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tas da Prefeitura 6e Lima Duarte.........

N. -159 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
refeito de Tremedal a abrir créditos sup:e

mentares...........................
N. 460 - Do-ereto (te 11 de janeiro de 1336 - Autoriza o

prefeito de Campo Belo a abrir créditos supi- -
mentares.	. .	..	......................

N. 461 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de Monles Claros a abrir créditos snple-
menlari s...........................

N. 462 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de Bocaiuva a abrir um crédito espe-
cial...............................

N. 463 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de Jacui a abrir um credito suole-
mcntar.............................

N. 464 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de itamarandiba a abrir créditos suple-
mentares.	- ........................
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N. 465 Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
preieito -de Campo Belo a abrir uni crédito es-
pecial.............................

N. 4611 - Decreto de 14 de janeiro de 3936 - Aprova con-
tas do prefeito de Lima Duarte...........

	

N. 467	Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito etc Tremedal a abrir créditos suple-
2aientares..............................

N. 468 - Decreto etc 14 d janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de Conceição a permutar terrenos.....

N. 469 - Decreto de 14 de janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito c' Formiga a abrir créditos suplemen-
tares...............................

N. 470 - Decreto -de 15 de janeiro dc 1036 - Abre cré-
dito esp'a1 de 270$000, para pagamento d
vencimentos..........................

N. 471 - Derreto de 15 de janeiro (te 1936 - Abre crédi-
to especial de 1:200$000 para pagamento de adi-
cionais vencidos em 1935................

N. 472 - Decreto de 15 de janeiro de 1936 - Abre crédi-
to especial de 26:160$000, pala pagamento de
funcionários efetives da Imprensa Oficial.....

1Ç. 473 - Decreto de 15 de janeiro de 1936 - Abre crédi-
to especial de 1 00:000$000, para pagamento de
grat.ifiração adicional da 10 n. 425, de 11109.

N. 474 - Decreto de 15 de janeiro de 1936 - Abre crédi-
to -especial de 197:015$100, à SecrOaria de Edu-
cação e Saúde Pública.................

N. 475 - Decreto de 13 de janeiro de 1936 - Abre cré-
dito especial (te 369:340$220, à Secretaria da
Educação -e Saúde Pública...............

N. 4711 - Decr-.-to de 15-de janeiro de 1936 - Abre crédi-
to especial de 272:172$000, à Secretaria da Eclu -
cbçâo e Saúde Pública...................

	

N. 477	Decreto de 15 de jani iro de 1936 - Aprova con-
tas do prefeito de -Mar de Espanha.........

	

N. 478	Decreto de 15 ele janeiro de 1930	Aprova con-
tas elo prefeito cl.c Mar ele Espanha .........

N. 479 - Decreto de 16 de janeO o de 19:16 - Autoriza o
prefeito de Pedra Branca a abrir créditos au-
piem cntares.........................

N. 480 - Decreto ele 16 dc janeiro de 1936 - Autoriza o
prefeito de São Domingos do Praia a abrir cré-
ditos Suplementare's...................

N. 481 - Decreto de 16 de janeiro de 19311 - Autoriza o
prefeito de Ao-eIradas a abrir créditos supe_
nsentai-c a...........................
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XIX

N. 501 - Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Aprova
contas do prefeito de Guasupé.....	.... ..

N. 602 - Decreto <l 27 de -fevereiro de 1936 - Aprova
contas do prefeito de Cachoeiiras...........

N. 503	Decreto de 27 de fevereiro 'de 1936 - Aprova
contas do prefeito de Jacul ...............

N 504 - Decreto de 27 de fevereiro <(e 1936 - Aprova
-contas do prefeito de Arcado.............

N. 55 - De<.....--'i de 27 <te fevereiro de 1930 - Aprova
contas d_ 	to dê 	Ferrar........

N. 506 - Decreto de - 1,,de fevereiro de 19311 - Aprova
contas do	eito de Si1-vetre Ferraz.......

N. 507 - Decreç	28 de fevereiro de 1936 - Aprova
coadas do	grãudC Silvestre Ferraz.......

N. 508 - Derreto ele < Pnvaíb 5reir0 de 1936 - Aprova
eÃas do p ——— 0 <.e Cláudio. ............

N. 509 - Decreto de 27 de fevereiro de 1036 - Aprova
-contar do prefeito de Clándio.............

N. 510 - Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Aprova
contas do prefeito de -Cláudio...........

N. 511 - Decreto -de 27 de fevereiro de 1936 - Aprova
cantas do prefeito de Campos Gerais.......

N. 512 - Decreto de 27 de fevereiro de 1036 - Aprova-
contas do prefeito de Campos Gerais.......

N. 513 - Decreto de 27 <te fevereiro de 19311 - Autoriza o
prefeito de Cláudio a abrir -crédito adicional.

N. 514 - Decreto de 27 <) fevereiro de 1936 -- Autoriza o
prefeito de Luz a contrair uni empréstimo in-
terno...............................

N. 515 Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Autoriza
o prefeito de Ferros a abrir um crédito espe-
cial.................................

N. 516 -. Decreto de 27 de fevereiro de 1931; -- Marca o
-dia 5 de abril próximo futuro para a instalação
da comarca de Maeibumirim...............

N. 517 - Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Reconhe-
ce o Sr. Frte<lrich Albcrt Lohner, corno Agente
Consular da Confederação Suiça, nesta Copital.

N. 518	Decreto de 21< de fevereiro de 1936 - Autoriza o
Prefeito de Bom Sucesso a alienar um imóvel.

N. 519 - Decreta de 6 de março de 1936 - Modifica dois
cargos no E. M. da Frça Pública.........

.. N. 520 - Derreto de 6 de março de 1936 - Autoriza a con-
versão de apólices nominativas em apóLics ao
portador.............................

N. 521 - Decreto de 7 de março de 3936 - Perdoa oIciais
e praças da Fórça Pebltica...............

N. 524 - Decreto de 12 de março de 1936 - Regulariza q
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N. 482 - Decreto 6e 16 de janeirode 1936 - Autoriza o
prefeito de Itanhand( a abrir créditos suple-
entares..........................

N. 483 - Decreto de 16 d janeiro de 1936 -.- Autoriza o
prefeito de S. Sebastião do Paraliso a abrir cré-
deles.....................

N. 484 - Decreto de 16 de janeiro de 1036	Autoriza O

prefeito de Vargiflhla a abrir crdItOs
meniares............................

N. 485 - Decreto de 16 de janeiro de 1936 —y utorina o
,prefeito de ParaizópoliS a abrir cI{5djtos suple-
ssentares.................(.. .. Ap

..... oN. 486 - Decreto de 16 d ,,- janeiro	 31ieiro de 19rova 
iiovo RegulaulentO da Caixa Be11efiiitc da Fôr-
ca Pública..............

N. 487 - Decreto de 23 de jan.ã- 1336 - Aprova coo-
trato lavrado pelo prefuito de São Sebastião do
l'araiso.............................

N. 48$ - Decreto de 21 de janeiro de 1936 - Aprova ccii-
trato lavrado pelo prefeito de Leopoldina.....

3. 489 - Decreto de 31 de dezembro de 1935 - Aprova
o regulamento do Departamento de Assistência
policial e Medicina Legal deste Estado. ......

N. 490 - Decreto de 23 de janriro de 1936	Aprova uns
contrato.............................

N. 491 - Decreto de 23 de janeiro de 1936 - Aprova coa-
trato lavrado Pelo prefeito de Ubá. ..........

N. 492 - Deeivto de 23 d-r janeiro de 193$ - Aprova con-
trato lavrado pelo prefeito de Mar de Espanha.

N. 493 - Decreto de 23 de janeiro de 1153$ - A.hre o
dito especial di 133 :600000, para pagamento do
pessoal efetivo do Tribunal de Contas.......

N. 494 - Derreto de 23 de janeiro de 1936 - Cria urna co-
letoria de 7. classe em Vigia, distrito do muni-
Ipio de JqnitiidLefl1....................

N. 405 - Decreto de 24 de janeiro de 19311 - Autoriza o
prefeito de Santos Dumont a doar um terreno.

N. 496 - Decreto de 14 de fcvcreiro de 1936 - itegulaniza
a situação de inferiores da Fórzu Pí<Llica.....

N. 497 - Decreto de 27 de fevereiro de 19311 - Aprova
contas do jrefeito da Dores da Boa Esperança.

N. 498 - Derreto de 27 -de fevereiro de 1936 - Aprova-
contas do prefe i to de Lima Dtiarte.........

N. 499 - Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Aprova
contas do prefeito de Pai<aguassú...........

N. 500 - Decreto de 27 de fevereiro de 1936 - Manda
publicar novamente o Código Tributário do Es-
tado...............................
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xx

serviço de instrução nas diversas unidades da
Fôrra PíLblica.......................

N. 523 - Decreto &' 12 de marro de 1930 - Aprova con-
tas da prefeitura de Jacutinga. ............

N. 524 - Decreto de 12 de marco de 19311 - Aprova con-
tas da prefeitura de Saba.eá ..............

N. 525 - Decreto de 12 de março de 1936 - Aprova con-
tas -da profeilura etc Itamarandiba.........

N. 526 - Decreto -de 12 de março de 1936 - Jp.e.iv.a co-n-
-las da prefeitura de Borda oa Ma

N. 527 - Decreto de 12 dc março de 1t3,6 - Aprova con-
tas da prefeitura de .Jequerl ..............

N. 528 - Decreto de 12 de março de-Autoriza o
p refeito de Nova Lima	BCnfr um terreno.

N.529 - Decreto do 15 de mari;o-	'5 - A11t0a O

pi-et'ei to Ir Patos a cel-e.l3ar tni eontrai7
N. 530 - Decreto de 13 de março de 1936 - Autoriza -o

pro feito etc Poços etc Caldas a fazer uma desa-
propriação...........................

N. 531 - Decreto -de 13 -de março -de 1936 - Autoriza o
prefeito de Rio -Casca a doar um terreno.....

N. 532 - Decreto de 13 -de março de 1936 Autoriza o
Prefeito de Tóf,ilo 0-toni a promover a rectsão
do contrato para exploração do serviço de bon-
d'es.................................

N. 533 - Decreto de 1-1 de março de 1936 - Autoriza o
prefeito de Mariana a -celebrar uni eotraio.....

N. 534 - Decreto de 1-1 de março de 19311 - Aprova con-
tas da prefeitura de Cláudio.

N. 533 - Decreto de 11 de marco de 1936 - Autoriza o
prefeito etc Cláud i o -a abrir um crédito adicional.

N. 536 - -Decreto -de 14 de março de 1936 - Aprova ato
do prefeito de Lima flua-etc................

N. 537 - 1)ecteto de 14 (te marco de 1936 - Autoriza o
-prefeito de Pouso Alegre a abrir créditos suple-
men-tares...........................

N. 538 - Decreto (1-e 14 de marco de 1936 .- Autoriza o
prefeito de Araguart a doar um -terreno. ......

N. 539 - Decreto de 11 d março de 1936 - Marca o dia
3 de maio próximo para a instalação da comar-
ca de- Divinópolis.....................

N. 540 Decreto de 11 -de março -de 19:16 - Marra o dia
30 de março -corrente para a instalação do térmo
de 1-hEi .............................

N. 541 - Decreto de 119 de março de 1936 - Marca os -dias
2, 5, 8, 15, 18 e 20 de abril próximo para a ins-
talação das comarcas de Elo! Mendes, Andradas,

xxi

Raul Soares, Bom Despacho, Tupacíguara e Nepo-
m-u-ccno...........................

N. 542 — Decreto de 16 '9-e março -de 19311 Marca os
dias 2, 5 -e 15 de abril próximo pala a instalação
das comardas de São -Gotaido, 'Mirai e Bicas.

N. 543 - Decreto de 17 -de março de 1930 -- Marca o -dia
5 'de abril próximo para a instalação da comar-
ca de Passa Quatro...................

N. 544 - Decreto de 18 de março de 1936 - Autoriza o
Prefeito de Rachace-na a celebrai contr a to . ..

N. 545 - Decreto de 19 de março -de 1936 - Marca o dia
15 de abril próximo para a instalação da coinar-
ca ele	Pirapora.....................

N. 546 - Decreto de 28 de março de 19319 - Reconhece
como de 1.0 grOu a Es-cota Normal "Santos An-
jos", de Além Paraíb'i...................

N. 547 - Decreto -de 28 de marro -de 1936 - Revigora o
-saldo do crédito aberto pelo decreto n. 387, de
111121935...........................

N. 518 - Derreto de 28 de marco -de 1936 - Revigora o
saldo -do crédito aberto pelo decreto n. 393, do
111121935.............................

N. 549 - Decreto de 28 de março de 1930 - Revigora o
crédito aberto 1)-elo -de-ereto n. 415, -de 23 de no-
zembro de 1935.

N. 550 - Decreto -de 28 de 'naco dc 1936 - Revigora o
saldo do crédito aberto pelo decreto u. 395, de-
1111211935...........................

N. 551	Decreto de 28 de março de 1930 - Revigora o
crédito aberto pelo dec-reto n. 360, de 1111211935.

N. 552 - Decreto de 28 de março de 1936	Revigora o
saldo aberto pelo decreto o. 133, de 29 de julho
de1935.............................

N. 553 - Derreto -de 28 -de março -de 1936 - Revigora o
-saldo 'do -crédito aberto pelo decreto n. 391, 6-e-
1111211935...........................

N. 554 - Decreto de 28 de março de 1936 - Revigora o
crédito aberto pelo decreto n. 394, de 1111211935

N. 555 - Decreto de 28 de março ele 1036 - Revigora o
saldo do crédito aberto pelo Decreto n. 440, de
2-1-9:16.............................

N. 5519 - Decreto de 28 •de março -de 1936 - Revigora o
saldo do crédito aberto pelo decreto n. 	de
1111211935...........................

N. 557 - Decreto de 28 'de março de 1936 - Revigora o
crédito aberto pelo decreto -n. 414, -de 231121935.

N. 558 - Decreto -de 28 de março de- 1936 - Revigora o
-crédito aberto pelo decreto se. 409, -de 211101935.

N. 559 — -Decreto -d 28 de março -de 1936 - Revigora o
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XXII

salto cio crédito aberto peio deorelo ri. 17, de
15113!9,33.

N. 580 - Decreto de 28 de março de 1938 - Abre crédito
especial de 37.385:537465, para liquidação de
contas da Rde Mineira de Viação...........

N. 561 - Decreto de 31 de março de 1936 —Mrea o dia
11 de abril próximo para a instalação do (lento
judiciário de Itailhandu'.................

N. 562 - Decreto de 31 de março de 1936	Marca o dia
12 de abril próximo para a instalação da cornar
ca de Raul Soares, ficando soou efeito, nessa par-
te, o decreto n. 541, de 16 de março corrente.

N.563 - Decreto de 1. 0 do abril de 1936 - Aprova contas
do prefeito de Monte Santo...............

N. 564 - Decreto de 1.° de abril de 1936 - Aprova contas
do prefeito •dç Caldas...................

N. 565 - Decreto de 1.0 de abril de 1936 - Aprova cantas
do prefeito de Monte Santo...............

N. 5416 - Decreto de 1.0 de abril de 1936 - Aprma contas
do prefeito de Ital)ira...................

N. 567 - Decreto ele 1." ele abril de 1930 - Autoriza o
prefeito de Muzatiubinho a alienar uni prédio.

N. 568 - Decreto de 1. 0 de abril dc 1936 -- Atitorica o
prefeito de Ferros a permutar um prédio.....

N. 569 - Decreto de 3 de abril da 1936 - Marca o dia
21 de abril corrente pala a instalação do •têrmo
de Tiros...........................

N. 570 - Decreto de 3 de abril de 1936 - Dá organização
ao Comando Geral da FOrça Pública, na parte
referente ao que ainda não está regulamentado

N. 570-A - Decreto de 17 de abril de 1936 - Cria a 3, es-
cola do distrito de Cana Verde, município de
Perd6es...........................

N. 571 - Decreto de 22 de abril de 1936 - Marca o dia
50 de abril- corrente para a -instalação da comar-
ca de Monte Alegre.....................

N. 572 - Decreto de 22 de abril de 1936 - Marca o dia 5
de maio para a instalação da Comarca de Luz.

N. 573 - Decreto de 23 de abril de 1936 - Autoriza o
prefeito de Monte Santo a abrir crédito adicional.

N. 574 - Decreto de 23 de abril de 1936 - Aprova contas
do prefeito de Beteilios...................

N. 575 - Decreto de 23 de abril de 1936 - Aprova contas
prefeitura de Con-oeição.................

N. 576 - Decreto de 23 de abril de 1936 - Aprova contas
da prefeitula de Corinto.................

N. 577 - Decreto de 23 de abril de 1956 - Aprova contas
da prefeitura de Dôres do Indaiá. .. .. .. .. ..

N. 578 - Decreto de 23 de abril de 1936 - Autoriza o

XXIII

prefeito de Dôres do lndaiá a abrir cr.dit, cio-
plementar...........................

N. 579 - Decreto de 23 de abril ele 1916 - Aprova contas
da pefelura de Con-tageui ...............

N. 580 -- Decreto de 23 de abril da 1936 -. Aprova contas
da ilinefeitura de Contagem...............

N. 581 - Decreto de 23 de abril ele 1936 Autoriza o
prefeito de Juiz de Fora a abrir créditos espe-
riais...............................

N. 582 - Decreto de 23 de abril de 1 1.136 - Autoriza o pre-
feito de Patrocínio a desapropriar ara lerre.nn
e uma -casa...........................

N. 583 - Decreto de 23 ele abril de 1930 -- Autoriza o
prefeito do município de João Pinheiro a abr;r
um nrédito especial ...................

N. 584 - Decreto de 23 de abril de 1936 - ltecoidie o
ar. -Gi-ulio Nardini como Agente Consular da
Itália, em Ouro Fino, neste Estado.........

N. 585 - Decreto de 23 de abril de 1910 - Aprova contra-
to celebrado entre a prefeitura de Eloi :elonde
e a Cia. Telefônica Brasilir'i.............

N. 586 - Decreto de 23 de abril de 19311 - Dã a denoini-
nação especial de "Frkrro Zacarias", ao gru-
po escolar de Abaelé...................

N. 587 - Decreto de 24 de abril de 19311 - Revigora o sal-
do do decreto jo. 443, de 2 de janeiro de 191.....

N. 588 - Decreto de 28 de abril de 1930 - Concede, a ti-
tudo gratuito, o quarteirão o. 33 da 1. secção
urbana, ao Ministério da Guerra. .. .. .. .. ..

N. 589 - Decreto d 30 de abril de 1930 - -Marca o dia
10 de maio próximo para a Instalação da co-
marca de Jacuti-ng9.....................

N. 590 - Decreto de 30 de abril de 1930 - Autoriza o
prefeito ole Barbarciia a celebrar uni conirato

N. 591 - Decreto de 7 de inalo de 1936 - Autoriza a res-
cisão amigável -do contraio celebrado entre a ex-
tinta -Câmara Municipal de Salinas e o sr. Enéas
Felix Batista para a exploração dos serviços ele
fôrça e luz no inu.nicipio...............

N. 592 - Decreto -de 7 de maio de 1936 - Equipara às Es-
colas Normais do 2. 1 grâu o Colégio "Jesdms, Maria
José", de Poços de Caldas.

N. 593 - Decreto de 9 de maio de 1036 - Autoriza o pre-
feito de Nova Lima a vender 'terrenos.......

N. 594 - Decreto de 9 de maio de 1936 - Marca o dia
17 de maio corrente para a instalação do lêrmo
deTombos.........................
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xxIV	 xxV

-N. 595 — Decreto (Ir 13 & maio d:, 19U — AuLoriza ope-
rações entre a Ca ; xa Económi,-a Ft^deral e os
funcionários do Estado, niceliante coii.,,igiiação
em 

fôl,llas d(^ Pagamento.

N. 596 — Dec 1 .c^, ) çj, Ij el, Ina io dz ^ 1^1jk; E-Inipala as
(scolas lionnais a^, I.- gran a escola nomial de
Sucramelito.

.N. 597 — Decreto de 11 de maio d ,̂. 1936 Eslabeleco, pl.()-
vidènc'a pre1 7 minai para excençao da Li n. i;$>
dL 1935.

N.598 — Decreto de 15 de Inalo de 1936	Aprova contas
da prefeitura de Santo António, do -Menite. . . . .

-N. 599 — Decreto de 15 de maio de 1936 — Aprova contas
dei 1)J 1cf^ltnra de Santa Maria do Suassni. .. ..

600 — Decreto k^ 15 de ma : o de, 1936	AI)co,,1 cuntas

da prefe : tnra de Abre Cam:.)o.
N. 601 — D^ereto de 15 de Mai o de 19:36	Apro\ a contas

,da	ei, e Poniba.

_N . 602 — Decreto dC 15 de maio de 1936	Ar, iG\ a conias
do Prefeitura de Poniba.

N. 603 — Decreto de 15 de maio d,, 19:36	Aprova contas

da prefeitura & Poniba.
N . 60 .1 — Decreto de 15 de inaio de 1936	Aprova contas

dei pi-ef,litLjj-a ele Pomba.

N. 603 — D.eeveto de 15 de malo, ç1e 1936	Aprova contas

da prefeitura de Uma Duarte.	.. . . . . . . . .
N. 606 — Decreto de 15 d^- inaio de M6	Aprova emilas

da Prefeitura de Monte Alegre. .. .. .. .. ..
N. 607 — Decreto de 15 de maio d^u 1936	Aprova contas

(ia prefeiltira de Peepil.
N. GOS — Decreto de 15 de J)Ia ; o de l^)36	Aprovil con Ias

da prefeittira d<^ Prados.
N. G09 — D,^ereIo de 15 de maio de 1936	Antor;za o prÇ-

feilo de Pecanha a celebrar uni contrato. .. ..
N. 610	Decreto de 15 ti,^ maio de 1936 — Autoriza o

1) veTe i t o d^ Poniba a abrir ci,édito
N . 611

	

	Decreto de ].-> de maio de 193G -- Antoriza o
Prefeito de Lpopoldina a doar te r i,celo. . . . , . . ..

N. 612	Decreto de 15 de maio de 1936 — Autoriza o
prefeito de Ferros a abrir un) crédito especial. ..

N . 613 — Decreto de 15 de inalo ele 1936 — Autoriza o
prefeilo de Borda (ta Maia a aliena l , te,renos . ..

.N. 614 — Decreto de 15 d(^ maio de 1936 — Autoriza o
prefeito â- São 1,oti l-enço a abri, 11 ,11 crédi to es-

pecial.

N. 615 — Decreto de 16 de maio de 1936 —Marca o dia
30 (te maio coerente a instalação do tê; ,11)o de
Nova Lima.
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.N. 616	Decreto de	& Maio di- 1936 — Abre à sec i-

	

taria elo til	or o crédito espreial de 500:000,$,
	para custei	'as despesas de instalação e Ina-

	

nutenção, da	e,iiit^^nciá l. ia d,' Neves.

N. 617	Decreto de	w, maio de 1936 — ^Iape8 o dia

	

31 de maio	rcnt(^ para a instalaçao do conjar-

	

ca de Silves	Ferraz.

2\1 . 618

	

— Dicreto de	ele ina,io de 1936	Autoriza a

	

vender os 1	da 6.- secção s*Inirbana e co li-

	

lè111 outras	posições.

	

N. 619 — Decreto de,	de maio de 1936	Autoriza o

	

Prefeito de	o Horlzont,t^ a ceder, a título gra-

	

tuitO, o lote	, do quarteirão 5.% da s .^ scecão

	

urbana, 
1 
à A	ciação "Ordem e Progresso ,, . ..' ..

	

.N. 619-A— Decreto dç	de maio e1t^ 1936 — Aprova as

	

,cláusulas de	visão, -de conLratos sôbre forneci-

	

inento de ei	ia e:éfi-leei de S. I . flulha Bran-

	

ca S^A. e ou	ga à mesma, a título precário, -au-

	

to`Iza ÇaO IM	explor a]- serviços de eletricidade

	

para constru	1 1 ,^lhas de transmissão.

	

N. 620 — Decreto de 1	e ilinho de 1936 — Aprova cem-

	

Ias da pref^	-a <l,t- Pará Je Mi^na-s. . . .
N. 621 — Decreto de, 1 de jImbo, (te 1936 — Apirova con-

	

tas da prefei	a (te Para de Minas . .. . . .. ..
N. 622 — Dpereto de 1. e jiinho d t^ 1936 — Aprova contas

	

da prefeitura,	Pará de minas. .. .. .. .. ..

	

N. 623 — Decreto de 1.	e junho de 1936	Aprova ato do

	

prefeito di ,	P	de Minas.

	

.N. 621 — Decreto (te	1 d(-
 jun

ho de 1936	Autoriza o

	

^prefeito de P	de _Minas a nbrír crédito aelicio-
nal.

	

N. 62,5 — Decreto de 4	junho d^,^ 1936	Cria nui gru-

	

po na Vila R	seença, nesta Capital. .. .. .. . .

	

N. 626 — Decreto de 6	junho de 1936 — Aprova contas

	

da prefeitura	Patrocínio — Excrelelo, d (- 19:33.

	

N. 627 — Decreto & 6	junho de, 1936 — Aprova contas

	

da Lprefeitura	Patrocínio, exercício de 1931. . .

	

N. 628 — Decreto de 6	junho de 1936	Aprova contas

	

da prefeitura	Patrocínio.

	

N. 629 — Decreto de 6	junho de 1936	Aprova contas

	

ela prefeitura	Patrocínio.

