Imprensa ()fficíalN. 8 .013 - Decreto de 29 de icovenibre> de 1927. • Abre
tine credito especial (te 755 :221$4022 , para pa-
gaiuent o do augmeeeto de se iCei cci entos e repre-
sentação concedida pela lei li. 1 000 de 21 ele
setene bro ele 1 9-2 7, e 1 . 01)), de 29 elo mesmo
mee .....................N. 8.0.11 

	

	Decreto de 3 de dczee,elero de 1927.  -- Regula
o lançieneeielo e aereciedeeçiio elo imposto de
industrias e profissdes. . '.	......N. 8.045 -	Decrete) «te li ele' elezenibro ele 1927. -	Acletorizao SecCetario dO Estadõ dos* Neghcios tia Agri-
cultura a cél ebra r cdlii Dcc btra 1 ron (Yre (eecu -
paily l,inii lcd, contracto egual ao Otsiguaeto
cone a Coinpanl ia Side'riirgiea (te Minas Ge'--	 raes ....................

N. 8.046 -- l)ee'eelo de 6 eb' etezenebece ele 1027. -- Àetoietee a
(alça ele t'lanetla kaki loro uso facultativo
elos ofíiciaes «la I 'eeiçn Publica ........

N. 8.017 - Decrete) ele (1 de etezeieebrcc «te 1)27. -- - Abre «e
credito seepptementar ele 10:4238250 á verba
9-13 -- Material - sub-e'onsigceações 1, 4, 7 e
12, da lei n . 031, de setenibro ele 1926. ....

N. 8.11-18 - Decreto «te 7 ele clezembi'e) ele 1927. - Auctoriza
a em i ssiie) ele 2 .1.000 aleeel i (es do valor non, i -
unI ele 1 :000$000, cada tinia, para constituição
elo patrineocieo da Universidade ele Minas Ge-
raes ....................

N. 8.049 - Decreto ele 7 ele elezenebro ele 1927,	Traeisfor-
n, te eu, leoslo fi sete 1 ele 1 .	classe e ponte) ele
extravio "1),, Eneilia...............

N . 8.050	Decreto de 9 ele eleze'netei'e) ele 1927	Approva
o quceelro ele vencin,e',etos ele feiceccionarios ela
Prefeitura tessignael o pelo 1' refeito ela Capital

N. 8.051 - Decreto ele 9 de elezenebro ele 1 927 . - ---- Ce'éa
unia escota rural, mista, e',u Pai vos, n,emni-
c' pio ele Bterbaee,ia .............

N. 8,052 Decreto ele 9 ele' elezenebeo ele 1927, - -- Marca
o dite 1,' ele jcee)eie'o proxím)ee) futuro, para ter
logar cc installtee'iio elo Inicio ele Maeehemnci ri,,,

N. 8.053 - Decreto ele 9 ele dezembro ele 1927. - Marca o
dia 15 de janeiro proxinio futuro para instal-
1 ação elo termo j cccli ei arfo ele João 1' i cehei m'oN. 8 . 054 - Decreto (te 9 (te elezeeubro ele 1927. - Creta Ires
escolas reeraes, eteistas, cio nueeiie'ipio (te S
G oDiarei «e, sendo unia eu e Cruzeiro, cciii a eu,
Agua Gi',enete e mica em Guaritas .......

N. 8.055 - Decreto de t) ele eleze'n, bro de 11)27	Crcta mi ,n
escola rural, mista, em Vargem da Cceos:e'
elistricto ele São Sebastijio elos Pintos,
pio deele São João Evacegelist-e .........

N. 8.056 - Decretes ele 9 ele dezembro (te . 1927 - CrOa (IfliSescola rural, mista, efe Caxamb, municipio
(te Prados .................
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N. 8.057 --- Decreto de O ele dezembro de 1927. - Creta
tema escola rural, mista, em S. José elo Puba,
districto dá vilia de Santa 8tai'iie elo Snassuhy

N. 8.058 - Decreto de 9 de dezembro ele 1027. - Abre o
credito snpplememttar de 4:126$151 à verba n.
8-A, pessoal effcctis'o -- n. 1, do art. 1°,
§ 1.0, da lei n. o:ti, de 27 de setembro de
1926 .............	........