	

N. 630 — Decreto di^ 1	e junho de 1936	Atitor)za o

	

prefeito de i	itin.hon.ha a abrir crédito espe-

	

N. 631 — Decreto de 17	junho de 1936	Autoriza o
prkefeito de P ocínio, a fazer um^a desapropria-

	

ção por utili	e pública.
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XXVI

N. 632 — Decreto de 17 d, junho de 1"(; — Autorizo o
prefeito de Barbacena o celebrar uni conirLto. ..

N. 633 — Decreto d , 17 de jinflio de 19:«; — 
Autoriza 

o

prefeito de São Manuel do -Nítituil) a ah !1^r 11,11

crédito especial.
	 961

-N. 634 — Decreto de 17 de junho de l9U^	Antôr^Za o

prefeito -de Extrema a doar uni t^rreim para

construção.
	 961

N. 635 — Decreto de 17 de junho de 19:W	Api-ova con-

tas ela Wrefeitura de Itapecerica.	.. .. .. ..	9C32

N. 636 — Decreto dí^ 17 -d o jtinlio de 1936	Xu1ori;^fX o

prefeito de Itapecerica a abrir uni crédito

cional.
N. 637 — Decreto de 17 de junho de 1936 Autoriza o

prefrito de Neponruceno a vender 
um prédio <,

,terreno.
N. 638 — ffi,, crefi> de 17 de junbo de 1936	Atit,"Iza o

prefeito de Ouro Fino a vender 
um lote de ter-

reno.
	 gtiS

N. 639 — Decreto de 19 de junho de 1936 AutorLza o

prefoilo d^ Santos Dumant a desapropr^ar lerre-

nos destinados ao Canipo de Aviacilo daque'.a e!-

dade.	 964

N. 640 — Decreto de 23 de junho de 19.96	Autoriza o

prefeito de Curvelo a vendcr lotes, naquela e!-
964

N. 641 — Decaeto de 23 de junho de 1936 — Autoriza o

prefeito de Poços de Caldas a vend^,r, 
em -hasta

pública, o 'atual campo de aviação e a

priar terrenos necessários à -construção <to novo

aeroporto municipal.	 gó5

N. 642	Decreto de 28 de julho de 1936	Autori7a o
prefeito de Diamantina a abrir créditos. .. .. ..	965

N. 643	Decreto de 29 de julho de 1936 — Cria iiiii sub-
pôsto de higiene em Além Paralha. .. .. . . . .	966

N. 644	Decrú1[o de 31 de julho de 1936 — Auloriza o
prefeito de Bambu! a (lesapr<>priar terreijos. ..	li 6 Ú

N. 645	Decreto -de 31 de julho de 1936 — Autoriza o
prefeito de Diamantina a fazer doação de uiu

terreno à União.	 967

N. 646	Decreto de 31 de julho de 1936	Cria, sem onus

para o Estado, um sub-pósto de higiene na ci-
dade -de S. Gonçalo do Sapu,caí. .. .. .. . . .. ..	967

N. 647 Decreto de i.- de agôsto de 1936 — Cria um

gmpo escolar no distrito de S José dos Paulistas,

mumiciplo de Sabinópolis, para ser Instalado

oportunamente.	 967

N. 648	Decreto de 11 de agôsto de 1936	Autoriza o

XIXVII

prefeito	Juàz de Fora a adquirir e perinutar
terrenos.

,N. 649 — De~to de 15 de agósto d^ 1936	Perdóa ofi-
ciais e praças da Fôrça Pública.	.. .. . . . .

N. 650 — Decr
e
to de 18 de agôsto de 1936 — Cria um gru-

po escolar no distrito de São João do Morro Grart-

de, município de. Santa Bárbara, para ser insta-

lado oportunamente.

N. 651 — Decreto de lo ^& setembro de 1936	Xprova e

,ratifica a Convenção Nacional de EstatLstic-a. ..

N. 652 — Decreto de 21 de -setembro 4e 1936 — Aprova

contas da prefeitura d.Q Santos Dumont. .. .. ..

N. ô53 — Decreto de 21 de setembro 
de 1936	Aprova

contas da prefeitura de Caxambú. ..	. . . . . .

N. 654 — Decreto de 22 aí, setembro de 1936 Marca o

~ 24 de outubro próximo para 'a insta lação da

comarca àe S. Manuel do Mulum. . . — .. . . . .

N. 655 — Decreto de 7, de outubro de 1936 — Marca o dia

12 de outubro corrente para a instalação da co-

marca & Conquista.

N. 658 — Docreto de 8 de outubro de 1936 Abre crédIto

especial de 190:392$000, para, pagamento de ser-

viços extraord i ná rios na linprensa. Oficial. .. ..

N. 657 — Decreto de 8 de outubro de 1.93(3, — Autoriza o

prefeito de Ferros a abrir eréditos adicionais. ..

N. 658 — Decr(to de 10 de outubro de 192,6 — Cria o car-

go do Almoxar.ife Geral da Rede Mineira de Via-

ção.

N. 659 — Decreto de 13 de outubro & 1936 Declara sem

efeito o dwmto n. 11.844, de 19 de fevereiro de

1935, que desapropriou, por utilidade pública, os

terrenos da antiga Fábrica de porcelana, situados

entre -os kms. 456, 243 e 456, 260 da Estrada de

Ferro Uopoldina, em Carangala, e contém ou-

tras disposiç&es.

N. 660 — Decreto de 14 de, outubro de 1936 Autoriza o

prefeito de Sacramento a ábrir créditos suple-
mmtares.

N. 661 — Decreto 
de 14 de outubro de 1936	Aprova con-

tas da prefeitura de Areado.

N. 662 — Decreto (te 14 
de outubro de 19M	Aprova

contas -da prefeitura de Ca t'rao do Rio Claro. ..

'N. 663 — Decreto de 14 de, novembro de 1936	Aprova
Icontas -da prefeitura -de 'Maria da Fé.	.. .. ..

'N. 664 — Decreto de 15 
de 

outubro de 1936 — 'Abre crédito

especial de 326:700$000, l^ara Lpagamento de des-
pesas com os jantas apuradoras. .. — . . .. ..
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N. 665 — Decreto 4, 15 de outubro de 1930 — Abre crédI-
to especial. de 3:000$000 para pagantenlo de aju-

-da de eusto ao Advogado, Geral <to Estado. .. ..

N. 666 — Decreto de 15 de ontubro de 19:l(; — Abre crédi-

to especial de 12:000$000, pivii ocorrer a (1(,sl)(!-

sas conta instalação do Secretário do Interior -e

do Chefe dQ Polícia.

X. 667 — Decreto -de 15 de outubro 1936 Abre crédito

especial de 168:880$000, para 1)agaiii: , ilto de ven-

cimentos' a desembargadores.

N. 668 — Deervio (te U de outubro 
de 
1936 Declara ca-

duco o contrato celebrado em 291 de outubro de

1933, com o sr. Alherto Brugger, de coiic"são -de

privàlégio de tráfego e subvenção qtiiloiiiéti,,"(^^t

para adaptação ao tráfego de autGmóveis, uso e

gôzo de tinia estrada ligando Patrocin j o a Para-

^catú.

N. 669 — Decreto de 20 de outubro de 1936 Abre crédi-

to especial de 7.069:136$(i00, L)ara regularizar

despesas feitas e liquidadas no exercício de 1935.

N. 670 — Decreto de 20 de outubro de 1936 — Autoriza o

prefeito de Uberaba a doar uni terr,,,iio ao Es

^tado.

N. 671 — Decreto de 20 de outubro de 193G	Aprova con-

Ias da prefeitura d^ç Itaúlia

N. 672 — Decreto -de 20 de outubro <te 1936	Aprova con-

tas da prefeitura de I[.qúiia.

N. 673 — Decreto de 20 de outubro -de 19:iC, Aprova, ad

refe,rejidurn da Assenibléia Legislativa, o (-oii%ê-

nio concluído pela Com^ssãa, MixIa de Linilt-s dos

Estados de Minas Gerais e São Paulo sôbre a de-

marca£ão da linha divisória dos dois Estados. .

N. 674 — Decrelo de 21 
de outubro de 1936 — Abre crédito

especial -de 3.000:000$000 para custear d"p^esas

com a construção de l^ ,prosários. . . . . . . . . . .

N. 675 — Decreto de 21 de outubro (te 193(; — Abi-< , crédito

especial de 8:257$000, à Secretaria das Fiiian..- ^s

N. 676 — Decreto de 21 -de ouitibro, ffi , 193(', — Abre. erkdito

-especial Je 1b9:097$200 ^ Secretaria do Interior.

N. 677 — Decreto 
de 21 de outiffiro de 1936 — Abre, crédito

,suplementar de, à Secr ,taria do In-
terior.

N. 678 — Decreto de 21 de ondubro de 193G Eleva a 2.-

grau a Escola Normal Oficial da cidade de Ubex-

,lândia.

N. 679 — Decreto de 26 de outubro de 1936	Abre crédito

especial -de 160:000$000 à Secretaria das Finan-

^as. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	..

PÁGS.
N. 680 — Decreto de 27 de outubro de 1936 — Desad)ropria

por utilidade pública, os terienw iie(-"sários ao

	

,campo de aviação de -Santos Duniont. .. .. .. . .	1019
N. 681 — Decreto de 29 de. outubro de 1936	Aprova

contas -da prefeitura de Sete Lagôas,	.. .. ..	1019
N. 682 — Decreto de 29 de outubro de 1936 — Abre crédi-

to suplementar de 1.058:000$000 à Secretaria da
Educação e Saúde Pública.	 1020

N. 683 — Decreto de 29 de outubro de 1936	Abre crédito
suplententar dp 38:417$400, à Secretaria da Agri-
cultura.	 1021

N. 684 — Decreto de 29 de outubro de 1936	Abre crédito
especial de 12:000$000.	 1021

N. 685 — Decreto de 29 de outubro de 1936	Abre crédito
especial de 1.000:000$000 para auxilio à Prefei-
tura de Belo Horizonte.	 1022

N. 686 — Decreto de 5 de novenibro de 19M	Dá a deno-
minação especial de "Arliiido Zaroni" ao grupo

,escolar de Maria da Fé.	 1022
N. W7 — Decreto de 6 de novembro de 1936	Marca o

dia 15 de novembro eGrr&iite para a instalação
do têrnxo de Itittiliorril.	 1022

N. 688 — Dcereto de 6 de novembro de 19"	Oficializa,
sem ontis para o Estado, o Ginásio -Municipul (te
Poços de Caldas.	 1023

N. 689 — Decreto de 6 de noveitiloro de 19,36	Abre iam
crédito especial -de 17:000$000. ..	.. — ..	1023

N. 690 — De^ereto de 8 de novembro de 1936 Abre cré-
dito especial de 641:025$000 para pagarnento de
despesas com o inoviniento subversivo de noveni-
bro de 1935.	 1024

N. 691 — Decreto de 8 de novembro de 19:,(;	Abne crédito
sup'^rucntar de 3. 153:000$000, à Secretaria das
Finanças.	 1024

N. 692 — Decreto de 8 de novembro -de 1936 Abre cré-
dito especial de 30:000$000, à Secr-Atiria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e. Trabalho, para
compra -de terrenos limitrofes à Fazenda do Flo-
restal.	 1025

N. 693 — Decreto de 11 de novembro de 1936	Abre cré-
dito especiai de 10.084:067$439 à Secretaria da
Viação e Obras Públicas.	 1026

N. 694 — Decreto de 11 de novembro de 1936	Abre um
,crédito especial -de	1.149:006$900, para paga-
mento de obras cont,ratadas.	 1326

N. 695 — Decreto de 11 de novembra de 1936 Ab7^, cré-
dito especial de 70:000$000 ÊL Secretaria 

'
ta EduLa.

ção e Saúdo Pública.
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N. 696	Decreto de 11 <te novembro de, 1936 — Abre cré-

dito	de 252:178$400, à Secretaria do In-

^terlor.	..	..	. .	. .	..	. .	..	..	..	..	..	..	..	..	. .

N. 097 Decreto dv 11 d enoverabro de., 1936 — Abre cré-

dito supIcanentar de 512:060$000 a divexsas ver-

bas da Secretaria da Educação e Saúdie Pública.

N. 698 Decreto dc 11 de novembro de 1936 — Abre cré-

dito e.spe ,., ial de 25:000$000 à Secitaria do lu-
ter^or.

N. 699 Decreto de 11 d- novenibro d^^ 1936 Abre cré-

dito especial de 18:000$000 para pagamnto ao
%r. Paulo Menicucei.

N. 700	Decreto de 11 de. nov<, iiibro de 1936	Autoriza
o prefeito de Fe rros a abr : r ct-éd,11(> f special. . .

N. 701 f)ecr.lo &e 11 de no%, cnibi,o de 1936 — Abre crê-

dIto suplementar de 360:000$000 a diversas -ver-
bas da Secretaria da Viação e Oloras Públicas. ..

N. 702 Decreto de 11 de novembro de 1936 — Abre cré-
dito especial de 1 0:000$000 à Secretaria (Ia Edu-
CaÇão e Saúde Púb^j1ca.

N. 703 — Derreto d- 11 de novembro d- 1936	Aproca
veto do prefeito de Belo Ilorizonte.

.N. 704 — Decreto de 11 de nowinbro -de 19:1 6	Aprova

contas do prefeito de Santo Antônio do Monte. ..
N. 704-A—Decre[o de 27 de nocvembro d.^ 193C — Abre cré-

d
i
to de 9:000$000 à Secretaria do inte-

rior.

N.705 Decreto de 27 -de novembro de 1936 Abre cré-

dito especial de 9:600$000 à 8cer<^tarja do I ll le-

ríor, para pagarnento de vencir.)entos o 32 aspi-
rant-2s a oficiais (Ia F0r^a Públ ; en. .. .. .. ..

N. 708 I)certo de 27 J , ziove.-i ,,bi,o de 1!):3^; -- Abre cré-
dito suplementar de 1.412:367$000 Í1 Serrtaria
da V i 2r,"i0 ^ Obras Públicas.

N. 707 Dc-creto de 27 de noverribro de 1936 Abr^^ cré-
CSpecial 4e 100:202$500 à Scepetai`a (Ia Educação
e S.iíscie IlóbIca.

Dec'^-(to <I^ 27 de novembro (te 1936 Ure crédi-
to suplementar de 710:059,"00 à Secretaria a,,
E(^iwaç,^o c S-jú& p^bIjc2.

N. 709 — Deex,,to 27 ele novenibro de 1936 Abre ré-
dito 

SuPIcrucntal- 
de 

120:000$000 à Secretaria
(Ias Fj^nanças.

N. 710 — Decreto de 27 de novembro de 1936 A-bre cré-

dit
o
 es13có;21 (IC 5:0,00$000 à Secretaria da Edu-

cação e Saúde Pública.

N. 711 — Decreto de 27 de novembro de 1936 Abre cré-

dito suplementar de 313:997$0flo à Secretaria da

Bdueação Q Saúde Pública.

N. 712 — Decreto de 27 de novembro & 1936 -- Abrc c^é_
dito SUPItmentar tle 267,:,OH$000 para re^,órro dc
verbas da Iniprensa oficial.

N. 713 — Decreto de 27 dr, noV*2inbro de 19U	Abre cré-
dito suplementar de 1-027:852$000 à Secretal,ia
tio Literior.

N. 714 — Decreto de 27 de novembro d t^ 19U	Abre cré.-
dito especial de 448:859$000 à Secretaria da
EducaÇão e Saúde PUlica.

N. 715 — Decreto de, 27 ^,, r1ov^Lmhro de 19Z.16	Alire cré-
-dito suplementar de 46:200$000 à SCrN'1aKa da
Agrácultura, Indústria , COmérIci o e Trabalho. . .

N. 716	Decreto de 27 de novembro de 1q3^3 -- Abre cr^é_
dito -especial de 376:078$600 à Secretaria du
Agricultura, Indústria, Comércio e Trahalho. ..

N. 717 Decreto de 27 tle nav4,,nibro d e 1 93C, -- Abre cré-
dito especial de 142:"3$000 à Secretaria da Viação
e Obras Públicas.

-N. 718	Deeneto & 30 ^Ie nowrribro de 1936	Autoriza o
prefeito de Abacté a abrir créditos «qdjeio^;jj,^s.

N. 719	Decreto de 30 de novembro de 193t,	Aprova
contas do prefeito de Bom Despacho.

.N. 720	Decreto de 30 de novembro de 1U6
ce o sr. Ilermolau E. Torr^^s, cón5111 do Wxi 

Cono Pio de Jancixo, com jurisdição ricsic j^s[ejdo
-N. 729 1	Decreto ^c 2 de, dezembro ^tt , 1 936 — Autoriz 

àa Sociedade Milacira da Serrinfla Ltda. a acul,pr
nos terrenos devolutos vizinhos à nriria (Me ex-
1):Ora, a extfilsão necessária ao transp,te de
e.ner,,, ia elé't r^cu	à comiurão tie. ágilas 2^ccessà-
I	à	dos op^'i'àuios e ao servico da
mina.

N. 722 — Decreto de 2 d^, dezenibro de 193 6 Autor^za
'1 Sock&KL: IndusIrial Ifliffia Branca S]A. a

colistr1111, u'n^a línfla de ti*a-.]Sn)Is,são e a contra-
tar fornecintent 

o 

de çnergia clétrica. .. .. .. ..

N. 723 — Decreto de 21 de dIPz`n113 ) - O (te 1^M6	Auto—.za
o	Úe Ub,^Q,aba a doar	o i ! ,, -el
011, 11 c fuli c i onou o Aprendiz,,dG	San—
paio", para iD stalaefio de tinia fazerida d:,^, seie-
Ção de gado zebú.

N. 724 — Decreto de 21 13e dezembro de 1936	Aprova
contas -da prefeitura dn Pout k. \Iova.

N. 725 — Decxcto d^- 21 de dezembro der l9,"^	Apro-va
cont,^s do prefeito de Manga.

N. 726 — Decreto de :3 1 de dezembro e 193í;	Aprova a
Ileva Plurta d a Zora urbana da Capital.
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. 75

Auloriza o Govêrno a abrir um crédito especial de . .
326:700$000 para custear_as despesas com as junias
upuradoras.

A Assenibléia Legislativa do Estado de Minjs Gerais
decreta e eu sanciono a seg, uinte lei:

Art. 1.1 Fica o Govêrno autorizado a abrir u li , c,.é_
dito especial na itnpc>i-tàiieia de trezentos e vinte C seis
,^() ntos e setecentos inil réis (326:700$00,0) para custear
,^is despesas abaixo relacionadas, feitas pelas juntas apu-
radoras de eleiç^^es in unicipais, de acÔrdo com os arti-
gos 43 e 48 do Código Eleitoral, a saber:

Diárias aos niembros das juntas apura-

	

doras . . . . . . . . . . . . . .	149:900$000
	Tv:msporte . . . . . . . . . . . . . .	46:000$000

i ,.1z^1erjaI e pessoal do tribunal Regional
de Justiça Eleitoral e Juizes Ele!-

	torais . . . . . . . ... . . . . . .	1:30:800$000
Art. 2.« Bevogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autori ,dades, a quem o

conhecimento e execução desta Lei pertencer, q tie a
cuiiipram e façam cuniprir tão exatainente conio nela se
contém

Dado no Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte,
aos 2 de s;eteiubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBLIRG

Domingos llenriques de Gusinão Júnior

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 76

Auloriza o Govériz,o a contratar coli? ^lo Bi-asil

S. !." imia linha de comimicações uéreas entre Belo
Horizonte e a chIade do Rio de Jameiro.

A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
saneiolio	L^.i:



— 6
	 — 7 ---

Art. 1.1 J^'j (,a o Govêrno do Estado	a

contratar, com 1	(10 Br'1si^ S. A.", uma linha

ete conitinicações	^,ii1re Belo Horizont. e a cidade

do Bio de Janeiro.
Art. 2.1 

No contrato, que deverá ser lavrado de
acôrdo com a propos^a . aléni de observadas as

exigências do art. 18, n. 12, (Ia Constitu'iÇão Mineira,
constará unia subvenção exclusiva de so0:000$000 por

<	 dtiodécimo, ficando o Go ,vèr-ano, pago niensalmente o
no autorizado a abrir ú respectivo crédito.

Art. 3' No contrato deverá ser prevista a amplia-
ção das linhas constantes da proposta da concorrência e.
bem assim, as tarifas para transportes e preços de ^pas-

sagens.
Art. 4.' Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a_to ,das a.,, iutoridade ,,, a quem o

conheciniento e execução desta lei pertene,2r, que :i
cumpram e façam cumprir t5o exataniente como nella se

contém.
Dado no Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte,

aos 2 de setembro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEM)

Raul de Noronha Sã

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 77

Decreta feri«dos no Eslado de Mínas os dias 4. 5 e 6 d^

selenibro de 1936, prorroga as Hrias Jorenses e abo-

na fallas de junciOnáriOs PÚbliMs estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a se,minte lei:

Art. 1.' Em homena
gem ao 2.' Congresso Eucarís-

tico Nacional, ficqiii declarados feriados, no Estado de
Mimis Gerais, os dias 4, 5 e 6 de setembro de 1936.

Art. 2." Ficam prorrogadas até o (lia 10 de setei-n-

bro de 1936 as férias forenses que deveriani terminar a

31 de agÔsto .
Art. 3.' Serao abonadas as faltas de 1.' a 10 de se-

tembro do corrente ,mo, dadas pelos funcionários pú-
blicos do Estado de Minas Gerais que vierem a Belo Flo-
rizonte, afini de tomar parte no Congresso Eucarístico
Nacional.

Art. 4.1 Bevol-am-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a_tod," as autoridades, a quein o

conbecimento e execuçao desta lei pertencer, que a

cunIpi^^1m e façam cumprir tão exatamente como nela se
contélii.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, 

um 
Belo Horizonte, aos 2 -de setembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doininyos Ilenriques de Gusinão

Ovídio Xavier de Abreu

Israel Pinheiro da Silva

Ratil de Noronha Sã

Ovídio Xavier de Abreu, designado para respon-
èer pelo expediente da Secretaria da Educação e Saúde
PÚblica, até a posse do respectivo Secretário.

LEI N. 78

Auloriza a abertura de ani c pédilo especial de 12:000$000

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta, e 

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica o Govêrno autorizado a abrir um cré-
dIfo especial de doze contos de réis (12:000$000) para
ocorrer às despesas com as primeiras instalações do Se-
creU, rio do Interior e do Chefe de Polícia do Estado.

Art. 2.' Revogani-se as disposições 
em contrário.

Mando, portanto, a to ,das is autoridades, a quein o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatam^ente como nela se
con!é111.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, nos 2 de setembro de 1936.

BENEDITO VALADAREs BmLiRo

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 79

.,Iuifiriza a abertnr^j de 
tini crédito especial para paga-

inento de vencinientos a deswinbargadores

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
dec,-eta e eu sanciono a seguinte lei:

Ari. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
u,ii er-,Iédito especial de cento e sessenl q e oito contos,
oit(we ,ntos e oitenta mil réis (168:880$000), destinado ao
p^^ 'g .^;iiento de vencimentos a quatro deseni ba r,ga dores da
Córte de Apelação, cujos logares foram creados pela lei

Í^1
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n. N7, de '27 (te dezenibro de 193,̂ ?, dêsde a data dos res-

pe,rtivos exercícios até 31 de dezeinbro (to corrente ano,

^nclu-.,ive i quantia (te 8:080$000, relativa à gratificaç^o

adicioimi da lei 425, de 1906, a que ten, "direite, uni

dêles.
Art. 2. 1 Revolgairi-se as tli l l)o si Ç^)es eM contrário.
,̂j -ando , l) orta jj t O, . 1 todas - i s ,I lltoi-id ,,^des, a 

quem o

Zlonhecim-ento e execução desta )c i ta pertencer, que a
cumpra in e façam cuniprir tão exatamenLe coino nela se
Contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, aos 2 de setembro de 1936.

LIFNFniro VALADARE,5 Bimmo

Domiugos Ilenriques de Gus qníto, Júnior

Ovídio Xavíci- de Abreu

LEI N. 80

Antoriz-a ti abertura de um crédito especial para paqu-
mento Je «juda de custo ao Advogado Geral do Es-
fado

A Assenibléia Le.gísIativa do Estado de Minas -Gerais
decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. lf Fica o Govêrno do Estado autorizado a

;d)rir iiiii crédito especial da importâneia de três contos
de réis (3:000W00), destinado a atender ao pagamento
da ajuda de custo a que tem direito o sr. dr. Eduardo
de Menezes Filho, Advo lgado Geral do Estado, nos têrmos
(L) que determina o art. 206 da lei 11. 912, de 23 de

setenibro (te 1925.
Art. 2.' Revo.-am-se as disposiçõe,., em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, 1 quem o

e,^)illieciiiiento e execução desta lei pe;^tencer, que a
cunipram e façam cuniprír Ião exitaiii ,cnle como nela se
contêni.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado (te Minas
Gerais, eni Belo Horizonte, ws 2 de setenibro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRG

Domingo,,; Henriques de Cusinão Júnior

Ovídio Xuvier de .4breu

LEI N. 81

Aprovo as contas do exercício de 1935

A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

4ecreta e eu sjiiciono a se,minte IEi:

AI'^. 1.` S^o as coniw; e baLinços do
exeweício xi(- 1(J3^^ ' const '1ntw^ tio ,; quadros e IRI)Cla'^ or-

j.,,iniz^^d.os pel ,,i Secretaria dis Fiiiai^1ç2s, com o parecer
favor-', vel do Tribunal de CoiiI ,^s do E'stado, e assini de-
M0IIsIr'^das:

14e(-ei'w do Estado:

. .	.	.	. . . .	'_)4,^'). 127:602^^300
Ex'kr.I_07'c^mIcntária . . . . . . .	303. 400:206^^*200

Total . . . . . . . . . . . . .	548 :,527$808'-500

Despesa do Estado:

. . . . . . . . . . .	328. 849:87.-)^;-)00

Extr:i -orç,inientária . . . . . . .. .	211 .267: 50.8$200

ToI^Il . . . . . . . . . . . . .	570.117:383$700
Ar[ . 2.' 1^cvoI,;a)n-se 

as 
disposições eni contrár;o.

Mando, I)o .i. tujito, o tod2s as autoridades, a quein o
e cxc(,tiç,-i(-)	(lesti lei 1)ertencer,	q ije a

"lil ,iiii-2^ii e façan^ cumprir 1,—to	conto nela se

ec,nténi.

Dado no l'alácio dto Govérno tio Estido de " Iiiiii;

Gerais, ei ,,i Eelo Horizonte, aos 2 d^, sel`enibro de iU6,

BENEDITO YALADARES BMUMD

Ovídio Xavier de Abreu

LEJ X . F,2

AW,or '̂ :<I	u abertu ,a de 11111 < . " , ^(li[O	Suplen2enl(ii, de
.7. 0(i9 :43(;^'600	a	dinersu.,,, verbus

A As^.eiiiI)lé;^i Le l-isittiva	Estado de _'dinas ('XCraI'^
decreta e eu sanci^-,no a sel,m ; nte f ,_i :

Art. 1.` Fica o Poder E'xecutivo ^^utoriz.,ido ^i
niu crédito da qu ,,intía (^e 7.069:43(;.,,,(^(;0
(sete mil e ^es^;en&a. e nove contos, ciu.troceiitos e li,jila
e se;^s inil e sejscenfo.,^ rèi ,^) (IesLI;I--'n(^() ,i regularizar as
desl)e,,,2^; efetuadas l^^)r conta (!OS sCT-viço^; eni
diserilninados, en) viski (10 t^:J'CIIi Si(10. insuficientc.,;	j"
resj)eeIiv^^,s dotações:

SECl'U-j_^',l^'^lA DO lNT}^:BIOR:

Sfi-viço 2 — Adri;nistr2_

Ção Ger411:

Verba n. 12 — Tranis-
perte s, (Verba nóN-f,1
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837:0,)^i$2^^

S^7:1Zi0$600 1.404:216$800

106:580$900

não ,tijeita a enipenho

prévio) . . . . . . . .

SECEETARIA DAS Fl-

NANÇAS:

Serviço 39 — Coletorias:

V,p rha ti. 39 — Peroen-
tagen s a coletores, es-
criviifs e prornotores de

justiça. (Aurn~o de

d<,spes ,a eni futição , do
aiunifiito de arrecada-

^f;	Aposenta-

(te , ^	Reforinados:

Verl)^i	42 -- Apo"nta-

,Io^:

W,%(^-,-o havido em vir-
tLit^< , de novas étposen-

	

. . . . . .	395:617$500
VCrIIZ) YL. 43 — R.efornia-

d o , :

(Iclen), novas reformas) 1:71 :533$100

SEC7I1^-^,ARlA 
DA 

EDU-

C,\^	SAU'DE PU'-

SerY7,,; 56 — AdniinI,^ç.

Geral:

Verhi, m. 12 -- Trans-

jw-^, , . (Verba inów2

w.,, ^u,e!ta a enipenhu

pré,^:0) . .	.	.	.	. .

SECI',17TARIA 
DA 

AGRI-

CV^,fURA,	INDU'S-

h A, COMÉRCIO E

TB,^BAI,HO:

Servi<,, ,) 49 — Adirí!n^,i-
Geral:

V<^rl)zt	12 — Tr,,iii^_

porl<

(Verha inóVel 1150 su-

j-^t.R a empenho pré-

Serviço 53	Serviço de

Estadslica:

Verha n. 4 — Pessoal,

(Parto	(Im ,	coube	;'i

atual Sec. da Agri.-

ilo (lesdol>ijk-

mento da aotiga Ser.

da Agricullitra, Via-

çao e 0. Públicas)

SECRETARIA DA VIA-

^'ÃO F OBRAS PC-

BLICAS:

Svi-viço 822 — Adminis-

Gera I

n. 12	Tians-

(V , r^.a móvel não su-
a enipenho, pré-.0

v^o)

89	Wede Mi-

T ,f`ia de Viação:

(Ex^ ,^sso, (1, despoesa de-
a atinient ,3 (le

^ , n,Arnento.s e expan-
de 

serviço,^ em

81	'Navego-

Fluvial e Fis,^ali_7

de Est, Feri--"):

V^rh«^ 11. 4

Cwt^r2tado:

verifica,la

"i incorporação

^}2' ,aneetes da ^ui?_
à 

escrita (1 ,5 Es-

<^n1 virtude do

	

. . . . .	277:203$900
MiI,-rial

cowii ac i wa)	538:999$600

156:291$300	267:538$7C),1

25:631$5»

4.340-.110$,^00

816:243$5 ,10 5.184:915$390

1 de . . . . . .	 7.009:436$r300

1l1:247$4^'0	
^r^t. 2.' Revo l-ani-se as disposições cra conti—,krio.

portinto, a tod,-, as nuloridades, a quem o
e execuçao (] ,., st ,,1 lei pci , tenccr,	que	11

e	climi)rir tão ex.-ita^i ,,eiite como nela se

M
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1 E.1 N. m

de UM Pi'óPrio esdíidiz<^l à C^jjrrj Be,.
íla Fôrça fÚblica de

A Asseliffilé:,i Le gislativa dO j,^sj']d0 (te 
Minas Gerai3

<"ec^-eI2 e cil S-tileiol 
o a
	lei:

Art. I., !<, ;Ca o Govêrno auloriza,do i doar à Caixa
fl ( 11 eficcil te da	P^II)lica do Estado o prédio sit,^ à
1 U ^^	n. U6, em Belo l-Io i, izo li te^ , p ara o rin , c^x_
clu-sivo de nele funcionar a sede

reveriendo o referído prédio to ES^ado no caso (10 ser
extinta a referida associaç,~io.

Art. 2.' Revo	as disposiçj)es c,11 contrário.
Mando, I) Or ianto, a todas as autori^dades , a quen , o

(' 0nh cci"le r,^o e a exectição (testa lei pertencer, que a
c1111l i) ra111 e 

raç
a "' clIIIII)rir tão exatamente coni o neja sC

coiilé,ln.

')adO nO l ' aliciO (10 Govêrno do Es ta,do de Minas
Geraf^^, em Be!o Ilo ,, izonte, aos 17 (te setembro de 19».

BENEDITO _VAI,M)Anr.s l^ifil--li^o

DomingOs Ilenriques de C,,,s,,,7ão j1,11,,íop

Ovídio	de Abrei^

LET N. 8.5

Antoriz,(I (t perinutti de lerr(is 11 0 -""]IlicíPic) de PilangilÉ
A Assembléia I,Cgi.,;Iativ,11	110 ES tado de Minas Gerais

'^Wc rela e -cri sanciono a .4egt , in' te ]'e!-
Art. lf Fie,, o Govêrno (10 Esta do antorizado a

PC -̀̀ LI1,1r Os	' -, ^; 
de 

cerra(lo da' fazviida
Motirão" d c P I- OPPiedade (to F_,,tado, no II)UniCipIO de Pi-
LiII II, iní, p,or terras (te cultura da fazenda tjíe Ponte do
P,irá, I)ropriedade de Sebastião Carlos da Silva, ri o	i , -
lilo município.	

ri 
e,;

1) ^ z 1-à fo ^mico. Na escritura a ,^cr lavrada, obser-
v"se-i 0 ljust e I)actuado entre a Secretwia da A I-rie ti l-
tura e o aludido proprietário.

Art. 2. 1 Revogam-se as 
dJs l)(-,s! ÇC)es em con!i-,,irio.

MamIo, port q n^^I0, a todas i s, autorida,rje.3, a que til e
c011licei11 )-110	e execução	desta lei periencer , cli,	i

- fq ç^ii-,i clim p rir l q̂ O exatallicille coilio neU
CLImpram e	

o

se corilém.

1 1 ^^là('io (",-) Gov^rn0, Clil Belo Ilorizonte, 13 de S---Imiffiro (to 193W.

BENFI)ITO VM.A,!ARE^;
fS '̂ uc'I Pinheiro (^^j Sjjj;.'^

01?ídi9 X(IV ier di

l^alàcio ( i o G0v^T'Iio do	d-, 'U12;(s

em 1 3lulo Ilorizonic, iw^ 1(1 (1 ,̂ seleinb r (; de 1936.

B^ : M_DITO VAI.M)ABEIS

Domín^jos Ilen u iques de	Júnbo,1-

ovídio Xavíci . de Abreu

Crístialio Molileiro Muchado

Isi-uel Mulieiro du Silva

RuzzI de Noionha Sá

LEI N. 83

liz10,-La (1 uXertura de Créuilos especias

A Assembléía L(:gislativa do Esiz ,,do de Minas Gel,a;s
decreta e 

eu 
5811ciono a "e<̂'uillte lei:

Arl. 1.' Fica o Podei, E'xec ii [ livo aulo t -izado a ai ) ri l-

11,11 créd^10 esi)Ceial de (tez contos .^e réis (10:000,$000),
para às (icsi)esas con, a compra (te um terreno
pertencenle Lk viuva Afonso Ribeiro Costa, sit li ,,,. (Io lia
cidade (te Pouso Ale gre, e destinado 'à construção de
um cuiiipo d.— aviação ilaquela c ; dade, i^ecebeli ,c'o a res-
pectiva escritura.

Art. 2. 1 Fica o Govèrno au[orizado i j j ) j , j^ . ti n, C,,,Í,,-

dito e.,q^( , cial (Ia (lualitia de sele contos de réis . . . . .
(7:000›,;600), i-ra aten(^er ao (te vencimen-
tes do^ N^,LIinte.s funcionários 

da 
Secrelaria da Asseiti-

bléia Le.!,iskiliva do Estado: a José (te )f,e,deiro^; (jlaves,
Chefe (lo Arquivo e Alinoxarifado, -,i importúncia de cin-
co con ,,os oitocentos o Uilita e tres mil e tre*ntos réis
(5:833 .','300), relativa aos seu,, veiicl: iiieilto^; !^o T)'.-1'íodo de
12 (te a 31 de dezenibro cio cori^entc ano; a Car-
10,-, Silva, servelite, i (íujiitia de uni conto cento e ses-
Senta e 'seís i ,,iil o ^^ "'tCce!Itos réis (1:166$700), correspon-
,Oente ^ios _,,eus ve!^ciin ,^^iiIos rio período de 12 de Ilgôsto
a 31 (te dezembro de 1936.

Ar!. 3. <' Revo,,ani-se as dis posições em contrário.
Ma ,ido,	a tolas as ati <,ori(ii(les, a quem o

e excenção	elesta lei p,^, rtencer, que .1
eU 111,1	e faÇmil el-IIIII)vír Uão exatifilente corno nela se
contétil .

»wlo ilo Palácio do Govêrno do E'." t^]do -ele Minas
Gerai.,,'. eni Belo HmIzonte, aos 16 ^e setembro d 1931

^^I'LNJ -;>TT0 VALADARES

Rutil de Novonhu Sã

Vot7it^r de Abrei,
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LEI N. 8C)

o r ^*'--(! a G o vêrn,-) <7	I ^'7 ,	,"i

olo,	J,'	de Sulifos DliniOnt

A Asseuibléia Le^^islat iV a (10 Esta'110 de
(Icereta e eu s^inc!om) a seguinte lei :

ArI, lf Fica o Govêrno do iNtado auto&zv,'Io a
desuproDriar; por utHidade pública, os lerrenoS ^' 0u-- P rc-

em~ d* uma PalIe P V1 0 Bio do lAnhW c P las demais,
pela Unha AL (1,^	respectiva já a~Ma Pó " ar-

i^^ d,	1	^ ,", ação e Obras Públicas,
com a área de 19 ycguire^ de propriedade de José P~

toUo d-	José	Oliveir,1 ,, AntÔnio Afoil-

^^a	^, s1 2 s pnrte na fnzenoin ",10ao Gomes",
parte na &,,d, do M31m VMh&% am%s na dk«Uo &

cidade de Santos Duinout devendo ser observaAn IV)

proce, go de desapropriação o disposk i nas nhigos 1260

e 1 , 261 , d o C ( )̂ di ,,o ( 1,a proec .,;so (,ívil do Estado.

AM. 21 A~A o GOVêr11, 0 disPOr at
é 

a
uo:000A800 (trinu contos de rNs) caiu é 09pes2,

deeorp2nleA da (lesapunVriaçãe , que se refere o arti.

go 11.
A« , 3f B,,,m^e i s	em

^!ando, portanto, 
a fadas as autoridades a quem u

rmo P~Ao e exc~Cio WN lá p poentmr, que ^^

cumpram e façam cumprir Mo esalwuento ecina neh,

^^e contém.
D,,i d o 11 , 1,,,j < 1̂ cio ofo Govêrno do Esta,,lo, de -Nt is

(,erais, cui Belo Ilorizonte, nos 18 de ^:etC1u7)ro de 193'^).

-̂ A1ADA 111ES PIBEIRO

Huti! d( . 'X'o-nhu Sá

M45o ~x de Abren

lXI N, 87

Autoriza o Govêrno a doar l u' , pr(; 1)^-io esh-11(11 ao IMI-

nicípio de Pedro Leopoido.

A Ass,emb~ l~islat i Va (Ia E.stado de -Mir2s GemA
dNmKa e eu stuicOno a su^ub" 14:

mi, lf Fica o Govêrno ^^uLol-z'1oJ0 ^1 doar A0 MU-

niclAn de !Vão L~Mo o anUgo KéWo e rewcK&^^
terreno eni que funcionou o grupo r,colar daquela eu

dade.
Ar[. 2.' Bevogani-se -as dispos i Ç 5es ern eojiLr,'^rio.
,,iando , p,-,)^-taríto, a todos as 2ulorhiudes, a quomi o

conbwdmeno e execução desta 16 pecciozer, que a

-- 15

cwMwwn e fSmii cuul^,,rir tão exatamt^:-^e ^^o;no ne^a se
contém.

D,-ulo no 1^'nlàcio 
da 

Govêrno do Eslad,-) de 'YI,!Ia$
^^erais, em Belo florizonte, aos 18 àe s.elen!bro de

VALADAR1^.',, 11tl^l^ILI()

1,:-Istiurlo Horiteiro Hacholdo

Guídio X<wier de Arezi

LEí -N. é,8

Aízío^,íz(í <i Govérizo L̂ peri., zuiu., lerrenos en? Aruxú.

A AssembMia Ixosl~ do iÁlado de Miws ticrais
ceereta e eu swiciono a ~nte ld:

Art, lf Fica o (Mvbnu do Ciado aCoNzado a
permilar Wrreucm 

em Araxá, destinados A execuçio do
pAno de rnelhoramc-^1os (Inquela

Art. 2." lle'vaganume as disposições 
em 

contrário.
,^ í ando, por1^tnta, a todas w; 3tuoridade, a quem o

conhecimento e exemção desta 10 perteneex, que a curl i-
prami e façnui tão exatall'. elite, coluo nela se
contélil.

Dado no Palácio do Gov^ ,-n-o do Es^ado de ',linas,
iàrdi% em JMo 164znnte, aos 15 d, sebinbro de 1938.

J',^1--^^ED1T0 VALADARES BIBEMO

Ismel Nilheiro du silmi

Ovídio Xavier de Abrca

LEI 24. 89

Aulori--u a abertura de um crédito de 1 190:392$00a paru
pay1meilto dc sei-z yiç(>s -ext reu rdin arios nu
OfICU.

A Assenibléia Legislaliva do Eslado de	GL-
ruis decretWc eu s"úono a s"u&W Q:

Art. 1.' Fica o Govérno do Estado autorizado a
abrir uni crédito especial de ecoo e ~nta ca&m, de-
mhás e noventa e dois mil réis, 1 (190:392$000), para pa-
gamenW de wrviços exdaoi^dii^,;ii-ios preslados
funcionários da Iniprensa Oricial.

Art. 2f Esta lei entrará 
em 

vigor lia data 4, sua
pulAicação, revogada% as disposições 

em 
contrário.

Mando, portanU4 a toolas as sood&dmb a qãNn o
conheciniento e execução desta lei
pram e f,wn cumpró- tão txut^nxn:e u.=
contém.

111m1
1
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1) ,,ido no Pak'kcio do Govèr110 do Estado dL Miiiki

Ge , j i s, en, 13 C1, Ilorizonte, ios '_)^ úe setembro de 1936-

11ENI .'.1)ri -o VALADARES RIBE.MO
Ovídio Xavier de Abreu

111^'1 N. 99

( te um crédito de 201:600$000, 1x11U
7'r^^j (ujo de Medeiro., & Cia.

A Assenibléia 1.e,yislativa (to Estado de Minas Gerais

decreta e 
eu 

sanCiono a seguinte lei:
Art . i. , Fic ,,^ o Govêrno (to Estado wilorizado o

abrir ti incrédito esi)Ceial (te duzentoÍ e uni contos e

centos iiiii réis (201:600$000), ]) , I ra pagamento a Traja-
no (te _)ledciro^5 &- cia., pelos fornec 

i 
nientos feito ,; al)

Departainento de Eletricidade (to Estado.	
iArt. 2.1 R,^vo1gani-se as disP0'^ i Ç óe.'^ eM	0-

NLuido, portanto, . 1 todas as autoridade,^,, a queni o

e execuçao (testa lei pertencer, que i cuni-

r, ) ,	-ir tão exatamento como neia se.1 e faç,1111 cil,lnpi

conU,!Iii.

j)ado no 1-, ,dácio -do (;ovèrno do Estado de MI inas Ge-

rais, em Belo Horizonte, aos 29 (te seteinbro ue 1936.

BLNEDITO VALADARES RIBEIRO

0oídio '^'av ;er íi, , AI)vel!

LE, 1 N. 91
Ititoriza (i ube,-Ini-u de uin crédito sii!>Ieii2eíi .'ili^ de . . .

3.453:000',*000 (1 diversa,,^, verbas orçameulários.

A Assembléia Legislativa do Estado de NEuas Gerais

decreta e eu sanciono a se
g
uinte lé'!:

Art. 1.' Fica o Govêrno (to E'stado u

abrir um crédito cuplententar na i lnpoi-t ,,tiici;i ioial de

três lii ii , quatrocentos e cincoenta e três contz)s de réi^^,

para refôrço (Ias se
g
uintes verbas do orça^1iicnto vil`elIte

c jj ja,^ dotações são insuficientes:

Verba 33	11	 700:000$000
Verba 33	16	 3 : 0 0 U,'^ 0 ,0 0
Verba 33	18 . . . . . . . .	.)20 :000,,^'000

,, c r ba 33	19 . . . . . . . .	100:000$000
Verba 33	'2 1 . . . . . . . .	200:000$000

Verba 33	23 . . . . . . . .	l50:000,^000
Verha 's 1	39 . . . . . . . .	1.600:000$'000
V ,̂ r 1) z 33	39 . . . . . . .	200:0~*009
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Verha 3 -,	8 . . . . . . . .	240:000$000
Verba 39	7 . , . . . . . . .	35:000$000
Verba 39	15 . . . . . . . .	5:000$00

To t a 1 . . . . . . . . . . . .	3.453:000$000
Art. 2.' Revoga,iii-se as disposições em conir,'Irio.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e excução desta lei pertencer, que a cuni-
pram e façam cuitiprir tão exatamente conto nela se con-
lém.

Dado no Palácio do Govêrno do Esta-do de Minas- Ge-
rais, em Belo Horizonte, ao L o de outubi--o de 193(;.

BENEDITO VALADARrs RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abveu

LE'I N. 92

Autoriza a aberIzira de mi? crédito de 644:025$000 para
pt^qamento de despesa.s com o inovimento subver-
sívo de novembro de 1935.

A Assembléia Le.-islativa do Estado de Minas Gerais
,decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado ^i abrir
tini crédito especial de s,eiscentos e quarenta e quatro
,e o,ntos e vinte e cinco mil réis (644:025$000), para pa-
.gamento de destpe^sas provenientes ^do inoviniento subver-
sivo (te 1935 a diversos credores do Estado, èoiiforine
Pro(-essos existentes nas Secretarias do Interior e das
Éinanças.

Art. 2.1 Revo,gani-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, i todas as autoridades, a quem o

conh ec ime n to e execução desta lei pertencer que a cuin-
pram e façam cumprir t ,,-ko exitamente como nela se con-
tém.

Dado tio Palácio tio Govèrn-o (to Esado de Minas Ge-
raís, em Belo Horizon'Le, ao 1.' de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES 
RIBEIRO

josé Muriu de Alkinim

0v^,,j'U- X,,wi^r de Abreu

11L1 N. 93

Autoriza o Poder Executivo a àdquirr, por compra , ter-
-̂ eno,,s lindIrofes à Pazenda tio Flore&1a1.

A Assembléia Legislativa do Estado (te Minas Ge-
rais decreta e eu sanciono a seguinte lei:

L 2

"" il , ,,
	

w^,



— 18 —

Art. 1.* Fica o Poder Executivo autorzado a dis.-

peader ^ité trinta contos de réis (30:000$000) 
em 

com.

pra de terrenos Iiiiiiítrofes à Fazenda dü Florestal.

Art. Revo-,nn-s(^ as disposições^ em conIrári-o.
^jajj^jo , p (^rtanto, a toflás as ati^or-id ,,i ,des, a quen, o-

conbeciniento e execução (testa le.i. pert.encer, que a cuni-
n	011prani e faça^m cumprir tau exatamente Conto ela se e -

tém.

Dado no l'alácio (to Govêrno do Estado de Minas Ge--
raís, 

em Belo Horizonte, aos 2 de outubro (te 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro 
da Silva

Ovídio Xavier <te Abreu

LEI N. 91

Autoriza a aberIura de 
um 

crédito especiul de . . . . .
3.000:000$000para cu,^.tear despesws com a consíru--

ção <te leprosários.

'L As%enibléia l,egislativa do E^1ado de Minas (;eri^s
itecreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l." 1,'ica o Poder Executivo autorizado a abrir
un i crédi!o especial (te três mil contos de r.éis . . . . .
(3.000:000$000) afim (te fazer face às despesas corn a
construção de novos leprosári o s, i nclusive a oi-lanizaÇãO
de projetos e "equisiçãio (tos lerrenos necessários.

Art. 2.' E%ta lei começará a vigorar na data (Ia sua
publicação revo -adw^, as disposições 

em 
contrário.

Wando, portanto, a todas as auloridades, a quem o,
coii^',ieciiiiento e execução desta lei pertencer, que . cuni-
prani e façam cumprir tão exatamente conio nela se con--
têm.

Palácio do Govêrno do E ,,tado (te f i nas G ,. -ai^^, eni.
iW10 Horizonte, aos 8 (te oLtubro (le 1936.

BENEDITO VALADARES :RIBEIRO,

Raul de Noronha de Sã

Gristiano Vonteiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 95

Antoríza o Covêrno a accitur a doaç(lo de um lerreno Jes-
línado à (Ia Forum da contareu tie Kontc-
Sauto.

A As^;embIéia Legislativa do Eslado de )tinas Gerain,
Jecre l,a e eu s^,_ncíuno a se guinte lei:.
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Art. 1.' Fica o Govêrnú -do Estado autorizado a
receber da municipalidade de Monte Santo a doação de
um terreno apropriado para a construção do ^Forum da
coniarca do mesmo nome.

Art, 2.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades,, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a euni-
pram e façam cumprir Ião exatamente como nela se con-
tém.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais ent
Belo Horizonte, aos 8 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmin?

Ovídio Xavier «. Abreu

LEI N. 96

Autvriza o Govèrizo a abrir um crédito especial de
8.257$600

A Assenibléia Le,gislativa (to Estado de Minas Gerais,
decreta e eu sanciono a se

g
uinte lei:

,krt. 1.1 Fica o ^Govêrno do Estado autorizado a
abrir uni crédito especial -de oito eontos duzentos e cin-
coenta e sete mil e seiscentos réis (8:257$600) para aten-
der ao pagamento das despesas feitas com os funerais do
deputado Padre Agostinho José Fe^rreira de Souza, eon-
forme contas processadas pela Secretaria da Assenibléia
Lel-islativa de Minas Gerais.

Art. 2.' Esta lei entrará 
em 

vigor na data da sua
publicação.

Art. 3.1 Revogam-se -as disposições 
em 

co,ntrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exataniente com nela se con-
tém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Ge-
i-ais, eni Belo Horizonte, aos 8 de outubro de 1936.

BFNEDITO VALADARFs RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 97

Autoriza a abertura de 
um 

crédito especial de 109:097$200

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
um crédito especial de cento e nove contos e n<)venta e
sete mil c,du!bent<)s:réis (109:097$209), para atender aos

seguintes pagamentos:
a) — 52:517$2N, de venciment6.s a dois advogados

do Estado e de diferença de vencimentos 
ao 

procura-
dor fiscal, até 31 de dezembro do corrente ano;

h) — 56:580$000, de vencinientos aos juizes muni-
cipais dos têrm-os elevados a comarcas, até 31 de dezem-
bro de 1936.

Art. 2. 1 — Revo.,,am-se as disposições ein contrário,
entrando esta lei em vigor na data,de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a qiteiii o
conhecimento e execução -desta lei pertencer, que a cuni-
pram e façam cuniprir tão exataniente coni-o nela se
contém.

,Dado tio Palácio do Govêrno do Estado de Mip.--t,;
Gerais, em Belo Horizonte, aos 9 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Mariu de Alkmíru

Ovídio Xai pier de Abreu

LEI N. 98

Autariza a modificação da plauta da Cai)ilal

A Assenibléia Legislutiva do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' — Fica o Prefeito de Belo Horizonte auto-
xizado a modificar a planta da cidade na IX secção ur-
bana e nos limites da XI secção urbana , com a 11. subur-
bana, para localizar, no primeiro caso, a praça destinada
à futura Catedral e no segundo, para melhorar as condi-
ções técnicas de 

um trecho da Avenida do Contorno.
Parágrafo único — Ao fazer a modificação !referida

neste arti
go, poderá o prefeito criar -e localizar a zona

industrial da cidade ao longo das linhas das estradas de
ferro Central e Déste , e do ribeirão Arrudas, conipreen-
dendo pelo ^menos unia faixa de 150 metros, contados
do eixo longitudinal dêsse riUirão para cada lado.