N. 8.059 - Decreto ele O ele dezembro de 1927.. - Creta
unia escola rural, mista, em lttea Vttet do Cn-
ptnal, districto ele São José do Passabe'ne, ne,,-
eti Ci P I O (te Conceição ..............

N. 8.060 - Decreto de 9 de dezembro ele 1927. - Creta unia
uma 3." escola mista no dlatriclo <te Santo
ililario, murcicipio ele Pinmhy. ........

N. 8.0(; -1 - Decreto de O de dezembro etc 1927. --- CrOa uma
escola masculina, urbana, eu, Nova Lima .

N. 8.062 - Decreto de O etc' dezembro ele 1027. - Creta uma
escola m tese til leia, ,erhaeia, anue'x a ao 4. o ISa-
talhão de Engenheiros do Exercito, em ita-
jubá ....

el	
................

N. 8.063 - Decreto e 9 ele dezembro de 1027. - Abre o
credito de 3:236$572, pala pagamento de gra-
tificação addie'ional ..............

N. 8.064 Decreto de 9 ele dezembro ele 1927. - Abre o
credito supplementar de 7:200$000 á ve rba ei.
7, art. 1.0, § 1°, da lei ri. 931, ele 27 ele setem-
bro de 1926 ..................

N. 8.065 - Decreto ele O ele dezembro ele' 1027. --- Abre tn'i
credito supplementar ele 278S1164, á verba
8-A-2, Pe'ssoeel contractado, nrt, 1 0 ,	10, ela
lei n, o:ii ele 27 ele	tecnbro ele 1926.

N. 8.066 - Decreto de 14 de dezembro ele 1927. - Approvn
o véto opposto pelo Prefeito ele Bel lo Horizon-
te, aos ai'ts. 2.° e 6°, da proposição da lei
municipal que regula a cli stri te,, i çii o ele agem
potavel ..................

N. 8.067 - Decreto ele 12 ele dezembro de 1927. - ..-- Mãrcec
o dia 20 de janeiro de 19211 para a iust,ella-
çfío da comarca de Jacuhy ..........

N. 8.068 - Decido ele 12 de dezembro ele 1027. -- Apuro-.
va o Regulamento elo Serviço ele Investiga-
ções.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

N. 8.069 -- D,-creio de 12 de' elere',nbro ele' 1927. --- Abre
tini credito supplemecetar ele 88:00 0 $ 000 iS
verba 10 - Assistencia a Alienados de Minas
Geraes, (1 ,1 lei mi . 931, ele 27 ele' setembro ele
1921' ........................u..

N. 8.070 - Decreto ele 1:1 de dezembro de 1027. - - - Abre ni
credito especial ele 42:000$000 ............

N. 8.071 - Decreto de 13 de dezembro ele 1927. --Approva
o novo Regulamento da Imprensa Offie'ial,

N. 8.072 - Decreto ele 16 dcc dezembro de 1927. --- Appmova
os estudos, plantas e pc'ojeelos ele oh,'ees
d'arte, para conste'ueç1'eo cIte vice-ferres que
Parte ele Ciera e'ól, e sae ás' divisa s elo Esteeei e)
de S. Pauto ..................

N. 8.07:1 - Decreto de 17 ele dezembro ele 1927. --- Creta tres
escolas ruraes, mistas, no is: uni cliii e) ele Ca-
xarnbú ..................' ..

N. 8.074 - Decreto de 17 de dezembro ele 1027. - Creta
uma escola rural, mista, no povoado ele Var-
gem, m,inicipio de Ponte Nova .........
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N. 8.075 -Decreto i Te 17 de dezembro de 1927. - CrOa seis
escolas ruraes, mistas, no municipio de Gani-
huhy.....................

N. 8.076 - Decreto de 17 de dezembro de 1927.--- CrOa uma
escola mista no districto de Lajão, municiplo
ele Itenhomi .................

N. 8.077 Decreto de 17 de dezembro ele 1927. - Crea
uni logar <te adjuneto á escola nocturna, ao-
nexa á Penitenciaria da cidade de Ouro Preto

N. 8.078 - Decreto de 17 de dezembro de 1927. - CrOa
unia 2.' escola mista, rural, cm Côcos, muni-
ci pio de 1 tabi ri lei ..............