Art .2. 1 — Fica autorizado o Govêrno e a Prefeitura
da, Capital a entrar em acôrdo, com o Govêrno da União
para a localização das linh

a
s das estradas -de ferro Cen-

tral e Oéste nurna só faixa, des ,de a Cameleira até as
estações centrais,

Art. 3.' — Os projetos de modificação serão subme-
tidos a aprovação do (^overnador do Estado e a inodifi-
cação se haverá por definitiva depois de baixado o res-
pectivo decreto.
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Art. 4.' — Para a execução da presente lei, serão
feitas as desapropriações que forem necessárias, obser-
Tadas as leis que re

g
ulam o assunto.

Art. 5.1 Revogaia-se as tlisposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecinientü e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 10 de
outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

LEI N. 99

Autoriza, o ]^'o4er Executivo a abrir 
uni 

ci-édi&o suple.
mentar de 743:808$400

A Asswnbléia Legislativ3 do Est,^do de Minas Ge-
rais decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir uni crédito suplenientar na iniportância total de
setecentos e quarenta e três contos, oitocentos e oito mil
e quatrocentos réis (743:808$400), distribuida pelas se-
guintes verbas do orçamento vigente:

Serviço 2 — Administração geral:

Verba 11 — Eventuais . . . .	2á0:000$000
Verba 16 — Veículos e acessorios	8:000$000
Verba 17	Conibustiveis e lubrilicantes	20:000$000
Verba 18	Móveis e utensilios . . . .	5:000$000
Verba 19	Proppganda e publicidade .	60:000$000

343:o0$000
Sei-viço 10 -- Dep«rtameuto de As,,^islência Policial

e Medicina Legal:

Verba 32 — Tratamento Hospitalar	60:000$000
Serviço 16 — Fôrça Pú,blicu:

Verba 17	Conibustiveis e lul)ri-ficantes	15:000$000
Verba 18	Móveis e utensilios . . .	20:000$000
Verba 29	Forragem, ferragern e pasto	305:808$404)

743:808$400
Art. 2.'. Esta lei entrará em ví9Ôr na data de 

sua

publicação.

4Art. 3.'. Revogatu-se as disposições eni contrário.
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Mando, porUq nLo a toda sas tutoridades, a quem a

conhecimento e execução desta, lei pertencer, que t

cumpram e façam cumprir tão exataniente como nela se

contém.

Dado no Palácio da Liberdade, 
em 

33c10 liorIzonte,

aos 16 de outul)ro de 1936.

BENFI)ITO V.NIADARES RIBILIRO

José Maria de Alkini. in
ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 100

Autoriza ti veiWa de um terreno cn ? j^jços de Calíbi.s e 
1 
a

<i<lui,^ição de outro, no In e s ,2 22 0 MI-12"Cípio a tio ae

Lamborí.

A Assembléia Legáslativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta e eu sanciono a se,luinte lei:
Art . I . , . Fie., o Poder Executivo autorizado a

vender o terreno outrora destinado 'à construção do Fo-

ruiu (te Poços (te Caldas.
Art. 2.'. Coni a importância da venda -.,,tipri, f ica

o Poder Executivo atitorizado a adquirir, por coo)i)r^L
ou os terrenos necessário% ^^o Canipo de

Aviação (1 (-, Poços de Caldas.

Art. 3.'. Fica i gu.almente autorizado o Poder Exe-

cutivo:
a) q adquirir, por compra ou depropriação, o ter~

reno pertencente ,, Paulo Tresesclí, situado dentro do

ca,nipo de semente de- Nova Baden, n)Unicípío de Lam-

barí, com n área que for necessária à ^^jnpliação do

mesnio C^^?,nij)o, podendo despender, com a aquisição, até
a quantia de doze contos de réis (12:090$000), pela

verba 73164da Lei Orçanientària vi.1gentc;

b) ceder à Prefeitura de L,^iiib,,rí, no extremo (Ia

var.,wm do Canipo de Senientos de Nova Baden, a área

que for indispensável à construção de um Campo de

Aviação.
Art. 4.'. Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a

eu,nipram e façam cumprir tião exataniente como nel^i se

contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas

Ger g is, em Belo Horizonte, aos 21 de OUtubro de 1936.

BLNEDITO VALADARES RIBEURO

José Mario ue Alkinipi
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 101

Trwisiere, da Secretarla das	paro, a Direloria,
de Saúde PúNica, dQj^^ ainanflenses

A Assembléia I,c,g isI,^,t i va do Est:i(lo de NIina.,, Ge-
rais decreta e e usanciono a seguinte lei:

Art. 1.'.	Ficani tr^insfcridos do qii:i(!ro do pessoal
da Secretaria das Finança ,; parzi -,i Diretoria 0.e S:Iúde
Pública dois Iogare^^; de -iiii^^iliteil ,;e, que provido,'
inediante transferência (te dois funcif)nàr1o ,^, ( 1^^ inesilia
entegoria , daquela j) «, ,,i-,i esta repartição.

Art. '-) . '. Di verba do pessoal da Secretwia das
Finançps se transferirá para a da Diretorín (te S':iÔde
Públien a dotaçãw necessárLi ao pagwnento do^z referidos
fiincio,i-,ái-ios.

Ar[. 3.'.	Bevo-am-se as (1^.^I)osi(,C)es em contrário,
entrando e

s
ta lei em
	

na d,, ^a de smi pubIic2^^ão.
.Mando, po^-1anto, ,,, todas ," ititoi-idi(les, ^, quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
e façana cumprir tião exa^wnente comú nela se

contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estfflo do, Mijins
em Belo Horizonte, ios 21 de outubro de 19:36,

BENEDIM VALADARES RIBIMIO

Crisliuno Monteiro Muchado

Ovídio XaWer de Abreu

LEI N. 102

AWorizu a a,bei,lizi,ti de um crédito de 100:000$000 pare
paguinenlo do restiúde da subvenção coucedida ao
Asílo Bwn Pastor de Belo HorizonIe.

A Asi ,;enibléia I,egisIativ^i do I,,st,^do de Minas Ge-
i-ais dccret^^ e 

e u "' 
anciono a .,e.,, tiinte lei:

Art. 1 . -. Fica o Poder Exceutivo autorizado a
abrir um crédito especial de 100:000 1,000 (cem contos
fie réis). para paIwaenlo w Asilo Bom Pastor ele Belo
Horizonte, do restante (Ia subvenção que Ilie foi conce-
-dida pelo decreto n. 11.234, de 1934, e destinada ii cons-
trução do prédio da mesma institu^ção,

Art. 2.'. Esta lei entrará 
em 

vi-or na. data de sua
publicação, revogadas as di!.,̂ ^I)osiç<~)es 'em contrário.

Mando. portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuni.
prani e faç'^bm. cumprir tão exaL ,,mente como nela w
.contém.
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Dado tio l'alác ;o do Gúvérno do Estado de
Gerais. 

em 
Belo Horizonte. aos 21 de outubro (le 19^À,.

l_]^ENrD1T<) VALADARLS RIBEMO

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 103

Instilize jeriado estadual o dia 24 de	de À936

A Assembléia Legislativa do Eslado de Mina.,, Cie--
r,^.^s decreta e eu ^s)anciono a seguinte lei:

Art. 1.'. Fica instituido feriado estadual o ^H:: '^t
de oultabro de 1936, 

em 
honra dos oficiais e soldadús d.^

Polícia Mineira tonibados na canipanha (te 1932, eu.jo-^-
restos vão ser traslad'^^)dos para Belo Horizonte e inhu-
mados no Cemitério tio BGnifi-1,11.

Art. 2.'. Esta lei entrará 
em 

vi gor ria data (le
-Sua publicação.

Art. 3.'. Revo gani-se as disposições eni con!rúrio.

Mando, port^into, a todas as autor ; d ,,t<les, ,,, quew. 0,
conhecimento e execução desta, lei pertencer, que 1
cumpram e façam cuinprir tão exataniente con , :) neLi
,-e (-onté,1)1

Palácio do Govêrno, em Belo W)rizonie,	de ou-
tubro (te 1936.

BENFIMO VALADABrS EMEIRO

José Maria de A11.mM?

EXPOSJÇÁO DE MOTIVOS

Senhor Governador,

Tenho a satisfaç,,,,o de aprescritar ao exame de
Excelênc j^a, o incluso projeto de re.gulainenlo da Secre-
laria (Ias Finanças.

Os 
s
erviços afetos à pa,^1a financeira exi.—-en? no-,-,^

regulamentação . quer 
em 

virtude do aperfeiçoamento
dos traibalhos, quer por inotivo do impulso que se vei-u
dando aos diversos orgãos executores d.-is disl)A.^sj.çdes
fiscaes e adminiNtrativ2s.

Por outro lado, a disparidade de situações verifica-
das no quadro do pessoal está a reclam2r prointa solti-
ção.

Atendendo :a estes motivos realmente ponderosos e
considerando que a finalidade precipua da Secretaria
(t-is Finanças é a arrecadaç.-io da receita, o paganiento
da despoga e o registro, 

em 
forma contabil, não só de,,_
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sas operaç^;es. inas tanibém de lodos os falo,,, que dizen,"
respeito à vida teconâmica e financeira cio Estudo, deli-
neei o projeto que úra subine lo a, Vossa ENcel&ncia, apro--
veilando os ensinamentos (ta experiència e o critério tí.t
p^^,iron!zação e racionalização dos serviços.

Apontar os incoiivenie-ntes que se enconfriiii no
.es^ulaniento aprovado pelo Decreto número 8.858, de
1928, é fa-cil, tão fartamente elles repontam inesmo a
tinia Ver j fic^^Ção superficial.

Para justificar a assertiva basta que se detenha, li-
geiriniente que seja no exame da organizaç&) interna
e ,̂,tu ,belccida, pelo já mencionado re.,fut'^ tiliclito, para que
,,e observe o quanto o Secretário fica ^ifastado do conta-
to com os chefes de serviço e o quanto ficam afastados
tio seu con-lieciii-leiito a:ssuntos relevantes, in1eirart^ente
-)bsoi-vi(los pelo Direior Geral do Tesouro.

A distribuição (tos serviÇos por três diretoriat^, além
^le ijril)orta,r na impossibilidade niaterial de execução
do ,^ encargos na Fazenda Pública, redunda em inconve-
ni,ente aglutinação de assunlos de aspeto váriado, des-
Co^1Cxo.

Seguindo critério racional, procurando dirimir ini-
-.onvenientes que têin foi-os de necessários por que re-
gu12inientares, esbocei o projek) de niancira a que se
ex^	 oJam serviços (te resultados práticos j inediat s, Isel,vi..
ços realizáveis e pro,,eitosos,

Assini, a base da organização assenta-se no a,^rui),,j-
nienlo de trabdlios seirielhantes por iinIureza, e j'ia de-
] i ]T)i1^tção do áilibito de funçõe., dos seus dirigentes.

Toda lei de, natureza fiscal deve, necessáriamente,
^, er precedida de estudos (te suas possibilidades e con-
veniências no c-,iin ,po econômico e financeiro , o que se
(-o-,isc^,yue com fundamento na estatística ri -oros^a^ da pro.
due,ão, exportação, importação, coiisu.i^io "e eirculacão

riquezas e coni o exaine das comHções gera i s do j
1 
^'s_

, ,i—do.

Por outro lado, importa que se aconil -j^! ,nlic o desen.
volv iniento (to sisterna fiscal em vigor, tf j iri (te que seja
'1e cada vez mais aperfeiçoado e sempre es ,_, itimado de
lacurias I)ossivelmente exis' í^̂ ntcs. E' esta a li.ijição d,.^
Departame111,0 de Esfutios ^_conôniicos e Legislação F&;_

Lançadas as ]eis fiscai s, cunipre ao Deparianiento
de IiiiPostos orientar a sua aplicação, instruindo aos
Pgentes arrecadadores resolvendo duvidas e pessibili-
tando ;at mais perfeita ' coleta de contribuintes

Cabe ainda a êsse Departamento orientai- o sei-viço
de liquid,^ção -da Dívida Ativa, problema para cuja so-
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.ução vêm sendo tomadas úteis providências, e proces-
sar os pedidos de reistituIção de i mpostos ou tarxa8.

Para que as leis de natureza econômica ou finan-
ceira possam alcançar as finalidades traçadas em seus
textos, não bastai que sejam sancionadas, é preciso que

unia fi
scalização atenta, ininterrupta, ^em treguas, impe-

ça o seu desvirtuamento, agindo corno orgão coercitivo
ao seu cumprimento. Aí se deserilia, em linhas Ilgerais, a

tarefa do Deparl(tniento de FiscalizaÇão.
Arrecadados os impostos e b(xas, cumpre examinal.

si a sua cobrança obedeceu aos principios contidos nas
leis e si toda a renda reverteu aos cofres do l`.^1ado. ao
Departamenlo de Tontiada de Contas se atribue é, s, s e

mistér e m ai s 0 (^e examin .,11- e classificar 
os 
pstos a

-i gindo os cri garros possivelinen-cargo (Ias ex.,itorias, cori
te encontradois.

os sei-viços da C1e^'^pCSa do Estado, distribuídos por

dois Departanientos, não constituem unia organização
desarrazoada. Além dos dilarnes (Ia conveiliênc ; ,i cie

separação de ü_;^unos (jiferentes tal sistenia epeontr:^
'Estado, cu jo artlÍ, o 25,,apôio na própria Constituição do

pará-grafo 2. 1, dispõe:
"0 orçamento du, despesa dividir-se-à em duas pai-

tes: uma fixa, (toe não será alterada senão 
cru 

virtude

de lei anterior; e outr^^1 variável, que obedecei—à a ri go-

rosa especialização, sendo proibida a transferência de

Lsaldos de verbas".
Por isto mesmo, a parte referente <ao pagamento ao

funcionalismo civil, militar e inativo, ficou à cargo do

DeparU,interito da Despesa Fixa; a outra, re-ferente aOS

demais gasto,^ ' de natureza aleatorij, incuinbe ao Depar-

tainento 
do Despesa Variável, conipreendendo o serviço

de juros ^de apOlices dos empréstimos mineiros e o em-

pen^h(} prévio do dispêndio com o material, nos têriiic),;
da le gislação baixadw pelo atual Govêrno sôbre o
assunto.

Os resultados das operações efetuadas a qualquer ti-
julo em nome (Ia Fazenda P^1blica, pelos Departamento.,;

já mencionados ou por qw^Úsqucr outras depend^ncias
do Poder Pâblico, conver gero para o Departorneufo de

Contabilidade, onde se procede ao re gistro da arrecada-

ção dajs^ rendas e do pa
gamento das despesas, bem com<)

dos dema i s f^a,tos relativos à administração econÔmica

e financeira; -do Estado.
A intima li

gação dêsses Departamentos, visando não
só o incremento das arrecadações e o pronto custeio dals,
despesas, corno também o rápido andamento dos proces-
sos e mais p^4peis suj e itos a estudo, exi l,;iain que o con-
trôle dos serviços internos tambéni wfressern a influ-
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ência dessa .., causas renovadoras. Foi por isto que se
delineou o Departamento Adminístralivo, cujas atribui-

,ções dizem respeito ao expediente, em geral, (ta Secre-
lari13 das Finan^^as.

A organização que vem de ser exposta, demomstrou
ser necessária a aplicação dos principios gerais que a
ditararri, aos demais serviços a cargo da Secretária das,
Finançps, afim de que êstes também se integrassem pie-
name^n^te na máquina adminitstrativa da gestão da Fa-
zenda Pública. Assim, cuid<)u-se também da uniformi-
zação das dependências cansideradas externas, twis são
aquelas situadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A Inspeioria Fis(-al de )Jinas, 
ria Capital Federal, pa-

dece não só dos defeitos oriundos de um pritiquado re-
,gulamento, mas também da multiplicidade de serviços
e da complexidade de assuntos a seu cargo, fazendo com
que todos os esforços no sentido de ser alcançada a
melhor produção de trabalho, encontrem pela frente
fatores ^aüs quais não ^e pôde fugir. Por isto, a desa-
glutinação dessa penosa tarefa vem permitir que se fa-
çarn realmente os serviços.

Um Departamento da Fazenda, de Minas, no Rio de
Janeiro, ficará corri os encar ,,os do contrôle na expor-
t,aição mineira pela Capital Fe `deral, estabelecerá o pon-

,to de contato com as Estradas de Ferro exatoras, terá
um serviço de apólic^ aí compreendidos os pa lgamen-
tos de juros, e atenderá às despesas da Fazenda Mineira
na Capital dai República; outro, o Dep«rtajizejèto do Ser-
viço do Café, como a sua própria denominação indica,
terá o encar

g
o de, controlar o escoamento do café minei-

ro, a direção dos armazens reguladores, n, estatística ca-
feeira e a manutenção de relações constantes com as or-
ganizações particulares e oficiais que cuidern do assunto.

Em São Paulo, a nossa representação, no domínio
fazendário, se faz sem unidade de direção; alguns servi-
ços afetos ao Inspetor de Rendas localizado naquela
Capital, ou-tros a uma secção do café, sem atribiÚções
perfeitamente delineRidas. Procurou-se corrigir o in-
conveniente, unificado os iserviços 

em um Deparlomen-
to da Fazenda de Minas em São Paulo, ao qual colimpeti.
rã, em linhas gerais, o contrôle da nossa exportaçã,-)
pelo porto de Santos, bem corno do escoamen-to das quo-
tas cafeeiras destinadas ao Estado de Minas Gerais, além
da representação dos interesis^es dêste junto ao vilInho
Estado e a inspeção da arrecadação efetuada pelas Es-
Iradas de Ferro que tenham contrátos fiscais com a
Administração Mineira.

Exposta em traços gerais a organização dos serví-
, ços tal como aparece no projeto, resta-me informar a

À
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v. excia. que ' ,sem lesar direito de
` 

quem quer que seja

e sem contrariar dispositivos legais, procurei CxPc ri

-menta-la antes de ser fei,ta a sua consubstancinção re-

gulamentar afim (te que se pudessem ve ,ri^ic',^r O s frutos

Ridvindos de tal situiç -̂io^. A experiência inuito ensi-

nou e muito contribuiu 
p
ar ',' o aperfeiçoamento (10 Pla-

no inicial e hoje posso afirjua(r, com prazer, que os re-
sultados colhidos são o^ mais auspiciosos e mais do que
suficientes para recomendar a aplicação definitiva do
inetodo empregado.

Assi,ni é, que o Departanien[o de Estudos EconÔmi-

e Legislação Fiscal vem aIca(tiçando as suis finali-
dades, fazendG proveitosas pesquizas nO ca-nipo econô-

mico e financeiro e examinando a legislação em vigor,

afim de (Ine o sistema fiscal (to Estado, reunido 
em 

Có-

digo Tributário, seja ca(b vez mais aperfeiçoado.

0 Departamento de Impostos vem tendo niarcanle
influência no -desenvolvimento do serviço, respondendo
rápidainente às consuIt^is formuladas pelos agentes ar-
recadoidores, orientando os coletores e mais exatores coiti
a sua assistência ininterrupta em tedas as questões c
duvidas suscitadas e providenciando a rápida liqui ,da-

ção da (lívida ativa.

Ainda recentemente, por ocasião dos difíceis tra-
balhos de lançamentos (te impostos, êsse Departamento
representou papel (1.e ^ran .de Ímportância para a Fazen-
da Pública, provid,^nciando a perfeita execução d&s no-
vas leis tributárioas.

A fiscalização das rendas e do pa,trimônio do Est q
-do, assunto que sempre esteve descurado, avultou-se para

a a,tual a ,(1^ininijstração co-mo problema cuja solução se-
ria capaz (te avivar as ativida ,des tenden ,tes a melhorkq .^r

a arrecadação. E os, resultados aí estão patentes, evi-

denciando um ín,dice animador de aumento na receita

pÚI)lica. A prova da afirmativa. está n ,,-,, li
g
eira compa-

ração da arrecadação conseguída nas coletor j1^i ,; no 1 ."

semestre -de 1935, -- Bs. 30.074:295$600, cinquanto que
em igual período no exercício corrente, aptirou-se —
Rs. 39.549:546$200. A eloquencia -dos números dispensa
inaior justificativa para o Departamento da Fiscalização.

Apurando mensalmente halancetes exi
g
idos aos ar-

recadadores, o Departamento de Tomada de ConIps vem

possibilitando à Administração acompanhar permanen-
temente a, responsabilidade de todos aqueles que lidam
com dinheiro público. Indício veemente disto estú na
presteza com que têm sido recolhidos os saldos e m,^
ação pronta quando qualquer agente do Tc.^o-uro tenta
lesar o Tesouro.
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Os Departamentos da Despesa têm apresentado re-

sultados plenamente satisfatórios. 0 paVtmento ao
funcionalfismo é feito com a insior rapidez, quer com
relação aos funcionários que recebem vencimentos na
.Capital, quer com referência àqueles que os percebem
tias coletorias; as despesas de inaterial e ouiros gastos
de natureza transitória vêm sendo rigorosainente contro-
lados, observadas as dotações orça.mentárius, o que tem
possibilitado econômias. Ao lado disto, res^adti ainda
o serviço da dívida finiffii,da que, pelos nioldes por que
vem se p,do feito, permite se conheça a ^situae-,-to (to pa,^-
sivo do Estado, o que até então não acontecia.

A modificação que mais se fez sentir tia estrutura
dos sei-viços foi aquele por que passou a Contabilidade.
Nesse sentido o que havia antes era iiiii re gistro anã-
crônico, inexpressivo e som base. Já hoje â vida fi-
nanceira e econômica do Estado é inteirainente escri-
turada 

em 
fórina contabil, de manein^3^ a a-tender ao

inais exi gente pesquisador. E esta or,ganização, racio-
nal sol) todo ponto de vista, tem influência decisiva nas
atividades dos demais Departitomentos, quer porque cen-
traliza o movimento de todos eles, quei , porque Impul-
siona a marcha de dia para dia mais expressiva de cada
uni deles.

No Depart^i,meiito AdminisIrativo têm sido coIIiido^í
os resultados mais lisongeiros. A tiniforinização e cocil-
tralização do movimento de PaPeis, com uin sistema (te
distribuição rápido, tem permitido que, debaixo de ab-
solu,to contróle, os -casos cheguem às -,iutoridaides que
os vão decidir, com a presteza desejável. E esta mes-
ma movimentação tein refletido em todos os outros ser-
viços a cargo dêsse Delmirtamento.

Pste libeiro comentário sôbre o que de útil se tera
obtido com a nova or ganização dos !serviços , proporcio-
noti-nie a oportunidade de demonstrar a Vossai Excelên-
cia que a Secretaria das Finanças funciona hoje perfei-
taniente articulada em todas as suas dependência,,;, de-
sempenhando os seus encargos com menos burocracia
e mais eficiência do que até cn,tão.

Importa salientar que as modificações aperfeiçoado-
rãs dos serviços não coliniarão a plenitude- dos seus fins
sem que seja uniformizado o quadro do pesso-pi encar-
regado de sua execução. Ativiliii ente é verdadeiranien-
te disparatada a situação dos funcionários (Ia Secretaria
das Fi,nançâs. Ao quiaidro própriainente da Secretaria,
lá antiquado, ficou incorporada grande parte do pessoal
,to extinto Instituto Mineiro dooCafé e os funcionários
transferidos em virtude (to disposto no Deercto nâmero
11.734, de 1934, além de a êle se terem adido diversos
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%e,rvidores da Iniprensa Oficial e do Conselho Consulti-

,v o. Tudo isto deu origem à existência de 
classes he-

lerogene,ais, ereando situações anomalas, pois en—iquanto

alguns funcionários estão c"' condições de obter pro-

,moção, a inunieros . outros, e0111 atribuiçC>es e. vencimen-

to mais ou menos iguais, não ficou assegurada idêntica

,vantagem.
Procurei, -no projeto, corrigir e_,^.sa situação ' ajustari-

do ao quadro todos os funcionários que a êle devein

reaImente pertencer.
Além disto, o pr,^ q)rio desenvolvimento dos serviços

constitue íniperativo à tese exposta,, pois o quadro em

vigor data de tenipo quasi renioto, época em que os ser-

viços erani ainda, embrionários.

E' esta a organização (ta Secretaria das Finanças, já

experimentada coni 1.esulha,düs positivos e que deve sei,

transforniada em realidade, afim de que possa desem-
penhar a alta missão que Ilie incumbe de arrecadar todas
as rendas que a oaipacidade tributária da popul.ação

e oniporte, de controlar com eficiência as despesais pú-

blicas, nos têrnios da nova legislação em vi ÍÍor, e de re-

gil.,-^ti,ar com justeza todos os ^fatos ecoriómicos e finan-
ceiros, m^antendo sempre 

em ordem a escrita geral {to

Estado.
Aproveito c^ oportunidade para apresentar a v.

exeia. protesto^s de alta estima e distinta consideração.

Belo Horizonte, 25 de setenibrú de 1936.

Ovídio Xuvier de Abreu, Secretário (Ias Finanças.

LEI N. 104

Aprova o R^Inlanicí ? to da Secrelaria dos Firionças

A Assembléia	do Estado de M i nas -Ge-
írais decreta e eu sanciono a se guinte lei:

Art. 1 .'. Fica aprovado o Regulamento da Secre

tiría das Fininças, que aco ,nipanha a presente lei ^

Art. 2.*.	Estja . lei entrará eni vigor ria data (te Nu;:-
publicação, revogqdas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as Putor ; ^(Ldes, a (Itieni*c,

conhecimento e execiição desta lei pertencer, que n cuni-

pram e façam curaprir tão exatamente como 11C1,1 se

contém.

DI ..jido no l'al i'i cio do Govêrno do Estado (te Minas

Gerais, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADAREIS BIBEIRO

Ovídio X^rvier de Abreu
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RI`1GULAMENTO DA SECRETARIA DAS FENANÇAS DO
E'STADO DE MINAS GFBAIS

CAPITULO 1

Da Secretaria

Art. 1.'. A Secretaria das Finusças do Estad.o (te
.^1inaIs Gerais, subordinada -ao Governador (1 0 Estado e
ao respetivo Secretário, como imedL(to auxiliar da-
(Iiiele, tem por finalidade arrec.adar a receita, pagar a
despesa e registrar, em forma contabil, não só as ope.
rações decorrentes dêstes fatos, como jan i l ) é 111 t o ti a.s.
aquelas que dizem respeit,) à administração financeira e,
econuinica do Estado e, bem assim, a gestão do seu pa-
trimónio.

Art. 2.' A Secretaria das Fi 11 ,^ 1i ça .s tem a seu
cargo:

1 — A elaboração da proposta de orçaniento da re-
ceita e (Ia despesa (to Estado, que deve ser apresentada—
anualmente, à Assembléia Legislativa.

11 -- A arrecadaÇao, apuração e fiscalização de to-
das ,as rendas públicas, a toniada de contas dos exato-
res e de todos os outros responsáveis pelos dinheiroç
valores ou efeitos pertencentes ao Estado e tudo quan`
to disser respeito a impostos e finanças estaduais.

III — 0 pagamento das despesas Je`almente autori-
zadas e requisitadas pelas repartições c"onipetentes, ob-
,ervadas, quanto à aquisição, (te material, as norni,-,8
estabelecidas pelo decreto 77, de 3 de junho de 1935.

IV -- A observância (tos créditos destinados aos
di^ersos ramos (to serviço público.

V - - A dívi(bt 1),Ública em geral.

	

VI	As 01)eraç5es de cré'dito.
VII 0 re,-jstro e o se ,l uro d,)s bens patrinioniais

(to Es lutdo, e i adniinistraçã^o dos que não forem apli-
cados a serviços (te outras Seeretarias.

VIII — À contabilidade geral do E'stado.

CAPITULO 11

Da orgallização

Ai4. 3." Os serviço,, da Secrekwja das Fi na ri ç as
)rIg iiiizados (ia se lguinte inaneira.

Gabinete (to Secretário.
Departamentos, com -as se guintes	denomin,.

çoes:
1 -- Depart&mento de Estudos Econômicos e Legi.,,-

laÇão Fiscal.
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11	DeparLainento de Impostos.
111	Departamento de Fiscalização.
IV	Depai-tanienÈ,3 da Despesa Fixa.
V — Departa,niento da Despesa Variável.
VI	Departamento de Tomada 

de 
Contas.

VII	Dep.artaniento da Contabilidade.
VIII— Departaniento Adininistrativo.
1X — Departainento da Fazenda de Minas Gerai,3,

-com sede no Rio de Janeiro.
X — Departaniento do Serviço do Café, com sé&

no Rio de Janeiro.
X1 — Departamento da Fazenda de Minas Ger,4is,

com séde em S. Paulo.
Art, 4.' Os demais serviços subordinados à Se.

cretaria das Finanças terão regulaniento especial.
Art. 5.' Cada Departamento será diri',,;Ido por

um Superintendente, que, exercerá o cargo eui coinis-
são,

CAPiTULO IH

Da,s ali-ibuições do Secrelário dus P'iizuii^,(is

Art. 0. o Conipete ao Secretário de Estado dos Ne-
gócios das Finanças:

1 -- Praticar todos os aios que entendei, de con-
veniência para o re,gular funcionamento do serviço d-t
Fazenda e do Tesouro, que, por le i , não forem da ex-
clusiva competência do Governador do Estado.

2 -- Subscrever os atos do Governador do Estado,
referentes à Secretaria das Finanças.

3 --- Prestar as infor-mações necessárias ao Governa-
dor do Estado.

4 -- Ministrar inforniaç^>es, à Assembl iéa Legislativ,t
sóbre assuntos de sua pasta, quando convidado.

5— Expedir aos Del),wtaiiientos e repartições suboc-
dinadas, ordens e instruções.

6 — Mandar efetuar os pagamentos requisitados
pelas Secretarias de Estado, concernentes às suas despe-
sas, beni conio os referentes às da Secretaria das Finan-
ças, fixando os limites em que tais pa ganientos posl'am
ser autorizados pelo respectivo superintendente. inde-
pendententente de ordein.

7 — Proferir ^,)s despechos definitivos referentes à
receita pública.

8 — Representar a Fazenda em suas operações de
crédito e assinar os títulos de dívida pública externa e,
com o Superi n tendente do Departaniento d.a Despesa Va-
riável e chefe da Secção da -Dívida, as cautelas ou apóU-

33 --

,ces da dívi( l u i)ública interna, usando de chancela sem-
pre que o ^^nLender e designando outros funcionários
.para aporeiu suas assinatur" em logar das acipiu inen-
cionadas.

9 --- Assinar ordens de pagamento processadas
.contra estabelecimentos bancários, podendo designar
funcionários para fazê-Jo.

10 - Deterininar a emissão de apólices da dívida
pública ou de obri gações repre ,;entativa^; de eiiipréstinx(>
,ievidainente autorizado, bem como a, de estanipilhas do

desivo e outras.
11 — Permitir, quando julgar conveniente, que os

i-esponsáveis perante a Fazenda efectuem o pag,aniento
de seus débitos em prestações.

12 -- Resolver os casos que dependam de interpre-
^,"(^ã9 de textos legais.

13 - - Expedir inst ,i , uções necessárias à re.gu1^;ridaí1e
do wrviço da Fazenda.

14 — Decidir os conflitos de atribu"it,̂ ,es sus-(-,itados
enIxe os Su	den tes.

1,5 ---- Dt-cidir toda e qualquei, reclaniação adrili-
",istr 'div,n tios (,a,^os cio que a filutéria Irata& , exija in^e;--
^)^.c^'tç5o (."e lextos dC ]( ,; S ou rellgulamentos.

16 --- flupor e relevar inultas, preiniar , punir e cio-
'A^ar 1'tiiicioii,'xi-ios da Fazenda.

17 — Prorrogar o expediente (Ia Secretark^,, ou ape-
ras tle tini. ol-i alguns Del)artamentos ou repartições su-
bordinadas, quando jul.gar conveniente ^ , ú serviço.

V^, — Autoriza, i , a publicação de editais, avisos ou
c^rcu]arcs da Secre!aria.

19 -- Conceder aos funcionários da Fazenda li-
^-ença, Justificação de faltas ou abonos, de zicôrdo coni
'^s leis ou reguLimentos vigentes e quando a inedida
nio for (Ia alçada do sr. Governador.

2 0 --- Apresentar ao Gvernador do Estado relatórios
dOS servi

ç
os qUel lhe são afetos e, bern assini,

w'000r-^lw niedidas Úteis e necessárias aos serviços da
Secreta;-jA.

,to (1ove rn,^dor do Estado, no prazo
(li^ Rece ; ki e DesPesa do exer-

Re1)resentar ao Governador do Estado
;-eL^essidadc de abertura de créditos es1)eciai^^, extra-

-Ordinários 
ou 

suplementares, COM relação -tos se^-viç,)s
,jut lhe .,'(Yrein afetos.

.' 
3 --- Resolver sóbre as (lues[ões concernentes à a d-

.niinist i- aÇãto lla Fazenda Pública.
L. J'
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24 -- AutofiZ^'X	de , é(le das e.^1ações 21—
e a para os ser--(111 -, incle, houver conveniên h

N,iços ou
	circunstância especial o exi,^ir.	

têr-

	

' Receber os	e - ^tssl,ljr ()s
,lio, de pos .,^c dos fu li ciün^rios (Ia Secretaria das. Finali-

Çt^s e reip artições subordinadas.
<2(s — Colaborar com o Governador do Estado eu,

to e.	_1t^>s referente à Secretaria das, Finanças,. os Os assu,	 ri
N zi bscrevendo us respectivos (le(i-etosl,i,egulaiiie tos 

e ins

27 -- FiscLAizar a fiel exeelÇ"-', o de todos os serviços

a cal-0 da Sec retaria das I,^jna ll ças e das repartições a
ponsábilidade de fun-

el- 
subordinadas e pronitivei- a re,",,

cionários.
,>8 ercei. ,,, ju,j,is,diç^_w a (i iii i iii strativa re,,,--olven-

do as rec l amações das partes e os 
relursos interpostos

(ias decisões do .s Su j) e^-intii (lentes, chefes de repartições
.s e re

C (te outr.1,5 autoridades, ria fo r1iT ^^ <IUS Ie ^ s	^"lai-' n

tos . 
29 -- Exercer severa v i ,,ii ,,`incia sôbre ,, cobrknça,^

	

enip-^ 1-o e	das rendas do ES -

fade e impor ilitilias, quand---.) a,utorizadas; ter a

-tte,nc-,'io quanto à desl)es ado Estado.

30 — Providéricíar sóbre o sequestro dos belis do^
licançados e do ,,, seus fiadores,

.a I)risão t (liiiin ; sti^,itivi dos funcionários	respolisaVeIs

pe,,ante a, Fazend ,.i quando ou OluiSsOs e3ri f,i-

ze i- recolliiinento de dinheiro público nos prazo ,, e stiP LI

-tados ou ^^ssinaIos, e renieter 1'^ atitori-dade competente,

%crido caso disso, as prOvas crininais obtidas, para o ne-

cu ,^s,`trio procedirtiento judicial.
31 — Presidir, fise,3lizar e assinar os contrátos 

que

foreni celebrados com a Fazendu do Estado.
32 ---- Arbítrar diárias, lw--.centa 1,,en,,̂  e gratificaÇõ.el'1'

por serviços ri, 
- 
i() previstos nos	pre.',^a-

dos em comis%ães desempenhadas por funcionários
Secretaria.

33 -- Desi ,mar ou co inissionar o ,eu Assistenle, o

Chefe CIO s 0fiej1 a,;s de e o^ Auxili-a-

ves 
1 . 34 --- Traiisfe^^ir os superintendentes e os chefes di-

secção de uni ouiro Departaniento e distribuir 
e osfuncionários pel(-ts Departamentos, bem (.()

mo 
d li-

berar sôbre suas transferências, quando es
t
a ,, il,71,0 se

dercili por.acórdo direto entre os supe ,rinten dentes.

35 — Regulainentar as leis sôbre assunto ,, da Se ,,-e-

lari,o <Ias Fl*nanças.
36 — Modificar, ampliar ou restI'inll"i r as atribtfiç5es

COII.fel-id^,(s licis re,^ilIamentos aos Superintendentes, Assis.-
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tente 
C InaiS fUnCiOnáTios da Fazenda e i-el),^rtições su-

bordinadas; transferir, desdobrar ou reunir sei-viços.
37 — Executar e fazer executhr as leis, decretos, re-

gulamentos e instruções de serviços refe-entes aos ne-
gócios da Secretaria, bem como as ordens emanadas (to
Governador do Estado.

38 -- Administrar os bens que constituem o patri-
mônio do Estado, salvo quando reservados a serviços de
outras Secretarilas.

39 — Autorizar o empenho de despesas por conta (te
verbas ou créditos relativos à Secretaria das Finanças.

40	Autorizar a compra de material do expedi-
ente.

41	Autorizar qualquer p1,9ganiento, relativo a ex-
pediente, ultimado no Departamento competente.

42 -- Remeter ao Serviço do Contencioso. e de Con-
sultas Juridicas do Estado, para procedimento judicial
ou para dar pareceres,, processos, papeis e documentos
relativos à Fazenda Pública.

43 --- Designar os auxiliares que jul gar necessárioÉi
alos trabalhos dos gabinetes dos Superinteri`dentes.

44 — Designar coinissões aos funcionários (Ia Se-
cretaria das Finanças e replartições subordinadas, quan-
(to as necessidades dos serviços o exigirem .

45 — Designar os funcionários que -devairy substi-
tuir os Snperinten dentes em seus impedimentos ou
LMas.

CAPITULO IV

Do gabinete (to Secretário

Art. 7. Incumbe ao chefe do gabinete do Secre-
tário (Ias Finanças

L -- Dirigir o 1W11)inete, tomando providências iine-
diaLas para a sOlução dos casos urgentes e resolvendo
aqueles que, por sua natureza, não exijam decisão do.
Secretário.

IL — Colaborar com ^) Secretário em todos os assun-
tos reíerentes à pasta (Ias Finanças, prestando-lhe in-
formações verbais ou escritas.

Art. 8. 0 Secretário das Finanças terá a colabo-
ração de um assistente, de sua iniediata confiança, ac>
qual compete:

1) — Estar em contáto permanente com os Departa-
ilientos, não só para prestar-lhes sua colaboração, como
também para conhecer suas necessidades ou falli^is,,
afim (te facilitar ao Secretário acompanhar t^)do o mo-
viinento (tos orgãos da Fazenda Pública.

w,
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11) — Procarar conhecer constantemente os serviços
que estão sendo executados n.os Deparamentos situados

no Rio de Janeiro e em São Paulo, articulando-os com

os da Secretaria.
111) -- Examinar os relatórios apresentados mensal-

mento pelos Departamentos referidos no número an-
terior, propondo ao Secretário a adoção de medidas que

êsse exame aconselhar.
IV) — Informar imediatamente o Secretário ^Ó-

bre todas as questões referentes -às relações entre os
diferentes Departamentos, quer com o objetiv ,,) de con-

seguir ação uniforme, quer com o de obter conjunção

de esforços en, pr, ,) veito dos serviços.	
nos atos

Art. 9. A representação do Secretário
oficiais a que não possa coniparecer pessoalmente, fi-

cará a car
g
o não só do chefe do gabinete, como também

de dois oficiais de gabinete e de tantos auxiliares quali-

tos necessários.
Parágrafo único. Incumbe mais aos oficiai s de ",I -

bínete dirigir as audiéncias e atender as partes, to-

mlando nota do objet ,,> de sua visita, quando não pude-

rem sei, ouvidas pelo Secretário.

Art. 10. o expediente ficará 2 c.argo 
de dois ofi-

ciais de I-abinete e de tantos 
ktl xili,,11 , es quanjos neces-

sários .

Parágrafo único . São atribuições do pessoal (to

expediente do gabinete:

1) — Receber e c^)nferir os j)1'ocessos e mais papeís

encaminhados ao gabinete e fazer a devolução dos ines-

mos, depois de examinados pelo Secretário.

11) - - Encarregar-se -da correspondéncia epistolar e

telegráfica do Secretário e do Arquivo dêsses docu-

nientos.
111) - - Atixiliar o Secretário nos trabalhos, (lue éste

determinar.
IV) — Preparar as pastas para despachos do Gover-

nador do Estado.
V) - - Receber e expedira cGrresl)oiidéncia oficial do

;'Secretário.
VI) — Ter em ordem o arquivo do gabinete.

CAPITULO V

1>as	col?iiins dos Superinlendenles

Art. 11. Aos Superintendentes dos diversos De-

parta,ment,)s, depositários que são da confiança do Go-
vêrno, incilinbe, além das atribu'ições especificadas nês-
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le regul,:nicnto, inteirar-se dos problemas que inieres,,,am
Í;. vida adnijnistrativ^a (to Estado, estudando-os convenien-
lemente e prop ,ondo ao Secretário as medidas que lhes
1).treee ,,-eiii aconselháveis para a sua solução e mais:

1) Cumprir e fazer cumprir todos as ordens e Cies-

jwchos (1 ,,> Secretário.
Dirig ; r e fiscalizar os sei-viços do Departainento.

3) Despachar, nos cwos de sua competência, todos
os processos e papeis remetidos às secções do seu De-
partaniento e encaminhar ao Secretário aqueles que por
ésIe devam ser resolvidos.

4) Exigir, por despachos interlocutórios, proferidos
nos processos, os documentos que faltarem, a observân-
cia de exigências regulamen t ares, e as inforinações ne-
cessárias para despechá-los 

com 
perfeito conhecimento

(10 assunto.

5) Distribuir os funcionários pelas secções do res-
pectivo Departamento.

(i) Ins
p
eccionar pessoalinente a secções do Depar-

tanjento, toniando as providências necessárias à regula-
ridade do serviço ou solicitando-as ao Secretário, caso
escapem à %tia alçada.

7) Conceder férias regulamentares aos funcionários
do Departaniento, de acórd ,,) com a esc^a'a previamente

,aprovada pelo Secretário.
8) Conirolar e fiscalizar as fôlhas do 1)onto diário.
9) Autorizar o ingresso de pessoas estranhas ao

Departainento no recinto das secções.
10) Corresp onde r-se diretamente c ,,)in qtiaisquei,

atitoriãades do Estado, exceto com o GoverDaoor, Se~
cretários (te Estado, membros da Côrte de Apelação,
Asseniffiéia Legislativa, Prefeitus e Presídentes ( ic (,ânia-
ras Municipais, Chefe -de Polícia, Ministros (to Tribunal
de C3ntas e Advogado Geral -do Estado e com as demais
altas <

a
utoridades federais e estaduais.

11) Atender as partes no que foi, de sua compe-
tência.

12) Desempenhar os serviços que o Secretário de-
terininar, ainda que estranhos ao seu Departamento.

3 3' o rápido aii(l^^^iiiento dos processos e
wws papeis,

14) Apresentar ao Secretário, até 31 de março <te
cada ano, relatório eircunstânciado dos serviços a seu
carg,), e no fim de cada mês, breve relatório <tas ocor-
rèncils liavidas no D,epartamenlo, ilustrando-o, sempre
que possível, Por meio de gráficos e quadros compara-
tivos.
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CAPITULO VI

Das alribuições dos chefes de secção

ArL 12. Aos chefe ,,, de secção compele:

1) — Cumprir e fazer cumprir as ordens do Secre-

tário e do respectivo Superintendente.
,11) — Fiscalizar a -)rientação dos serviços executa-

dos pelos funcionários que Ilies são subordinado g, bem

como a manutenção da disciplina no recinto d :,)s tra-

halhos.
III) Distribuir sei-viços -nos funcionários,

IV) Examinar as informações prestadas pe los fun-

ci^onários e subscrevê-las ou aditar-lhes 
esclarecimen-

tos. 
V,, I l rovidênciar n.

o sentido de serem mantidos em

(lia e em ordem os serviços de suas dependências.

VI) — Concertar com os respectivos Superintenden-

les niedidas de interêsse ao boni andamento e aproveita-

inenk) dos serviços.

Vil) — Prestar aos Superinten dentes as informações

que lhes forem exigi-das.

VIII) -- Fiscalizar a assinatura dos funcionários
nas fôlhas do ponto diário, anotando as respectivas

f-altas.

IX) -- Rubricar todas as fóll1^s dOs livros aUxili-

res de suas secções e as fichas de escrituração.

X) — Representar ao Superintendente do respectivo

Departamento sôbre a necessidade de prorrogação do ex-

pediente, quando julgar conveniente.

Art. 13 Ao chefe de Secçãto do Arquivo. Geral, além

das atribifições constantes do artigo anterior, compete

mais:

1) — Organizar com método e ordem e catalogar to-

,tos os papeis e livros remetidos para o Arquivo.

11) — Vedar a retirada de papeis ou livro ,., (to Ar-

(,uivo sem requisição -do chefe da secção, visada pelo

superintendente (to DepartamenL) i ,eq;tiisit,^nte, ou or-

dem do Secretário.

111) — Expedir, subscrevendo-as, as certidões autori-

zadas por desp,acho superior.

IV) — Pr,)ibir absolutamente que se fume nas depen-

dência (to Arquivo e que, sob qualquer pretexto, ^néle

se acenda lume, salvo luz elétrica cuidosaniente ins-

talada.
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CAPíTULO V11

Das atribuições dos Piizei(jiz(írios

Art. 14. Aos funcionários em geral, além (Ias ^^tr!-
regulamentarmente traçadaos, coolpete,	como

bons cidadãos que devem ser, sugerir à Administração
ttod<as as medidas que lhes parecerem titeis ao bom anda-
niento dos negócios	públicos, influindo obri galorja-
mente na aptiração do mereciniento ffi! c ,,!da uin'e ado-
ção das medidas suueridas.

CAPITULO VIII

Departomento dc Esludos Económiv--)^; e
Físcul

Arl. 15. Ao Depariwnento de EIsludos Econômicos
e Lelgislação Fiscal e,)nipete:

1) --- Reúnir e estudar, isolada e coniparativainente,
, ,Ds (!actos eslatísticos referentes à produção, exportação,
importação, consumo e circulação das riquezas do Es-
tado, organizando gráficos e iii.2i)as estatisticos.

'2 ^ Sindicar sôbre o custo da produção, despesa de
circulação e lucros de venda de inercadorias que possam
interessar ao fisco estadual, orientando a Administração
quanto à capacidade de suas fôntes de renda.

3) Organizar a pauta para a, cobrança cio imposto
de exportação.

4) Organizar e dirigir uma revista fiscal (to Estado,
de publicação mensal, contendo textos de leis, decre-
tos, portarias, avisos, circulares, ^^tos, despachos e estu-
dos sÔbre materia fiscal, cuja divul gação seja de inte-
resse da Füzencla Póblica, tudo a crit'ério do Secretário.

5) Preparar os dados para a proposta (te orçamento
da receit-a L¥,,,tarlual.

6) Sugerir e redi,gir !nte-projetos de leis, decretos
,,ti regul,^m.entcs fiscais para exame e pronunciamento da
Assembléia Le gislativa ou (to Govérno do Estado.

7'^ Organizar uniu bibliotee.a especialisada sôbre
1e,àsJaç -̂to fiscal e a ssu li tos econoinicos e financeiros.

8) Examinar os regulamentos fiscais e as leis orça-
menfiárias dos deniais Estados da Federação, orgâni7an-
do e.'^tuà,')s e quadros co

m
parativos, de forma a ilustrar

a Administração em inatéri,a de re gimens fiscais e a
.evidenciar as condições tributárias doe Minas Gerais, em
relaçao aos demais Estados.



- 40 --

^l) Sindicar das fórças ecol'Ô"Iic,^", peculiares w-

11 -, 11 ;1 icIpios, (te fornia a h2 -1) !Iitar a Admini
s
traçã

o 
2 adO-

t,ir inedidas adequadas à 
região ' para o fim de apurar

C	
toda a sua capacidade tributária.

Art. 16. 0 Dep,a,rt,amento de Estudos- ECOnólIlie(is e
LegisLaÇão Fiscal se ccynipõ(- de dua s secçoes .

Art. 17. A primeira secção terá o seu 
cargo os ser-
do al-*^(;viçr,^s ,len(-)on,,idos nos riúmeros 1, 2, 3 e ^í	` 11

Art. 18. A 
2. . secção terá a ser cargo os serv1Ç0,'^«

n-, Cjj (^jonados no números 4 a 8 do artigo 15.

CAPITULO IX

Dep,,íria-inento de 1,711-Stos

A l , t. 1g .	Ao Del) ,q ,, , taiiiento ^de Iiiii)OsiOS colnj)ctk^:

1)	Orientar os serviços relativos à a,, -^lic'c)ÇãO 
(te 

to-
(,os s impostos e taxas estaduais.

2'1 Orientar os servigos de l a n ÇanIell 'Ws , su ',! 1`

e suas modificações.

3) Recel)er, exiiiiinii- e catalog qr as relações dos,

1 ,,iliçari)eiitos, q % quais deverão ser remetidas à Sec reta

-ria juntamente C()In Os mapas próprios.

4) Soina l- as relações mencionadas no número -z^n-

aii lli de que se possa conhecer, por anteci,i)aÇi.),.

a receita 2 arrecadar.
5) ,3s	j.ej^ktjvos às inodificações,

J ) aix,^j, e isenções de imposto ,; résolvendo os caso ,^ j)l'c-
de superior

vistos em lei e eiic ,,iíiiinhan (lo à autorlida

aquele s, que pol- complexos, ou por omissão da 
l egisla-

ção vigente, reclameni decisão (to Secretário.

6) Ter a ser cargo o serviço da Divida Ativa ori-

entando a sua inscrição, a expedição de certid5c ,; v

sua arree-a,dação.	
cidência c cO-

7) Prestar esclarecinientos sôl)re a iii

1)rança (te imposjos, a todos exatores e arrecadadores de

rendw; d^) E'stado.

8) Solicitar ao Departamenlo de Fiscalização ~a

1 
a verificaçãoilbertur,i (te inquéritos administrativos par

de contral)andos, sonegzlção de 1)ens em transmissão, em-

1 l-ê-^o (te sêlos falsos ou) n	
^servidos, sempre que tais me-

(lidas se tornarem necessarias.

9) Informar e emitir parecer em process'as rela-

tivos aos impostos 
em 

gleral, decidindo os casos PacificOs

e encaminhando os demais, con, parecer, à nutoridade

superior.
Art. 20. Ao Superinten dente do Departamento de

Inipostos compete, além das atribuições comuns aOS

Superinten dentes:
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1) os pedidos de re ,,ti^LT*Íçã(- ^ic ;ii-,pos--

tos, taxas 
ou 

multas, até o limite de 5:000$000, exceto<
quanto aos impo

s
tos que recaem sobre os vencinientos

tios funcionários.

21) Movimentar 
i 
liquidaç,-io da Dívida Ativa do Es-

0 Departamento (te Impostos se compõe

(te qualr () secções.
Art. 22. A 1.' secç^o se encarregará dos serviços

rt, fei-cntc.,; aos impostos de transmissão de propriedade,
s ^.,,, Io ,;, novo.,; e velhos direitos e taxas de serviços	do
hstado e processos de lotações de cartórios.

Art. 23. A 2. 1 secção se encarregará dos serviços
referentes aos impostos sôbre Tndústrh^ ,s e Profissões e

e Consilgilações.

Ari. 24. A 3. « secção se encarreglirá (tos serviços
^(A;itivos ao Imposto Territorial, e às tixas de oculinçÃo
ue lerras devolutas e de defesa -da produç,-t-,).

.ítj^t. 25. A 4.' secção se encarregará dos serviços
i.ef( , i-eiites aos impostos de exportação e de consumo d'e
(-ofiil)ti.,̂ tíveis e Dívida Ativa.

26. -Cada secção, além dos sei-viços de su,«.t
(^tudará ainda os pedidos dâ

(le	oii l=as que lhe são privativos.