N. 8.079 - Decreto de 17 de dezembro de 1927. - CrOa uma
escola rural, mista, ens Barrinhas, niunicipio
de Espinosa ................

N. 8.080 - Decreto de 17 de clezenibro (te 1927. -- CrOa pia-
Oro escolas rurae s, mistas, rio  01 nec icipi o de,
Brasil ia, sendo uma ( ,rir cada tini dos seguin-
tes povoados: Vertente, Brejo Grande, Jacã e
Paracat(i de Seis Dedos ..........

N. 8.081 Decreto de 17 ele dezembro ele 1927. - Crea
Ores escolas eu raes, mistas, rio muni ci pio
de AymorOs, sendo <luta eni e1iudo Novo,
uma (,rir Bom Jesus e unia em Travessão.

N. 8.082 - Decreto de 17 de elczenihro de 1927, --Cccii-
verte em neascil li na a escola mistasla ele ',i lIa
dei 1 taiihoni i e crOa tinia para o sexo feni in i tio,
na mesma localidade .............

N. 8.083 Decreto de 17 de dezembro ele 1927. --- CrOa
(irias escolas rei raes, mistas, no mcliii Cl pio
de Ahaeté .................

N. 8,084 - Decreto ele 17 ele elezenibree de 1927, -•-- CrOa
tinia escola rural, nnutu, no ucuelicipio de
Meizani)einhee ................

N. 8.083 - Decreto ele 17 ele elezenilie-o ele 1927. --- Cr'a
cinco escolas rurais, ])listas, lii.) niiniicipio
do Serro ................

N. 8.036 Decreto de 17 iii' dezembro ele 1927. - - CrOa
unia escola rural, intata, iiii leovoaclei de III-
Icei cão elo COe) Aberto, n nini<'ileiei dv Virgi cio-
polis ...................

N. 8.087 --- Decreto iv 17 ele 'eetenchrie ele 1927. - Marca
o ii ia 1." ele jaiieie'o proxineo futuro para lei'
1014(11' a inuhaulaçãe) do treino ile lne'eei,t'ideli-
ela....................

N. 8.083 ---- l)e'i'retee de 17 ele elcze'n,lie'ei ele 1927. ---Aliei' ei
credito	seippli'nie'ntar	de 2 12$00)),	'e ve'i'lea
11)-A-), art 1.'',	i., ela lei n, 931, ele 27 ele
se'te'ni h ice de 192................

N. 8.I89 - - 1 )e'i-reto ele 17 ele ele'ze'iulii'ee ele' 1927.	---Abre ei
e're'el i lei si ] li;cle'ieie'ret1er ele' 5(1$750, 5 vee'leie
13-A-1, ar). 1.', ela lei ei. 931, ele 27 ele se-
[coe hi'ee ele' 1929 ...............

N. 8.)90	. 1)e'ci'e'te) ele 19 ele ileze'eiihre) ele' 1927. ----\lelireeva
e Ile'gcilarnente, (til 	dcc Se'e'relaricc(til 	e A ssi steuc ia I'u til ('a ele> Es-
tado...................

N. .692 --- Decreto de 19 ele dezembro <te 1927. --- Abre
um creIito supplementar (te 110:00o$000, á
verba $	Foi-ça Publica --- B	Material- ,	lei o, t31, de 27 de setembro <te 1920

N. 8.092 - Decreto	19 de dezembro de 1927. -- Abre o
credito oapgjgj de 123:029$000 para paga-
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men40 do pessoal rio Serviço de Investiga-ções, ........................
N. 8,093 - Decreto de 20 ele dezembro de 1927. - Abre

n'ri credito especial de 23:500$000 para paga-
nivnto ao substituto do director do Archi-
vo Publico Mineiro ............

N. 8.094 - Decreto de 22 de dezembro de 1927. - Approva
os progranimas do ensino primario .....N. 8 .095-Decreto ele 24 de dezembro de 1927 - Regula o
Serviço de Fiscalização das Rendas e do
Patrinionio do Estado ..........