CAPITULO X

Depaill^in?eizlo de Físealização

Art. 27. Ao Departainento 
dê 

Fiscalização compe-
te:

1) Gontrolii, toda a fiscalização de reridas e do
patrii-nônio do Estado, exercendo vigiLância sói)re os
,erviços a cargo dos fiscais, no sentido de inanter hem
viva a sua açã^a na repressão à ,, fraudes e às evasões dos
iiiiiw.,,tos e t^axla,s.

2) Exercer, por intermédio (tos fiscais, vigilância
.^CJ)re as coletorias, postos fiscais e demais estações
v,-recadadoras do Estado.

3) Examinar os relatórios dos fiscais, fazendo pre-
encher as lacunãs nêles encontradas, su g

erindo niedi-
das (te interésse à Fazenda Pública.

4) Orientar os fiscais, nã,,) só solucionando consul-
tas, c,-)iiio promovendo modificações necessárias ao aper-
feiçoamento -dos trabalhos a seu qfjiii de facili-
hi- i execuç5o dos serviços dentro das normas traçadas,
pelas leis e regulamentos.
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5) Estudar os pr,)ce,,.,>sc)s sujeitos à sua apreciação,
decidindo os casos p,acificos e encaminhando os demais,
com paracer, à autoridade superior.

6) Fazer observar as leis e re.,,,ti lamentos fiscais, de

modo a realizar-se u mais perfeita coleta de contri-

buintes.
7) Verificar os quadros comparativos de rendas en-

viados pelas fiscais, investi gando a causa das variações
verificadas, adotando ou sugerindo medidas para ín-

crementar,a arrecadação ou impedir o seu descréscimo.
8) Fazer a distribffição dos fiscais de rendas pelas

circunscrições, atribuindo-lhes comissões "spe(.iai.,%
quando o interêsse da Fazenda o exigir, mediarile pr^-
via wprovação do Secretário.

9) Apurar ,) cumprimento do dever por parte dos
fiscais de rendas, afim de lhes conferir atestados de

exercício, para efeito de pagamento, não só de venci-

Tuentos e diárias, mas tambéni de despesas de viageris.
10) Controlar as relações dos funcionários externo.s

da Fiscalização, coletorias, inclusive avaliadores judi-

ciais e pessoal da fronteira, com a Secretaria.
11) Fiscalizar a acção dos aN-iliadores judiciais.
12) Prestar aos demais Departamento ,, inforinaçoes

sôbre assuntos fiscais.
13) Fazer a matrícula do pessoal da , fiscalização,

das coletorias inclusive os avaliadores judiciais, e dos
postos fiscais, bem como o seu re gistro e ficliamento.

14) Expedir atos, portarias e títulos referentes aos
funcionários mencionados no número anterior, a serem
assinados pelo Governador do Estado e pelo Secretário
das Finanças, fazendo ao Departamento da Despesa Fix.^
a necessária comunicação.

15) Lavrar têrm-,)s de compronisisso e posse do pes-
soal mencionado no número 13 dêste artigo.

16) Escriturar e entregar caderno,, de requisiç^j(,^,
de passagens e transportes utilizados pelos funcionários
referidos nos números anteriores, berri corno fiscalizar
o exato eniprêgo das requisições.

17) Fornecer, iiicicl)eiideteiiiciite de i^ecltieriiiierii,)
resquisições de p,assa,gens e transportes aos funcionários
removidos ou comission,ados.

Art. 28. 0 Departamento de Fiscalizaçâo se coni-
põe de quatro secções.

Art. 29. Ãs 1.' e 2.' secções compete o exarne (ics
serviços efetuados pelos fisca,is !nas coletorias, bem co-
mo das relações destas com a Secretaria.

Art. 30 À 3. 4 secção compete o exame dos servi-
çk)s efetuados pelos fiscais nos postos fiscais, bem co-
mo -das relações déstes com a Secretaria,
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Art. 31. À 4.' secção compete o sei-viço de pessoal
referente aos funcionários da fiscalização, (ias coletorias
inclusive os avaliadores judiciais, c-dos postos fiscais.

CAPIT^ULO Xi

Depctrtwiiento da Despes-a Fixa

Art. 32. Ao Departainento da Destesa Fixa com.
pete:

1) Provi(lenênciar o paarnento mensal do funcio-
nalismo civil, inHiLar e inativo que receba ria Secretaria
das Finanças, 

p
ublicando as chamadas, com antecendên-

cia, rio or-̂ão oficial do Estado.

2) Manter um re- listro completo de todos os funcio-
nários do Estado, de T)rnia a se conhecer prontamente
o seu número, vencimento de cada um, diarias gra-
tificações, ajudws de custo e subsidio que percebe-
rem e os descontos a que estiverem sujeitos. Éste re-
gistro conterá todas as notas que digam respeito à si-
tuação de cada funcionário, inclusive conta,gem -de tem-
po de serviço para efeito de a posentadoria, ou reforma.

3) Expedir ordens de pagamento contra as estações
fiscais do Estado, a favor dos funcionários civis, mili-
tares e inativos que as requeiram.

4) Classifícar a despesa de pessoal com rigorosa
observância da lei o rçamenta,ria, e fazer o registro das
ordens de pagairiento a favor de funcionários (Venci-
nientos a. Pagar) .

5) Fiscalizar a execução do orçamento nas verbas
de Pessoal.

6,^ Processar e informar os papeis relativos 
a as-

suntos que se refiraril aos servicos a car-o do Departa-
niento, decidindo os Casos pacificos e encarninhando,
os demais, com pa receres, à autoridade superior.
~ 7) Prestar aos demais Departanientos as informa-

ções de que necessitarem.
Art. 33. Ao Superintendente do Departamento da

Despesa Fi xa compete, q léni das atribu ,icões comuns ,os
Superintendentes:

1) Ordenar, por despacho, a expedição de )rdensde Pagamento ao funcionalism
2) Assinar as ordens de (>P'agarilento Processadas no

L) epartamento .
3) Autorizar a rest ituição do sêlo de nomeação e

de quaisquer descontos feitos indevidamente nos venci-
mentos dos funcionários.

12
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4) Determinar os descontos nos vencinientos d-os,

funcionários, dc acórdo com a legislação eni vigor.

s) Assinar ' com o chefe (Ia respectiva secç ão, Os
suques "Vencimento,, a Ila,,qr".

Art. 34. 0 Departainento da Despesa 1 ' ixf,1 se coni-

põe de três seCções.
Art. 35. À 1 . * secção compete:

1'i --- N extração, a vista de requisições e documen-

t^)s o] 
1 
iginarios (Ias diver

sas Secretarias e lançados pre-

via,menle nas verbas próprias (1.as ordens "Vencimentos

a paga1`, contRbilizados diàrianiente.
11) --- 0 urquivo dessas ordens (V. 11, .), depois de

cumpridas.
111) 0 regisli-o de requisições e o 

fichário dos ti-

tulos especiais e de outros doctimentos referentes a

— Vencimentos a J^agar".
iv) --- o registro (Ias verbas de pessoal.

Art. 30. Às 2.' e 3.* secções compete:

1 --- A c,)nferência dos pagamentos aos funcioná-
rio civis, ei,etivos, contratados e interinos, feitos n,,) 	e-

souro ou nus exat.^ri"as.
11 -- A conferência dos pa ganientos aos oficiais e

^s praças de pret (Ia Fôrça Pública.
111 -- A conferência dos pagamentos aos aposentu-

dos e reformados e aos pensionitas da Guarda Civil.

IV -- A confer^neia das consignações.

CAPITULO XII

Depart4i^jieiito (1« Despesa Variável

Art. 37. Ao Departmiento da Despesa Variável in-

cunibe:
1) Processar o empenho da despesa variável do Es-

tado, de acôrdo com a legislação cu, vigor, reinetendo
ao Tribumul de Contas, para o necessário registi%) os

processos su j e it os a tal e matendo convenientemente re-
gistradas as verbas orçamentárias, de mado 1 se cordie-

cer prontamente o saldo disponivel de cada uina.

2) Encaminhar ao Departanient,) da Contabilidade
as ordens -de pagamento (I^feitos a Pagar), referentes
aos pagamentos que devani ',er realizado- por intermé-

dio de Bancos.
3) Classificar u, despes^w de material com rigorosa

observÂncia da lei de meios, fiscalizando, ao mesmo
tempo, a execução naquela parte, da referida lei.

4) Manter em ordem e em dia a esrituração irefe-

rente à dívida fundad q externa e interna, de modo a se
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conhecer pronÈamenle a situação de cada uni dos em-
préstimos contraídos pelo Estado.

5) Organizar e processar, seme"ralmente, o %or-
leio (te prêmios e de Apólices do Empréstinio Mineir,) de
Consolidação.

6) Processar o paganienlo dos juros e amortiza-
ções referentes aos empréstinios contraídos pelo E->-
lado.

7) Informir os papeis referentes w)s assunto,-, que
se relacioneni com os serviços a seu cargo, decidindo os
.casos pacificos e encaminlitindo, os demais à autoridade
superior.

8) Liquidar os suprimentos, contr,)Iar, examinar e
verificar as contas referentes aos serviços do Estado,
confor-iie determina o decreto 11.734, de 25 de dezeni-
bro de 1934.

9) Fazer o registro da srequisições de pa.gamentos
. , i eietuar (Efeitos a Pagar, restituições a Pagar, o ti
m1al(we^- outro título adotado para essè fim),

1W, Prestar aos outros Departamentos as inf,)rina-
çõe P, (te que necessitarem.

11) Acompanhar o movimento da Bolsa de Fundos
Públicos, do Rio de Janeiro, atentando para o volume
de ne ,̂1óeios ali realizados e para oscilução das e,)-
t-,ções dos títulos, de forma a facilitar ao Secretário o
pronto conhecimento da Posição &)s títuIo:^ inineiros,
investigando ao iiiesi.,lo tenipo, os fatos que sôbre ela
possam ter influência.

Art. 38. Ao Superintendente do Departamento da
Despesa Variável com pete além das atr i bffições comuns
aos Superintendentes

blica 
1 ) Presidir ao soi-têi,) das apólices da dividu pú-

2) Autorizar a transferência de apólices da dívida
pâbI1c^j-, quando desembaraçadas de quaisquer onus.

Art. 39. 0 Departaniento da Despesa Variável se
compõe de três secções.

Art. 40. Compete à 1.' Secção:

1) — Fazer a escrituração e mais serviços referen-
tes à dívida interna e externa, aos títulos caucionados e
às despesas decorrentes de compromissos do Tesourj,
que não forem da alçada do Departaniento da Contabi-
lidade.

11) --- Organizar os sortéios de apólices.
111 ) --- Processar o pagamento -dos juros vencidos

de tadas as emissões CXCCto a do EMPréstinjo Mineiro
de Consolidação.

r
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,V _ (,	Jt^1,s^o11t},olar os 1) ,̂l", all,̂ en1OS, C111 C o,	(ie '̂ Lil

aniorti7ações, do EmprWii-no Mineiro de Consolidação,

ancos consorciadosfe i tos pelos 13,
V I, --- Conferir, diàriamente, os saldos verificados

em sil'as contas com -i balancete geral diário.

Transferir e averbar títulos nomin^a11vos.
nos coupon s de juros pa gos e nas

Vil) — Das baixa
apólices resgatadas, de niodo a evitar paganientos inde-

vi-dos e a demonstra,- ^a situação geral dos encargos do

Estado, relativos à dívida fundada.

^viii) — Contar, seniestralmente, os juro% dos títu-

los n4^ ,niinativos e dar .
 baixa ,as contas correntes dos

possuidores dos que vierem a ser pagos.
lx) — ControLar as transferências, abervações e Pa-

ga-mentos de juros nas repartições da Fazenda,
X) Controlar os st,ocks de títulos definitivos exis-

lentes.
xl) — Conti-,)Iai- numérica e quantitativanient e os

coupons de juros e as apólices resgatad2s.
XII)	Escriturar ás vendas de aplólices

xIII)	Incinerar os valores retirados da circula-

ção. 
XIV)	Begistrar as cotações das bolsas de cãnibio

e (1.e títui^,)S.
X'%1 ) — Dar baixa nos títulos da dívida externa,

quando resgatados.
X"VI) — promover, rias datas estabeleci,das pelos

contrátos, as remes
s as de numerário para os serviços de

juros , amortizações e comissões dos empréstimos ex-

ternos.
XVII) — C,^)ntrolar a 2plicação dos fundos remeti-

dos aos agente ,, fiscais dos empréstimos externos.

XVIII) -- Promover o pagamento, aos banqueiros,

da ,> despesas efetuadas con, os serviços dos emprésti-

Tios externos, de conformidade com o disposto nos res-

pectiws contratos.
XIX) — Promover a substituiçã<), prèvÍaniente ali-

torizada pelo Secretàrio, dos títulos internos e externos

inutilados, extraviados, etc., übservadas ^
t s exigências

legais.

Art. 41. Compete à 2.* Secção:

1) — Fazer a escri t uraçã o das requisições recebi-

das das Secretari-" de Estado.
li) — Emitir os "Efeitos a Pagar" a débito das ver-

bas orçamentárias das Secretarias, e de outros títulos de

"Razão".
111) — Contabilizar os lançamentos que se refirara

à despe
sa variável do Estado.
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IV) Proceder ao enipenho prévio das despesas do
Esta-do.

V) Proceder ao exanje, à pserituração e ao em-
1)enho das requisições (te material.

VI) — Classificar as despesas, para i eiiii.s%ão de
"l^i'eitos a Pagar".

^'l0 --- Emitir as "Rest i tiiíções a Pagai`.
^,.rt. 42. Compete à 3.' secção:
0 0 serviç^o de liquidaç,7̂ o de suprinientos.
:^) () ex ,,une, a verificação e a e l assifie,ação	d as

,, ontas apresentadas fetos pagadore% anibulantes.
Todos o^. demais serviços, mencionados no de-

crelo núme —o 11.734, de 2,5 de dezembro de 1934, e que
constituem atribuYção (to Departamento.

4) Fazer o exame e a e^c1'ituração da ,; contas de
suprimento.

CAPITULO XIII

Depar10111e1110 (íe Toinuda de Contas

Art. 43.	Ao 1)el)ai-ttii)ento de To,,)i^^d^t de Contas
compete :

1) Fazer o exame (,],) serviço geral de arrecadação
efe l uado 'Ias exatorias e verificação da ,, despesas pa-
^,, as iwJos agentes autoriza-dos.

2) Informar processos e pape i s referentes a assun-
tos que se relacionem com os serviços do Departanien-
to, decidindo os casos i)acificos e cil e,aiiiillliiiido ^)s de-
Mais, com parecer, à autoridade superior.

3 , ) Prestar aos demais Departanientos as inforioa-
(te que necessitarem.

4) Levantar, trienalmenle, a lotação (Ias (, ole[o-
" ia s e l)ostos fiscais do Estado, pari efeito dc cias .sifi-
cação.

5) Verificar si todos os impostos e taxas do siste-
wa fiscal em vigor, bem como quaisqu(or outras rendas,
L l is coino subvenções, etc., estão sendo
0 Sugerir ao Secretário niedidas -*tendentes 2 sini-

I)lificar e aperfeiçoar a arrecadação de rendas.
7) Informar o Secretário acerca de quaisquei , nt!,2-

ZOS Verificados corn reLição aos recolliiinentos de s:il-d 

os apurados nas estações arrecadadoras, expondo,
Iliensalmente, a posição dos mesmos.

Art. 44. Ao Superintendente d,) Departaniento de
Toniada de Contas, Compete, além das atribuíçães
coin uns ^os Superi n feri (lentes:

1) Exercer rigorosa -fiscalização nas contas dos,
exatores e mais agentes arrecadadores do Estado.
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2) Comunicar ao Secretário, i111edi^ataniente, (1 1",' t -

^luel , ) scíl l ç.-t o sensível verificaffi, 
na arrecadação e fe -

tu^i(] ,,t pela e-wtoria-	elito de Toniada s de COut" é
Art. 45. 0 Departani

constituido de (ItiatrO sccÇÕe^si-ncuIlI I) CIll OS segililite.-; sei`
ArL 46- Ã 1 secção

viços,:	 Vitinético do docu-
1) ---- Proceder ao exaMe	e al

mentos (ta receita ( 10 LsL^do e de quaisquer valores r e-

colhicios aos c()f"es públicos, verificando se a aVrcCada-

ão obedeceu aos Preceitos legais.
Proceder ao exame fiscal e aritMéticO 410`, do-

s Uu
cun i entos da despesa efetuada tias estaÇC) e -'	' tor'z^'-

das ,, pagar.
111) -- Classificar a receita 

e despesa tio Estado, sc-

gun,(lo as norinas vi,-entes 
e em rigorosa identidade eODI

a lezíislação orçanientária (te 
cada exercício.

Iy) -- licalizar a liquidação (!os balancetes int-11-

,^ai. das exatorias.	
s de contabilidade (vOltelicrs,

v) — Expedir as ficha

ao Departamen to da Contabilidade, com o resultado his-

toriado da liquídação (los balacentes e individu-,)ç^o do s-

a,,̂entes resi)onsáveis.
"^«~I)	 aniento ^ia C0ntal)ili1iz^(1"-- Remeter ao Depart.	

acaso feitas nosas notas de correções posteríores

^e j^;dos balancetes-
VII) — Lxpedir aos e^^atore% "n)ein^jra-1a"

do o resultado da liquidação dos balanectes-	
s s

Art. 47. Ã 2.' secÇão ineLUIII)en1 os 111c""uo'
-iterior.viços I nencionados tio arti go ai	

e
Art. 43.	À 3 . , secçã,) incLiiiibejii êste-^ ines- Os s

,s posto ., 1,'iscais, Estradas de Fe-
viços	COI11 r	,
ro, F^iras de Gado e Carapanhias de NevegaÇão.

Art. 49. À 4.' secção, 
lia qual se centraliza a to-

mada de contas de 
todos os exatores e responsávei s Pe -

rante a Fazend-,) 
Pública, incumbe, também , a verifica-

ç ĵO e j' 1̂ scAizaçao do,s recolhimentos de saldos.

CAPITULO XIV

Deparíamento da Coniabilidade

^^j-t . 50. Ao Departa-Mento da Contubil í dade COM-

pete:	 i
i) Cop tabilizar as oper.ações rcluL^-,1s `

ção das rendas e pagamentos das despesa
s , bem conto o,^;

detnais fut0^ referente ,; à adininistraoão	e-

cio E-4affi), observadas as se,̂1u!ntes nOr

-mas:

^4) todo o illovinienio diário de recebimentos e
p: '^^, WyJenÈ O ,; efetuados pela Tesoqraria será feito em' I
rouchers" oti fichas avulsa .<; de débit^ ) e crédito, men-

as re.spectivas rubricas (te receita ou verbas
(le de^, i)esa e contendo a in , divi(tuaÇão e o histórico da,;
0w'raÇiks. Êsses "voticliers" serão extraídos em duas

2(lotada a côr azul para os recebintentos e a cõr
WP -^ re1a w'ra os pagamentos.

b ) Tod,) o Inovimento de recebimentos e paga-
—enios efettiados pelas estações arrecadad-,)ras e 1)agad'o-
r,i ,,, beiv Conto 0,', demais lançamentos referentes a to-
(1w,, ^s outras operações levidas o efeito, inclusive	a
c'c)t"'CÇão de 1 -1,1 Çainen tos -.interiores, serão	i«tLainiente
feit,)s Por ineio (te "^,,oticliers" ou ficlias (te dê-
j) íto, <^ de crédito, coni indicaç^o das respectivas rubri-
e,-^ #te r( , ceitá, verbas de despesa e contas cio livro "Ba-
z.^<)" e coniendo a individuaçã O e o flistór ico (ias ope-
FaÇ 6e .s . Ps.ses "-voucliers" seri-to extraídos em três vias,
l-ene,o uma bri-nca, outra rosa e outra amarela, desti-
n ^!,,, ido-%e a prinici l-a ^'j (-onfe(-ção	do balancete diário
e	escrituração llo livro "Diário" e as d ijas áltinias

"eÍ< isti-o.% analíticos feitos nas secções.e, 

Além (to balacete diário das contas do "Razão,1
feito s resunio diários, da sit ilâ Çz710 financeira re'

rerenle 1,'1 arrecaílação d^is rendas orçamentárias e da
t1e `^`Csa realizad ',1 Pelas verbas (te cada !^eeretarja.

d) 0 1),alance[e diário e os resunios d,^;(.ri1)1inat1vos
de renda e despesa, aco1n p anh,^,dos dos do,1èunientos ori-^4inà1, ios, serão remetidos à sec

ç
ão cenlralizadora, que

o ' ç ) lc (^ Onal'à cn] Pastas P róP ri as, Por ordent cronoló-
de forina a se 

p
odei, conhecer, di ,,irj-,iii)ente,	o

de oPerações realizadas 4ité .'i vespera.

Faze r o Processado e o expedici l te para n aber-

3 (
le cré(hIos su plenientares, quando necessários.

Oi-1-,^^niz.il-,	a prop,)sta geral do or-
para o exercício	I)cIn ce `

110 as Li,belas0'X^1r,cativas.

4^	Levantar o J) alanço al,11;11 
d o Esludo, instruiu-

(- 011 ) qua-dros discriminat
' v05 e cxP lieati vos	das

qUe 11e1e ,^ figurnreitt.

5 ) Informar os papeis referentes aos serviços que
ffiQ^, cornpetem, decidi'jido Os casos PiCíficos e eiic.ai it í-
n 11 ^ , )i d o os deinais à atitoridade superior.

0 Prestar aos demais DeparÉa-Inentos as informa-
Ç4es de que necessitarem.

7) ` Balj.ncear, mensalmente, a Tesouraria, proce-
#^,enÚO <i VCrificaÇão tios valores exi%,tente,.^.

L. 4

-A
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Arl. ãl . W Superintelide
nte do	^a

-1	COMILIGI>I ao
C<)li tabilidade coriol i)Ctc , aié` 11 da' ""r'b"l"Ções
SupeánmndeMe:

1) Processar as restittl *iÇ^) e,'; dos 
depósitos, e^Zl^çue.s

,ini Lanças recOlhidas ao Tescoms.
2) Providénciar OS Supríruentos às CAUÇõem P uga-

doras, i nedianie autori za
ç
ão
 

(10 Secretál"o'

t RcK
emiltar ao ;ecretário sóbre a f alta ()ti

elémela de 
crédias refeivrites aos serviços a cargo das

SecrekWas do lidado depois de devidamenIe inâ"ma-

' ãnenã)s da Desuesa Fixa e Va I 'U^ Vel -ido pelos Departa

4)
Designar, inensalmente, uma ('oInI.s. ,̂ âo !o[t^ U.ês

funcionárim pai

,

 a dur J ) a "111Ç ` ria	ua 1) 
a 
i-te

relativa ao

	

	esta.m 1 ) H lias e LINIAMs c seslev
deteri)iinar, quanto

li-almente ou quando o

aos outros Valores.

5) Assinar juntanwnte con, 
o Superintenticale do

Depart-altientO db Despesa Fixa 
ou o ln o do Deioarta-

Uncritz) 
tia Despesa Variá- 1 , as 0 `dens 011 elleq "es qne

il , el,en, (te sei, rvinetidos contra Bancos, na au sència ti()

Sevrelária.	
^^ 1

Autorizar t i - ., i ii.,;ferèiicia (te (JIC I) ó '1itos 1`

ImonAnTra, de L ia agencia 
jwra outra.

7^ Lavrar Semios de abuWra e enceiTamenoLo 
di)

Jivro , copiador do rtibiieando as re,,pecti%w,

fóliias

8) Auturizar a lavratu`a de térinos 
de fianÇ^^ e de

responsábdidades.
9) Inforinar o Secretá rio, c0111 

a antecedéitch& de

15 dias, (Ias datas de vencimentos dos

do Tesouro.
Ar!. 52. o Departainento 

d^^j Coniabilidade	se

ti ,	,,ções e_lnàs a Tescou=rã.

Arl. 53. À j? secção. centralizadora dus se~
ços (te contabilidade c^>inl)ete:

1 . . Organizar partidas e confeccionar o MáriV

que soá 1~ à 
máquina e copiado em coP iadur cOn -

venientemen le rub ^- ^ cadQ e coro os `mos de abN%um
e encerraniento.

Escriturar o "Razão" analitico e sInteli(-"D.

W a n ta l- ) balanço geral do Estado.	
-M do()rgan^zar a proposta o,-çamentária gei

da.
,o,: -- Prov idê l ejar a aberiura de créditos.

vi	l,ev,11,ttir o 1>.-àlajicele do úMuo dia de cada

ACI è s. e copiu ,	registros dis rendas do, Eviado e âN,

Art. 24.	2L, secç5o compete:
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1)	o St-1 . \iço ro`c^ , e.1ile ao Cofre de, (?A`,4w-
11)	0	 )evani.,oniento e

^,er ,,iços	a Ciouç^w ,,, Vepósi^o ,,, Fianças e Bens,

, de Ati ,,enles, e Defuntos.
111 ,' - A L^ra1uI-a dC têrnio.,, de	calições e

nuirm responsab;Hdades.
jV) -- 0 sei viço referelite ao.o'^ depósitos diversos e

Goixas Econômicas.

Art. 55. À 3.' secção conipeie:
1) - - 0 expediente, contabifização, escrituraç,_iti, e

lumada de conos dos enlwédhnns uninicipa3.
11) -- 0 expediente, conIabilização e

dos bens (1 0 paírimônio do Estado.
111)	0 ,erviço (te coMas correntes (te diversos

m,pons,'tvvis para coni ;-, Fazenda.
IV) A emmhu"ção e ismesm de eMampHha.,, aos

exat(^l,e".
V) -	A esermiração do livrti, de vonsignaçôes u

Izivol- (te lereeir,)s.
ArÉ. 36. À secção Imintária cmnpeá o se"iV> de:

1) - - Contas correntes do Edado com os J)ancas. ti(#
ii,ií% e, (.to estrangeiro.

11) - -	por Invio (te cheques 
ou 

cartas

IU)	Opemçõe% de crédito a curto prazo.
IV) Suprimenlos aw, agentes pagwiores d (^ É

tado.

V) Todas as openições rdacànad" No nmvi-
^üento haricário da Secrelaria.

Art. 57. À secção dc Caixa Reonô i nhll tlunlwte:

1 ) — A (-c l it i- ^iliz^l^-ão e	das diversas agên-
^,ias 

da 
Caixa E.conômica do Fdado.

11 )	0 I) vo--,s so (te 1);19amentos dos depósitos e
juros.

111)	A	(te Juros, capitalizados selUCI S-
Irabnenle.

IV)	A ciiii-,,%ão de cadernetas e fichas.
N^	A inspecção AN ngéncias.
vi)	A confecção (to', l)aLncete.,^ 111e11.sais e di) ha-

3anço anuaj.

Vil ) — T^-Ios os servioos po^t^iioites 'i Caixa Eco-
Só4mica .

Parágrafo único. Esta secção lem ainda a fun-
çao de agèneim da CapitW.

AM. 58. A TemurcHa tun a seu ~, a ~da,
wu e.A)fre, de dinheiros e demais VWores, (1114 . lhe sZ-10
rontialios, elas (Tuaritias recchiffios (te estaç^>es ai-i-cead,4_
doras, dos saldos de Mantuiiento,; c dos fundos retiru-
4^,S de est2bt-IeCI'í ^neIIP-.os jj ,.^nçário^, bem coiomu o s41jw^-

i, Ê"^,
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niento às pagadorias e de inais, estações de

Pagainentos, recolhendo aos estabelecinien[os bancários

designados pelo Secretário das Finanças as Clua,itias e x

-cedentes a^^) encaixe normal fixado pelo refer-ido ',Scere-

tário.

Art. 59. Ao Tesoureiro conipele:

a) Receber e ter %ob a stui guarda e viu Il ^ ncia e
debaixo de sua responsabilidade e '(Ios seu ,> fiadores, os

dinheiros e valores pertencentes ao E'stado 011 deposita-

dos para qualquer efeito.
1) 1) 

Suprir os pagadores, niedianie recibo, das quan-

tias necessárias para os pagamentos diários.

C	Conferir diàriainente os che(lues IM ,"Os C0111 0
balancete orIganizado pelos pag^idores.

b) Subscrever os balanços diários dos caixas e

outros que para verificaçúo de sald,') forem levzintados,

por ordein superior 
1 

reineZendo-os em dmis cóP i ', ' s, uma

ao Secretário e outIa a^ Superintendente.

e) Levantar dIàriamente o holetini I< Ieral do inOv i

-mento dos caixas.

f) Desi.,in,,.ii- serviços ao Fiel.

Art. 60 . Compete a,os conferentes (te caixa:

1) — Eeceber e conferir os do(-^uinentos (te —lix3

oriundos (tos diversos Dep,artanientos, nuinei-ando-os e111

ordem cronológica.
11) -- Conferir as firina% (ias pessoas

pelos pa,^ajnejjtos, sendo respons, . iveis Pel
a	aulentici-

dade (Ias niesnias.
111) --- Distribuir o,, documentos de caixa pelos P a

-gadores e pelo recebedor.
IV) os

V) Confeccionar boletins diários, conferindo cont

os pagadores e con, o recebedor o inovimento (te cui-

xa.
Art . G1 . Compete ios 1)a,gidoi-es:

1) — Efetuar os pagamentos dos IL)(-u ni e nto s 'dc

caix^i, depois (te visados por UM dos —Confei-cutCs -
11) --- Efetuar z), pa I^,wIICnto do f,,Ill cioii,^li ,,iiio, nA.>.,^

horários deternninados pelo Secretário das Finanças e

dentro ou fóra, da Seeretária.

111) — I l restar contas 10 TCS0`LIrCiro, entre "gando-

lhe, diàriainente, o saldo excedente de * dÈz con,os de

réis.
^^rt. 62. Comp-Ac ao r,,,cebedor:
11) — Efetuar os recebimento ,; reialivo.,^ aos doeu-

II) c li tos dc caixa visadt^)s por uiu (tos eoIifCi'e:Ite^;-
111 ,,	o,onLa,,^ k o 'i'esouvelio,

lhe, diarjanjejjt (^, o total arrecadado.
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CAPIT ULO XV

Departamelito

Art. 63. 0 Departaniento Adininistrativo lerá a SeU
os serviços, pertinentes ao expediente interno da

Ir-e relaria, de ordein gera], os quais serão exectitad.,)s
Pel a '-',Ccção de _'Vlateri^ `oJ, inclusive o Almoxarifado; Se-
cção de Pes soal; Secção (te Centralização do Expedien-
ie; Secção (te Datilografia; SecÇão do Arquivó Geral e
Portaria.

Art. (34. Ao Sui)erintendente do Departamento A(j_
co- pete, além das atribuições conitilis ao

Stii)ei-ijiteti(ieiite,,^:
1 ) 0 despacho, nOs caso s pacíficos, dos proce.s.,;o,^

`efe " cule '^ à C0nt2 «̂eIIi (te tel)ii)o de serviço de funcionâ-
rios, (to l^stado.

2)	A autuação, ill a il( 1,111( 1 0 t onja , pol, t è,, I0s ^ das

de` l 'u_aÇões	(3C P CS -SO a	estralilia ó11 fUnciOn ário	q ii e,
dentro da 

Se(-1.etar 'a, COIlleter de-WatoS , ouvi lido ainda
lCs '̂eJIIUnh2s (pi e p resenciarain o fato.
:0 0 Qes P--- ho dos pedidos de pas s

e.,; im i-a des-
conto 

em 
vencinienlos, rCrej-C' I)te^^ aos funcionário.,; in-

^"uo 'I ^ be ) n c o -o aos da Imprensa Wic
r^Crcj'jl.	

e Junia Co-
, 

1	'icia eV A I)oI	consCrv'^Çao do e«ificio (ta Secreta-
ria 

e - 

^inexos e a d i s c il)Iina do	da Portaria.
1	1A fis ( aliz iÇãio (ia escollia, aq tjjsjç,-j( ^ e, ^,,,ad,

^lo matei iz^I (10 expediclite o outros	(te	C')nsu a^-O'

I^'l. 65.	À seeÇ^_(o de Matcri^Ij Conipeie:

:)aral` --- 0 (-x1;edicute rel"'^'o 
'i 

C0i ' I P ; '^^ (
t
e Hiaterial

1 Secretari,a e reparticões subordinadaS, sUvo J)ara

	

ln11)ren^;a OfiCi -11 e Dei)artanientos da	Fazenda	(te

A 1),;(1"()'Iiz^^Ção (
t
e todo niaterial ws.;uio.

A	(to Ali,,iox,,,i-ifiid,).
IV )	0 levantamento (1 0 quadro j)jcjj,^j	de,^-^w^as	con, ,	de	

a 
e r

dél^ilo ,'os verbas

FAz ("' co'ul)ra ,^ de lir., 'élicia, (^-oIII pré^'ia an-
(10

-- F,, zei, o cont ,̂ ,ôje do	(I.J Inaleria,
fi( . ila"jo pelos Departanientos	e SCc^ 'o es.

VII) - - Receber e inanter em Or'deir) e hom estadoJe ";OiIsCI'V^^Cão todo 
0 I)lateri,11 destinado 

'o 
Sceretaria e

suLor(ffi1ada.,^.
VIU) -- Faz^'r ' pontualmenle, o rellistV,)

ri^^l entrado e saido, (li','Iriallieiite.	
do inale-
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s^1Cla., 1p2irequísições vi

re ,divus Su l~niendent e s , o nuderi`d

cbseâes 
de secção.

Remeter §s rqa"4^)es subordin
adas o Jn<,kLe-

rial neces,"acio.	 mediante -autori-
Xj .. Hxpedir aos

I-C, (I tlisiç^)es (te c,01,11;ra 
(te inateriffi.

znção préviN as ,crir	 ola, e cortitas
XU)	CM

refemnUes ao maletítil.
úli 

i, . (). A O .^Io 1O xaWü(W, a callo de Lia,

-nissão, pelo	SecrCtár^(J
funciç; 

11 
ário	elu "

das Finanças e subordinado à 
ecção ( to Miflerial, co lil -

pete a, g;liarda C conser vação 
fio inaiedal destinado às,

estações Meais,
Art, 66. À Secção (10 l'essOal `Oulpete:

1)	-,, 1wItrícula dos 
fitl](.ioli",11,ios e enipreatios da

Seerdini a e reparUções 
Nubordinada s ,	1 d`q"ele 

s

que é 
feita tio Departaiuento.) de FiscaliZaÇãO- 

eII ^^	o 1,gilro e ficlianiento (te todo o 1) ssod

no núniero	quanto no exere - íCiO, POs -

c Oluissões e exorterações,	betil
se	irença% rei	

funcionário , relativo ,, à
,,,2)	

rio, cad.

idade, est
ad o civil ,, residência.	

e títulos refe-
111) — A 

expedição d () s atos, portarias

rentes a êsses	
e que ( levam ser assinado*^

pelo Governaáor ou pelo Secretário -

JN^) -- A lavratu ra dOs lêrmos de pos
s
e e compro~

( to,s mesmos.
y) — o extune das vindições 

dc aWACo e caparU

dade de Umbalho de cada funcionário Nterno, a fin, de,

que a Administração fi(liie l i abilitada a incil i o r aPI-0-

ve&w os sCUs serAM -
VI) 0 registro de portarias,	

circul,,ires	e
ordens de serviço,

,VI , ) — A ~São do ponto diári o do s funve&O

nádov
Ari , N7. A Secção de ›ntralização do Experilevo- 

1

te, ton a seu cargo.	Iribuir todos os P9Pcis
1)	Receber, re-istrar e (li.,,

referenles aos servi'^os da Sccrctnria^

11) — ~gistrar l prepw(1
, e entregar toda a cor-

respondência a ser expedida.

EI)	Su criniender o S( . ] , N-içe telefônico.

S 11) crintende l. 0 serviço (le tri^insitoIV^	c
de processos e paPeis.

V) - - pegi s t i , ar , tichar e arqui\ aV as lwocurUÇAM

apresentadas, e3">edindo notas Pr~Hs sólue 
2s IMP,

mas para efeito n^j Secrelaria toda vez que Os interev

sados solkitareni.
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N^1) Regidrar, eui fichas apropriadus, os reqmri.
? y1C11rG^ e 'ificios, autuá-los e organizá-los.

N)II) -- Arquivar, ordenadament% os process<>i
pendenies ou paralizados teifflporàriamente.

V11111) -- Promover a restitu *ição dos processos enca-
aos Departamentos.

IX) .. Fornecer aos Superintendentes e Chefes to-
dos, os documentos concernentes à sua função e por Mes
-re(liiisitado.s.

X) -- PassiRcar e nrqutvar toda.a docuinentaç&3

óti Secretaxia, borm como os livros (te escrituração e re-

X0 — Selecciona-r todos os doemneMos que possaM
serv9 no estudo e solução dos casos anaIógos aos já es-

1 ti dndos e resolvidos.
X11) — Transferir, periodieam ente, para o Arquivc>

MM, os documentos que não mais sejam necessários às

Art. 68.	Á secçí`io de Datilografia, co,^iipde

Datilografar, de acórido com as instruções re-
sóbre unif^)rinizaçtio datilografica, todos os

ofícies, eni-tas, quadros, cópias e demais trabalhos ne-
c~Mo nos serviços dos Departarnentos e secções.
W	Rever a redação dada pelas secções.
t11)	E~grafar o que fon, objeto de ditado.
IV, Mimeografar u expediente a ser reproduzi-

do (n! inultiplicata, conservando um arquivo (te todo,
êsse exlwdient% com número de orden4 data da repro.
dueãn e relmetiva tiragem.

V) -- (k~b ames de eWmgm, todo o exivediente
que Uver sido datilogrufado, devendo ser rubricado
pão coisfemnie, que será responsávd pirios enganos de
vépia.

N 1) Juntar à correspondência os anexos neces-
várim.

Y11) ---- Devolver aos DCpa:^;anientos e secções, as
ininutis que não contiverem a rubrica (te seu recIntor e
o v j,^tc olo chefe do serviço.

Au l. 69. Xa secção do Arquivo Geral serão guar-
dadvs r conservados todos as processo, livros e mais
diwinLenlos da Secretaila das Finanças para ali envia-
doN.

Furágrafo único, São serviços executados no Ar-
rl11^VC) Ceral:

^) -- A lavraturtA e expedição de certidões auWrima-
dus por despachos superiores.

fl! ) A cat2logaçãü e o fichaniento de, todios os I)r(>.-
ressc4 livros e mais dorumentos.
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Ari. 70. Os serviço ,, da Portaria serão execL1t^<J(3-%

ipelo po r t eiro , co,no seu dirigente, e pelos co .ntímLk r> ,̂  o

serventes.

1. 1 São deveres do PorteirO:

a) Abrir a secretaria unia hora antes do iníciC^ dOS,

,trabalhos e fecha-Ia de iwis de terininados, sendo respon-

sável pela guarda e lwla conservação dos móveis (ia Se -

e retaria; ahrí-la ta, 11 1 )ém fora dos dias e horas do 
servi-

ço ordinário, sempre que para isso receba. oideiis Yiu-

periores.
h) Cuidar 

do 
asseio geral da Secretaria.

c) Manter a ordem e o respeíto entre os empre zga-

dos seu.,, subordinados.
( 1) liastear a Bandeira Nacional no edifício da Se-

eretaria n<-^ ,^ (lias de festa nacional e de luto.

e) Becolher ao Alinoxarifado os móvebi j^ 01),ictOS,

que -iiúo esteJa n,
 seii-do otilizados.

f) Mandar ^tender, pelos contínuos e serventt^^,, aos

elianiados dos gabinetes e (Ias secções.

2.' São dev,cres dos contínuos:

1) Coni,parecer à Secretaria à mesma liora que o

porteir (), ordens em inatéria, de serviço ,,ao ob ri

-godos a euniprir.

a)	 -rek
. 
tAtender de pronto aos cliainados do Sk^(	-

rio, Superinfendentes e n iais funcionários da Seci-claria,

cuiiij)z-in ,tlo imedhdamente	is ordens que lhes forem

&das.
3) Dc^ejnI)e nh ar todos os serviços internos d-,i Se-

eretaria que lhes forem deterininados.

3.' São deveres dos sei-ventes:

1) Fazer diariamente a liropeza geral da

antes (1,, che gada (tos funciomários.
'2 ) Levar a seu d,estino 1 correspondênchk oficiq1

expe d i,da
3) Auxilhar os contínuos em seu,,^ serviÇos, cui ii -

p j. ind^ ) toda,, as () rdens do p--teiro e as 
de 

seUs sUpe-

riores.
4.' Sãq, deveres dos	do ,t.iitt^alite

,de "chw^f;eur"
1) Zelar pela boa conservaç^o, uso e gum*da (tos ve-

^cnjos ( 1,1 Secretaria, solicitando, ao Chefe do Gabinete
,d ( ^ Secretário, providèncias para o reparo dos litesnios,

quando necessarío.
2) Fiscalizar o consumo de co,nibustíveis pelos v-e-

Iculos cla Secretaria.
3) Atender prontamente k ordens do Seerctário

e ^o pesso q) do Gubinete.
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CAPITULO XVI

(Ia	de Minas (;erais , lia
1?&) de Juneiro

Art. 71. A ,o 1)ej>al-lajiieiilo da razenda (]e minas Cie-
y a i s, no Rio de Janeiro, compe[e:

1 ) ReP resentW, nas questães admInistrativas, a Fa-
xenda Pública, na Capital l^^ederaj e em Niteroí.

2 ) Fiscalizar o pagamento do.,, impostos inilleil,os,
VU e xi«í-los (juando ainda não pagos, sôbre 

gêneros (te
prodílç ao, inanufatura e criaçáo (to Estwlo, que entra-
"'e "' J1O DistritO Fe deral ou daí tenharo de ser e7^por.
lado,,, J)ara o exterior ou para outros Estados da União e,
hern assini, a receita de qualquer liz'fliireza, cujo reco-
lhi ,mento tenha (te ser feito na Capital (ta

3) COntabil izar, escriturai- e registj , ,^ j-	w; rendas
(-airl-eca(^%d ,as 1) ,o ,r seu intermédio.

4) l Atial s ,erviço quanto as despes^^s a seu
,5 ) Expedir gui. i.s e cheque, pr,1 (lue todos o'

s re-
cel)iinclItOs e	 se reàlizem POr intermédio do
Banco (Iii(- o Secrelário (Ia,,, Finanças designar.

6)	^'erifjCa1` o ex ti-ato	de contj-cornente (file	o
Banc,^) reine1er:'^ sem,^jj{jjjnejjtc ^10 superintendente	do
De i ^a rt,1 men 1 o, qcerca do movimento dêste.

' 
7) Desp ,achar e co nfvrir os genêros (te que trata o

ríii^ici-o 2, com as provas de pa,,,	
s o a f 1)

1,1111 e 11 , 0	t ^	1

,de (1 11e j)ossan-i ser retirados (ios pontos	de descarga,
`bsc ` va(t ^^ s zIs c0n (1iÇóe ^; Jc11,^,1is e
das.	

exj^y1_

8) Processar o .-	<le	 «e
nêros	(tur tiver(-111 (le ser	d a C-]-
V ^ f'	 -,	' I	mi (te N^teroí, para <)	Imi,11
,r)s	I'ni^n, observadRs -^s	jC^yajs e

F ,,^zer o servico de esc r i til]'<']
e cálcolo (te	 (1t^	Est,,^d().

fivas	

F^^zCr <) rC^,,iSt-ro	--ecial d^is q póJicc,,^ nomina-

PF--c&-r	(Trs	(]os
C ' 11 P 1 'e-MIOS e dos fime ionários ou re p re-

é,,entantes (lo Es't,1f,^O Mic rC,'0b21-ti nn C,,lPil:11 Federal, i)Cin
Colilo ,^s (^,,.mpCY>aS (to CxPedi( , iit,^, do Dep^w[anicnto.

19)	
1	-	i^1	^ e i- P 0 -1^tos,	e

-w lll't:ls (lije no ' tfidO ()
i
' v io ;)ar te tiverem sido índevida-

Rmente	pol- se i , intel-iiié(Ii,).
R e( ..

os
	

E^tr^1(L.1s de FICTTO
^éde ,; svJam nc> P1 : o (le T^111e ; ro e tr isralim. o reco-

dO ,^ rC ,^pCri1vo 1'; s^1MOs.

111,111



— 5.% —

11 ) 0r !̂^a nizar o seu balancete rneii4a1 e renicté-10

à Secrelarias (Ias Finanças-

j^» Organizar a pruposta orçamentária relativa aos

serviços do Departa--ent0.	
-etaria das FinanÇus,16) Or.wtnizar e 1.c ll) ele l .	Seci

até o dia 15 (te cada mê s , o esboço (to preço médio 
do,;

^'1cllêl_os de j> rodução do 1-,stado, sujeitos i tributo, co-

durante as tres ffliiilas se
lli ,111 .ks, afim de ser ela-

	

,,,Ia 1	 ^il POstO de.1 :t	da cobrança do n

cxportaç^o .
17) Fazer o serviÇo de análise dos minérios 

dC
xl)e(lic ão das - Ll ias para pa gamento dGs

exportação e a e

impostos devidos, se gundo o 
s 
eu teor inetálico.

18) apreensãl) de qualquer genéro de

-da, ou tenta-olilleij .^ j ^ 1 , 0 caso de. sua retIra
ii-a, sem o prévio paOgamcfit^O

tiN 
^1 ^ dos IJO11 ,kos (le (les(,.

do illiposto devido.

19) Lev.tilt.ti , 1 estatística 
tios gêneros	mineiros,

s.IIN, 0 o ( . ;t fé , cl j e^g.jdos ao Distrito, Fé deral,	e dos que

SI.tíl.eli, j)a r^j o exterior ou para outrois Estados.

72. Ao S liperintendente ( 1 1) Departaniento da
Art.	

1,0 Rio de Janeiro, compete,
j,, ^ t zcnd:^ ffi , Minas Gerais,	

os supt, . rintendentes:d ^js	(.o1^1uljs a s

1> i , oN, i(ten(-,i^,ii- os pedidos de	
de 

i111POS-
1 ^tx ^ 1s oll 1l1l1jt ^ 1s ^ i ,, (IeN- ^	elite arrecadadas por i fi -

édio do

	

	 -oferindu despachos deN-alilelI to , 1),

pacíficos.

2) e lowar as necessarias PrOVi-dências

	

e out i - 2.s frixodes	bem coltin
Ve	

(.ont,
ativas de l)III,l a ,10 fis	n	X)c,0 , stl l)i etend cadaanto

	

os tent.	
ri ãgdo Sc t^rc. 1 àrio das Fin,	q 

lia n d o

I)li(lei: 1.e';olvê~los.

3) o p:i,;,iiii(,nto 
dos 

v elICA111c111os dOs cla-
re ^	 expediente

1 
idos e d ^ts (les , )es2s feit ^ j s com 0

Depart,.titiclito.
r4) Zelar lpe l a POUCia c cOnse v ^' Ç«to (10 ed ' fíeio e

(111e	r i ,	m(^io jl ^^ j- o	
que procederern iia-:111t11 ,11, as pessoas,

(,()jj\^ejjicljicmcnte 11,1 rr ,,artiç^ (), remelendo o pioco—ssO

coilil)e'ellte.
^,sin_ar , com o cliere (Ia secç5o do exPc(^icx

i,i ll ados pelo Secret ,.xr l o das(.he fill e % ( , ontra Bancos tdes ,
i s de,	adw, pe^o DQ-

Finançws, j) :xr^^ ocorrei, 
i	

spesas process

1)^ii-1.1)iieiilo.
Art. 73. 0 Departaine nto da Faze

nda 
de `Viillas Gp

-ti o Rio de J^1ríe ; ro, se	de Ires seceõ e-, t131

e (Ia Portaria.

Art. 74. A' 1.'	clIcarregada dn exPed;
1 
e*le

do Departame litr) . ilICIIIIII)c:
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T ---	e distribuil- lodos os pipeis. ,

TI	e ter CM o,'( l ei]] o firliário do De-

o restillio do ponfo e a rôlha d^5
dos eiiipregados.
Levdlilar o 1)^ilico , n!e ni^, ii.,, q l do Departamen-

lo, iii,t^ , iiiii(lo -o com a llecessária (locifilicilt^tçz-io.
V	- Orl,l anizti- o bal q nço ,tniial do Departamento.
VI — Fazer	em forma contábil, de

:,s oper,^çóes realiz2das pelo Departamento.

VII — EInew-rel,1 w-->se do serviço de datilografia (10

.^rt. 75. 11 dos serviçois

1 -- FisCa l iz;it- fflIclili e i^i.I, ioi^os:iiiieiite o pagamen-
to ti( , lodos os iilll)(,.ç;fos minciros, observadas, em linha.%

as normas 1r^iça-d<q s para o Departamento d a
1 s e a 1 ^ za Ç5i o .

TI) -- ffi , ,wmpenflar todos os serviços externos quo
f^wcm detei-iriin,,t(los.
11.1)	Fazer a revis^o (hs notas de desparlios.

1 "'^ ltldaV v s I)rocessos de contrabando.
Conferir w, rc1aç^_)cs de d-escarg^i de produtos

com	despaclio.% feito.,; tio Depgriamento.
V O --- Or1,^,mi7sr i estatística dos -éneros mineiros,

	

o r : ^ fé, c1le^'-qdos to Distrito Feder:t]	e tio.- que
o jllt^_rior ou outros EIstados.
Apresentar rchilório Tii ,eiis;tl tios ser-,,iços a

(-2 —go.	Stil)ei-iiil(,n(^eiite, para (]"e êste possa trq_
zUl- ^ i t , (—1 1 l -e i - ento (Ia Secretaria todos O s fatos de in-

^):ir^i a Fizen(i. t Wiblica , (lese i, r i , ola dos na Capi-

Ail. 76^ A ' seM`- (To Serviço de Apólices, incutilhe:

F^1Zcr a escrituraçã^ ) e m2is serviços referentes
intei-mt

Prot-ssir o pa lgamento dos juros, vencidos de to-
exceio a (10 Empréstillio Milloiro de

.. 
IIT) D"11- baix,9 nos cooprtrís' (To juro,; pagos e nas

TV) contar,	os 
juros dos tílulos

^, <7"l- 1mix q ' n-^>,, colitas correntes (]os possili-
do ,; mie vicrem a ser pagos..

as	chis I)Ols^1s de c.^'m1bio e

Ai1. 77.	Ao l'esoureiro co l)II) vie jer ;()I)
^1 q e v i, ^ i jmci9, e cl(,ba^xo (ic su-a r(-,. , Pol's,1bi1i1!w^e e d --i

1 0 (10 1; os Valores pertencentes qo I';%-

A



ou --

lado, que, por (luzilquer motivo, e ,̂ tejwn no Detra~ q w-

da Fazeii-da (Te 'Minas Gernis.
Art. 78.	o serviço ( 1, 1 1 > oi , [ii-i, 1 (To Depnr1ai^,wn10

da Fazelida de Minas Gerai , exer . sC (!,i 111Csn-1^4

neira que 
na 

Seeretaria das rinanÇa s , C OI M) CtilVUi aO
^.Csp( , ctivo pessoal as	ineneionadns w) ^4r1í-

go 70.

CAI1UU1,0 XN'If

^jísposiçõe4,; peculiares ao Dej>artamento da FaZe1^ l, q de

Afinos Geruis, no Rio de Janeiro

jul. 79. Os enipregadns que fúre n, des f aC2 (^- PelO
Superintendente Inira serviços fora (to Departanienti), ^^s-

sinvio o WmIo 
em 

MIhas especiais, fi'^Ca1i7ada, PC10
f11nrion.^rio para isto desigi-indo.