N. 8.096-Decreto <te 25 de dezembro de 1927 - Comniu-
ta para 20 amuos a pena de 30 annos de
prisão, a que foi condemnado Thobias
Evange'lista cio Carmo ..........

N. 8.097 - Decreto de 23 de dezembro de 1927 - Commu-
ta para 10 aminos a pena de 24 annos e O
iueze's de prisão, a que foi condemnada
Constança Benedjcta ...........N. 8.098 - Decreto <te 25 de dezembro de 1927 - Commu-
ta para 12 anelos a pena de 36 annos de
prisão, a que foi condemnada Manoela I,uiza

N. 8.099-Decreto (te 26 etc dezembro ele 1927 - Abre uni
credito supplencentar de 115 :000$000, á verba
14 - Publicações e enconinsendas na Im-
prensa Official, da lei is. 931, de 27 de se-
tenibro de 19214 ..............

N. 8,11)0 - Decreto de 27 de dezembro de 1927 - Abre um
credito especial de 2:053$480 .......N. 8:101 - Decreto de 27 de dezembro de 1927 - Crêa
seis escolas ruraes,	 nimistas, no mucipiode Baependy ..................

N. 8.102-Decreto de 27 de dezenibro de 1927 - CrOa
cinco escolas ruraes, nhistas, no municipio
de Tres Pontas

N. 8.10:1 - Decreto de 27 de dezembro (te 1927 - CrOa
duas escolas rnraes, mistas, no municipio
de Santa l.nzua

N. 8.104-Decreto ele 27 de dezembro <te 1927 - CrOa
duas escolas mistas, sendo uma na colonia
"Raul Soares", nmnnicipio de Pará de Minas,
e outra, rural, no povoado de São Bento,
muenicijeto de São João Neponiuceno

N. 8.105- Decrete> de 27 de dezembro de 1927 - Transfere
Para o povoado ele Cachoeira (lo Carmo,
mi uni ci pio ele' Coei nUmo, a escola rural, mista,
ele Escadinhas, no mesmo niunicipio

N. 8.100 - Decreto de 27 de dezembro de 1927. - CrOa
quatro escolas rnrae's, mistas, numa no niu-
fli('i1)iO <te Campestre' e tres no ele Pe'çanhaN. 8 . 1 07- Decreto de 27 <te de'zenibco ele 1927 --
eni masculina ei escola mista elo districto
etc Urucania, municipio de Ponte Nova, e
crOa unia 2.' cadeira feminina na mesma
localidade

N. 8.108 -- Decreto de 27 de dezembro de 1927 - CrOa
duas escolas remraes, mistas, unia no muni-
cipio de Mesquita e outra no de AntonioDias

N. 8.109-Decreto <le 27 de dezembro de 1927 - CrOa
(tuas escotas ruraes,	 unicipiommistas, node Pitangny ............... . .......1875.
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• PAGINAS ri.N. 8.11 0 — Decreto de 27 de dezembro de 1927 - Crea Ires
escolas ruraes, m	n muni Cipio deistas,	o
Tiros .........................

	

N. 8.111 Decreto de 27 de dezembro de 1927 - oflve .
 de
	1875

cadeiras aznhulajites em escolas rura(s, mis.
tas, pernlal(cllIes .................N. 8 . 11 2 — Decreto de 27 de dezembro de 1927 - SUpp i-

-- me escolas aIiil)tIlant(.s ........1976N. 8.113– Decreto de 27 de dezembro
.
 de

.
 1927

.
 - Cr.oaduas escotas ruraes, mistas, no muilicipiode José Pedro ..........................1877N. 8.114-- Decreto de 30 (te dezembro (te 1927 - Abre umcredito especial de 90:000$000, para paga.incuto de vencimentos a funcrionarjos doEstado .......................N. 8.115 — Decreto de 301 (te . deze

.
mbro

.
 (te 1927	

.	1877
- Abre ocredito SUppl(iflentar de 30 :000$000 á verba

7-A-2 - Pessoal contractado da ImprensaOfficial - Lei n.	 etembro62e931, d	de s
de 1926 ............................1878N. 8 . 1 16 — Decreto de 31 de dezembro (te 1927 - Approva
o Regulamento de Saude Publica .......1883
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