Ai-I. (50. No prinieiro dia Mil (Te cada mês le-

-., untado tini balanço (Ia rec(^ita e (Ia despesa do DeParta-

men0.
Art. SL Mánte prévia aprovaÇ,^n) do Secr!^,t^^,ri0

das Finanças. o SupeiIntendente hWará Inst~es e

ordens de serviç^ para a boa execuç5o déstes.

CAMULO XVM

f)epu11(1111c111 0 (10 Sel , V iço do C(,,"é, Uo Rio de JUI?t'il-0

AX, 82. Ao Departamento do S~O do Cam Uma-

1) Controlar n retendo do esfé de produção miíne,
ma sujeiLo a êsse reginwn, sem onus para os produ-

tores;
2) ,',.dinínistrar os arinazens
te l - iiffirio iniricko ou Ma déle, pe"encmtes ao Es.

,:^do, 
ou toniadw; por arrendamento ou alqyue4 salvo u

de Sí-lo Paulo.

3) FiscaMar os Transportes de caM l mr quxímijei-

vias de comunicações.
,1 ) Fisralizar as	do pri^duto procedunte do

Eundo, nos j~tos ( To flio de Janviro e NiteroL

,^) ) Ovientar o esconinento ffi.)s safrn, de com—Ii-

d:^dc com a legisIMjo vSeMe e os inter_,,^ssCs (to E,^t^ui0.

6) b~r e orántm- os lnsdAmrw 1=MP01'^ado-

res e druais inter,,,Ssados 
em 

c^,ré, acerca da.s

de renlessa da 's safl ,g s e Inelhoria do nrH.^,,o,

j:r^m!m^o d^ividns quanto ú excenÇkn das Ick, orJen%

ut deàsõcs emanadas de uuuwl»des compekntm.
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;) Owientar ,, jibe 
ração dos cal*és	deMArdo com a N quotas
ahúhuída s no Est,ao nas entre-a o , 1,,lercadoN exPortadOres.,

proceder U QI ) lili Ç ã o (Ias cuiregas aos jneredos
daS di^, posições decorren jes de eon ^,énios Cfjtj^

tis 1` ,^1ados pr-odutores.
!f)	Executar os serviços ]e enr ga e, ine d i ante nu-do Secretário das 1nanÇ as , a rl-endar ar i na -

zeil" ' colltrntar o - 1 ` 11nizC11,11flen to de, café, o efejun,Purex.	 ^C_

-
^CS	

Manter relações p ermani , ntes com as organiza-
( )
ti 

P arlicU l ares, sói),re as,^,unfos
l ' evall ' ac 1e-,-,1ntí ^^ ti cà (Ia pro, ( IU Ç ,̂,0 ,	dos tra li s-p or1e.,^, da r lençno, das enlue gas e da exportação (k) café

1<'azer " tudo ` de Previs,-u ) das colheitas ( 1 11.̂  S.,
fus &Qwws v a lua nVaIA ÇA0 , P tus serem deteiminados
os	(^o esco,, ^ment 0 41()

13) liseMar o poanwn 
—to dos iM P OS Ios fnIneirosSM	o CAT SW&io -1 tribufaçao e que lenha de sei- ex-V2, ! o .

14) (Á ntabilbar, emmUnrar e red shsr rendas ame-cn dodHs lmr seu jnbimiédio.
J A Des P202r e vonfed i , o café , ~U as provas t12do i mposto, afin) (Te que pos^z a ser r(-firado

d ^^ s Wintos de (le ,̂ enrg& observadas as
"UhunOnáve s vM vigor.

16) Organizar o balancele Ine n v al e remetè4o A Se-
CrUAM das Finan "s ap , di , l o de ,, ,,.

17) Organizar e m i ne t , r A Secretada das F1 ......
alê o- d i a 13 de cada i nêW	do	,s
div(!sos t^pos de café Coindo durmile 1.,, jr^s	se-

af ' 1 ` de ser elabO rada apauta r~dora da co-
iMOS0 de iexportaçan.

E`Sutur 0 serAo de "SiMU 1, 0 do caré.PQ Fazer o ~ko referente Í) esi^ i tí .,^t i c,1 (!() cnf^v.
Á -l. 83.	30 Su Pe linten dente do D ePartamenio r]<)

do Café, além das a f r ibuições comuns ,, S,_
W nferidenle% emnpete:

1 ) 1kr.igir e ~~ , , rvi ÇO rvbrentv no caté
niineáo exportwlo imra a Ca$1,11 Pe deVal e Niferoí.

IVoc EssM- e lompi, as deninis provi,dên,^ as rea_
tiv:! ';	COntrabando de enfé e olit!,a,%
quen io às tentMivas de burla ao iis co, stibmetejj ( ,, () v~dec ,̂, sào (to Serrebrin das Finanças, (Tunrido nfio

rC^^o1vè-jos.
Zelar	Pn'!íCia e conservngo da dependência

-Onde funciona 0 DeParAnnento,
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	^uiII;w as	oILIt, proced,	—, -I^

na 1, epartiç ,-m, remetendo o

.^LI1Oi , idUde coll 
1 

petente .

Fazer 1) sp (, j^etài-io das Fili alicas cielIte ole

as a	-até -as que ,,tões relativ,	0 (	
nto de Serviço do

Art. 84 .	0 Def)artali-le
11 omp^')e de dil as secÇ^)e`:	Secção (te

Se( . Ç ão d.e Fisc.,^liz ÎjçãO e E,,tatística.

parágrafo único. 0 serviço 
(te portar.ia do

t.111 ,e ll to ser-à exectit,^.110 pela MeSMa 
Maneira explivw,ia

70-
A , Se(.ç,-jo de Coilt,,,])iii(l,^de

Art. 8.->
todos ws ,ei-viÇos de contal)WIÀ^^4

es( . j-itu j . aç -̂,o do Dep,,ii,lamento.
1.ev,

2)
o l) ^ tlajjc e je Ili c il.,,al do Depai	e

jI ^ s.jI . tIjI1do	 -	C	1,	a	Ial d L-_o (. ol) , a ( jo (^u ji jentaç5o n	
, 
0 qt

se ,, I - clIjet ido , ĵ S ,,, cretaria 'até o dia 10 de

3) Faze,- a [, evisi-m das notas de desi),'W110.

4) organizar o resuino 
do 

P 01110 e `

gamelito dos empregados .	
de	COM^»	as	de dem arg,

os despachos feitos II0
6) Ter em o j- ( ^e jjj o Il ichário do Del)aftallIcIll'0-

7) Orgall izar o j ) alanço anual (to

Art. 86.	A' secÇão 
de 

F:sc `diz ` Ç `O e Est^^tí"1'(

^.ompete :
1 )	I ., azel. todo o se i-viço (te fiscalização da

e s-,^i,la do ca
f
é MílIeirO na Federal 

e em NUeroi;

sIla 1,10vilIlelItaÇ ão Ilo Ill e l-cado e o pa -Igamento dus im-

postos devidos.
,2) Beúnir e estudar, isolada e 

coIIIparativaweII^e^

f , s da-dos eslatís,icos 
j-efe j . e jj t^es à produção, exPU1'IaÇat),

	

e	(10 e^4^é, org^IIIiz,,tnoí(j

g ,,-áficos e IIIap-,^s estatísticos,

cAI)ri, 1 1 1,0 XIX

Veferenles (10 Departall iculo do SeVViÇ O do

forem	dest{- ^4d0'-,
87. os empregados que 

f

s	fora do DePartalUcil'oS,.11—, l , intendente para serviços . .	
'44,( Po'o ponto em fôllias especiais, fi.sCaIiz^

desi^mado i)a ra êSSe Illiste'-

A^-t	Ss .	Medi,,^ntc j)réviu aprova‹
.
 à(,) do

:"i(> das Fjn^Inça-" o 
superintendente boixará

,t orde-1 ,— L"e ,,CI"^ ; ço p,-íri a liokt e%^^eoÇ u ü Ilêsses.
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1,.A p iT L, -1, o x x

Í	du F(Menda de Minas' Geruis e,,, são p(^jjj()

Arl . 89.	Ao De,,)artanicujo d u FazelIda de Minas
Gerais, com sé,(Le em São Pa ul o, iii(-uiiibe:

1) supel-intemICI , todo ," os serviços atualmente a
,ear^,o da secção do café loc<g lizada lia j e ferida CapitdI,
<^4n flarmollia 

c' (>; " o DePal-ta111e1110 (10 %er^iço do (:afé
e^o Ili o de Jalleiro, com o qu,..] estará (,011,NtalItemente
em contacto.

2) Bealizar	Militicioso e estrito (-ojitj-^jle da ex,)(>,-_
(Le café milleiro despachado para Sanios.

3) Fi sea lizar as e n tradas do aludi-do produto no
S211t0 '; , b C 11 1 COMO SUa entrega aos interes-sa-

4) Liberar os de'^pachos mineiros de café, de acôr-
do com v, quotas alribuída ,; pelo Departamento Nacio-
xw,l do Café.

.5 ) Administral , o al-n,^Ize,11 re l,l ulad,or do Estado de
Milias, em São Paulo.

6)	-Mantel- "eiIÇ o-yes P C 1-111 ai ' CI ) l es com w,; oi-,,,^aliiz.k-
ç,^)es oficiais ou I)arliculares, sôbre assuntos café-ei-
1-Os , P rilIci Pal -en te com o Departamento Nacional do

-Café, imi- intermédio de sua j IÍ,^énej j cn São paují^.
Art. 90- Ao Superintendente do Departamento da

Fazelida de Minas Gerais, em São Paulo, incunibe, além
dRs atribuições comuns aos sui)el-iiileii(lei)tes:

1) Represenk4r (),, interêsses da Fazenda Páblica
mineira em São Paulo.

2) Inspecionar o serviço de arrecadjação feito pe«
bs estradas de ferro em tráfego no te'rritório patilista,
(?"e k, nham coniratos fiscais ^oojII o EIstado de Minas

3) Dirimir as (juestões relativa.s ao tr, 1̂11 sito de .a(lo
,e	de produção milleira	daquvie
Estado.

4) Elicaminhar os balancetes mensais ; 13. as est i, aíl; i s
de f4^rro contratanles e exatorias do Fstado, providen-

outrossim ])ara o recolhimento, no lempo
<tos saldos actisados, nos allididos doeIIIneI11o ,^, a
.(!o Tesouro mineiro.

A rt . 91 .	0 referido S111),erintendwnw do 1)epa l -ta -
MClito d.^ Fazenda, em S50 Paulo, deverá manter eo11.^,-

reIaçó(^S com o De p artumento (to Servico til)
']o Rio de Janeiro, em se tratando do sei-viço ntAativo

ex^>ortação do café mín p iro o!e.ç^tj;ja^j(,) a Sa71tos.
kr; . 92.	Afém	(,To^s serN,jços

exclusiva do	e

"i
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a cür110 do atu ,.41 delegado ei-n Sã.^, P ,,julo, os &Ina l, 2,t -

cargos (to Departamen tO serão atr'Ibilídos a 
uma

u i,o XX,

1)isposiçi')es especi ais

Art. 93.	Ficam suP riolidOs Os car,,̂o ^s de

Geral ( 10 I,C,	 asouro, Diretor da Receiki, Direlor (1.

pesut, Diretor da (^,ontal ) iíidade Diretor da InsluctOria

Fiscal de Minas Cerais, no Ilio, 
àe Janeiro, e lusP elOr de

,arantido o di-
Bendas em São 1 aUlo , a c ' io t ' 1111a1. "'e"
l, eit (> adquirido.

Art. 94.	
Fi ean, extintos o,, cargos de chefe té-

enzeo conjal ) jist2, —Liarda-livros da Dívida Fun dada 
e

^_,uarda-livros bli ne,`trio, licando s,eus atuais	detentores
seli

inejuídos entre os c llfes (te secÇ,10 '11a

(líminutç ,ão de vencinientos para o primeiro daqueles.

Ari. 95.	Ficaiu incluidos ent j^e es primeiros ofi-

ciai ,
; (ta Secretaria os dois contabilistas pertencentes

ao quadro então^ vigorante.	
de ex

Art. 96.	FicaTil^extintos os car gos	peditor

-l-egado (to servico de	
cons!d^-

,,<,,	e encaig , 
<)-se os seus de[ento,r^vs	

respectiva-

nienle,	
os escr!tur^r!os e l., s, oficiais 

da Secre-

Art . g7. Ficam extintos os cargios (te contador e

ajudante d (^ contador, mencionados lia lei ti. 32, de 13

( ,,e d,ezembro de 1935, cujos titulares se 
incorporam -ao

(jua^(',ro de 
pessoal interno da Secretaria, respectiva-

] pente conio chefe de secção e primeiro oficial.

Art . 98. Firmyt extinto!; Gs carIgos dos eniprega-

(to ,-, (Ia Impreusa oficial adidos 
à See.retaria &is Fi-

nanças, fic
and

o os 
seliz, detentores incorporados -ao qua-

. dro ` do pessoal interilo, observada 
q sc Íminte discri-^^_

nação:
,a) os (',c vencimentos n té 2250 $000, na (, 3 ,,tsse de pra-

ticantes;
j) ^ os .,te venci j ^j entos superiores a 250$000 até

430$000, na de escriturarios;
c) os de vencimentos sup ,̂r1ores aos de amanue ri-

até (,380$0^ 1, 2 de se^rnn^^os oficiais;

(j)	

g	
-s a 680$000 até1	os (te ven-^-i^^,)0ntos superior.L

820$000, tia de prinicircis oficiais.
Art. 99 . os fiseni- dQ 

extinto instituto Mineiro

C,^ y.", f l; e ,,Iiii ineorj)or^los to qu' dr^) dos fiscais îc re""-

(k^S ' ei^"n as mcSn1 '^s vanta^ t "'rts e atril)u*íci^es d^s!Cs.

r"
Art. 100. 0 servente do extinto Instituto Mineiro

^do Café, adido à Seenetaria das Finanças, fica incorpo-
^rado ao quadro do pessoal interno, na respectiva classe.

Art. 101. Os demais empregados do extinto Ins-
litulo Mineiro do Café, adidus à Secretaria das Finan-
ças, ficam incorporados ao quadro ido pessoil interno,
..observadas a mesma pi-oporção e categoria do artigo 98.

Art. 102. Considerar-se-ão extijjtos^ a medida que
,o forem vagando os seguint-es cargos, cujos detentores
passam -1 constituir um quadro suplementar:

tesoureiros da Secretaria,, do Interior e da Agri-
cultura, transferidos para a Secretaria das Finanças pelo
decre,to ri. 11.734, (te 25 (te dezembro de 1934;

b) fiscais incorporados to quadro do pessoal inter-
no pelo decreto 10.156, de 16 de dezenibro de 1931, e
que ainda estejam nessa situação;

C) auxiliar de fiscalização;
(1) inspetores do extinto Instituto Mineiro (10 ca-

fé, os quais ficam ;equiparfldos aos Inspetores d-e ren-
idas, para efeitos de vanta lgens e atrjl)iiYções;

e) fiel do tesoureiro (Ia Secretaria do Interior trans-
rei-ido para esta Secretaria em virtude do decreto
11.7,*'>4, de 25 (te dezembro de 1934.

Art. 103. Ficam classificados no quadro suple-
nientar os inspetores de rendas (classe extinta).

Art. 104. Fica creada uma classe .-de funcionários,
com n, d,t^noniinição de escriturários, intermediária entre
a (tos praticantes e a dos ainanuenses.

Pará li-afo único. Cada escriturário perceberá o
velic ; mento wiwal de 5:1130$000.

Art. 1W-) . Para atender as exi géncias dos serviços,
poderflo se i , contratados até 20 mensageiros, vencendo
cada uM 1:800'fflO anuais.

Art. 106. Fieam incluídos 7em tinia elass,e única os
serventes (Ia Secretaria das Finanças, com os vencimen-
tos de 2:640$000 anuais.

Art. 107. Os funcionários da Secretaria das Finan-
ças cuja sitilação n^o terdia sido resolvida express

a-
mente pelo presente regulanicnto, considerani-se incor-
poradw; -,in (Inadro <h^ pessoal int.erno, obedecidas, para

e velIcílIlentOs, as dis
p
osições do

ort. 9S.
Art. 108. Será enrisiderado extinto, assim qu.e se

vq .,rq i^, o cargo de ijudante do diretor da Inspetoria
Físc:d.

-ansferido i)ara o Departaniento dokrt. 109. Fica ti
Serviço do Café, com séde no Bio de Janeiro, o fiscal
encarregado de Rmostras, até eriffio com exereleio na
Inspetoria Fiscal.

L
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Art. 110. Fica criado o cargo de Tesoureiro do

Departamento 
da 

Fazeada de Minas-- Gerais, no Rio de

Janeiro.
Ar[. 111. Será considerado extinto, quando se

vagar, o cargo de delegado do extinto institui(
) Minei-

ro do Café, em são Saulo.

Art. 112. Todo, os,, funcionários da Fazenda do,

Est^do, com exercício tio Rio de Janeiro e em São Paulo,

e cuja situaÇão não tenha .,ido resolvi-da expressamente
néste regulamento, ficam classificados pela maneira es.

t"beleci(la no art. 98, 
adicionados ao respectivo

quadro.

Parágrafo único. os e^1rg,os dos funcionários de qpe

trata. éste artigo, e que tenham vencimento mensal su-

perior a 820$000, con%ideram-se extintos, à 
m ,edi,da. que

se vagarem, ficando dêsde já os seus detentores classi-

fÍca(los no (luad ro :,uplementar.
Ai-I. 113. Fica extinto o cargo de cabineiro, fi-

(,ando o seu, <,itual de lentor classificado entre os si-vert-

tes (Ia Secretaria.
Art. 114. Os cargos de conferente-,,; de C,^ixa e re-

cebedor ^erão exercido%, em comissão, por funcionários

qt!,c^ o Secretário designar.
Art, 115. C,,) ,I sid.eram-s.e suprimidos, no quadro dw

pessoal (Ia atua! Insi)etoria Fiscal, à niedida que se Va

-M,areni, quatro IoÍ,,"rrs d e Pr^^fflejro_
oficiais e oito de

Segundo oficiais.

Art. 116. Se i-á considerado extinto, quando se va-

g ,ir, o eu r'<zo de SUperintendente do extinto Instituto Mi-

neiro do Café.

Art. 117. 0 Chefe de Con mbi lida de do, extinto Ins-

Iiinto Mineiro do Çnfé fica eq,,iipiriã'o a chefe de se--

cção,
Ar[. 118- O s func;0n,,^trios do anti go Conselho Con-

subivo, adidos à Secretaria das Fiilançis até 31 de a gÔs-

1 () de l9:^6, fie,9Tii incorporados no qua,dro do pessoal in--

t-,rno, observado, para efeito de classif j c-,^Çã0, o di-sPOsto,

no ^rt. 98.
Art. 119. Fica criado o cargo de ficl do Tesom-i-

ro, de imediata confiança dêste e sol) cuja responsali i

-lidade exercerá suas funções, en, comiss^0-
n,,n eaç5 o do fiei do tliesoureiro-obed^ecerá

,aos re(,l uisitos exigi ,dos para os provimentos dos cargo-,,

públicos em geral.

§ 2.' A fiança do tesoiii-cir<) responde p^eIa exa-

ção do fiel.
Art. 120. Os ornadros do pessoal do Departanient<>

<lr^ Serviço do C-,Ifé. tio Rio & Janeiro, e ( t-o Departa-

inento da Fazenda de ^Iinas Gerais, em São Paulo, serãO!

- 67

constiluidos dos funcionários da atual secção do Café,
inclusive daqueles que se encontram exercendo funções
em São Paulo, fileando a critério cio Govêrno delimitá-los.

Art. 121. Os Superintendentes dos Departamentos
situados no Rio de Janeiro perceberão, os vencimentos
mensais de 2:500$000 e o Su perintendente do Departa-
mento da Fazenda, em São Paulo, 2:000$000 mensais.

Art. 122. Os Superinben dentes dos Departamentos
situados no-Rio de Janeiro e em São Paulo apresenta-
rão, ao Secretário das Finanças, relatórios anuais de
Buas atividades, contendo sugestões de medidas de in-
terêsse para a Fazenda Pública.

Art. 123. Os superintendentes mencioríados no ar-
figo anterior ficam encarre pdos de zelar, na zona de
aÇão, pelo crédito da Fazen̂ da Mineira, trazendo no
conhecimento do Secretário das Finanças todo, e qual-
quer fato que possa prejudicar ao Estado, quer na es-
fera econômica e financeira, quer na moral.

Art. 124. Ficam aprovadas as tabelas de pessoal
e de vencimientos que acompanham o presente regula-
mento e que vão assinadas pelo Secretário das F^í-
ninças.

CAPITULO xxii

Disposições gerais

Arl. 125. Os Superintendentes, escolhidos livre-
Mente pelo Governador do Estado, ^exercerão suas fun-
Ções 

em 
comissão.

Art. 126. 0 assistente, o chefe de Gabinete e os ofi-
ciais de Gabinete do Secretário serão . nomeados ^eiu
comissão.

' Art. 127. Os cargos de'chefe de secção não assegu-
ram aos seus detentores direçfio de serviços ou secções,
podendo o Secretário -das Finanças, sempre que julgar
necessário, determinar que éles sirvam em qualquer
secção dirigida por outro funcionário.

Art. 128. Os funci onários da Smret qria das Fl-
nanças cumprirão as leis, decretos, regulamentos, ins-
truções e ordens, baixados con) 1-Cla Ção ao serviço da
Fazenda Pública.

Art. 129. 0 Secretário das Finanças imporá
-tos funcionários da Secreta-ria e das repartições subor-
dinaldas, as penas de censura, inulta e -Suspensão, até tres
meses, prorrogáveis por mais três em caso de necesisidade
para apuração de faltas.

1,
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Art. 130. Nenhum pagamento de vencimentos será

autorizado sem que o título Ou portaria seja previa-

mente anotado na secção competente.
Art. 131. Além dos pagament

os de vencimentos, ob-

Nervado o disposto no artigo anterior, nenhuma despesa
poderá ser efetuada sem autorização do Secretário idas

Finanças.
Art. 132. Resalvados os casos em que o 

interêsse

público iniponha sigilo, os Superinten dentes fornece-
rão, mediante o pagamento dos respectivos selos, certi-
dões do que constar nos serviços a seu cargo.

Art. 133. Qualquer equivoco que se dê nos livros
usados na Seoretaria, ou nas repartições subordinadas,
será corrigido Pelos meios regulares, não se extraindo
fôlha algunta, %endo vedado entrelinhar, emendar, ras-
par ou riscar a escrituração.

Art. 134. A m-ici ser mediante permissão do resPe
-etivo superintendente, não iserá pormitida a entrada de

pessoas extratilias à Seenetaria, nas sakis dos emprer
ga-

dos e nos Arquivos.
Art. 135. Sempre que algum funcionário receber

adiantamento Para qualquer fim, deverá, logo c luc ter
-minar a incunibéncia, apresentar balancete, (tevidamen-

te documentado, ida importância -receb i
da e da despendi-

da, apresentando Prova de recolhimento de saldo, quan-

do êste fôr a favor da Fazenda Pública.

Art. 136. Cada Departamento fará, diariamente,
para ser publicado no órgão oficial do Estado, o extra-

to de seu expediente.
Parágrafo único. Dos atos e despachos do Se-

eretário ' será feito um extrato A parte, pelo respectivo

gabinete.
Art. 137. Não serão recebidos na Secretaria reque-

rimentos, ofícios, ou papeis redigidos em têrmo s in-

conven-ientes ou sem assinatura.
Art. 138. Nneliuni papel ou livro poderá sair da

Secretaria sem permissão da autoridade competente.

Art. 139. E' expressamente prolhido inserir nos
,processos matéria extravagante, discussões e questões

pessoais.
Art. 140. Sem orden, superior expressa, a nenhuma

secção é permitido emitir opinHão sôbre assuntos que
sejam da conipetência especial de outra.

Art. 141. E' obrigatória a assinatura do ponto, sal-

vo para os Sti-perintendentes, assistentes, chefe de gabi-
nete, oficiais e auxiliares de gabinete do Secretário. -

Parágrafo único. Os chefes de secção encerrarão,

COM as respectivas assinaturas, as fôlhas de 
ponto dos

funcion tários que lhes são subordinados.
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Art. 142. Os pagadores ambulantes, nos intervalos
de suas viagens, prestarão serviços no Departaniento da
Despesa Vahável.

Art. 143. 0 nomeado, promovido ou removido que,
dentro do prazo de 30 dias, isalvo prorrogação concedida
pelo Secretário das Finanças, ou Pelo Governador do
Estado, não entrar em exercício efetivo de suas fun-
ções, perderá o direito ao ^emprego, que ser,i, dêside logo,
considerado vago.

Art. 144. 0 presente regulamento entrará em vigor
na (Ia-ta (te sua publicação,.

Art. 145. Revogam-se as disposições cm contrário.

CAPITULO XX111

Mçposições transilóri(18

Art. 1.1 Enquanto não for votada a lei reguladora do
assunto, as promoções dos praticantes, escriturários,
amanuenses, segundos oficiais e primeiros oficiais, fei-
tas ao cargo imediatamente superior, obedecerão ao me-
recimento e à antiguidade dos funcionários.

Art. 2.' Aos funcionários que tiver '̂,, ni sua situação
modificada ou a denomin a

ção de seus car gos alterada,
pelo prese^nte regulamento, serão conferidW, Pelo Secre-
tários das Finanças, novo,,; título%, que deverão ser ano-
tados no Diepartamento da Despesa Fixa, como icondíção
indispensável à percepção de vencimentos, dentro do
prazo ide trinta dias, a contar da data dos mesmos.

Secretaria das Finanças, aos 25 de setembro de
1936. — (a.) Ovídio Xavier de Abreu, secretário das
Finanças.

QUADROS A QUE SE REFERE 0 ART. 124

A

Admillistração c^eral

Uni Secretário de Estado a 3:000,$,000 mensais.
Um Assistente a 2:000$000 mensais.
Uni Chefe de Gabinete a 2:000$000 ni^ensais.
Quatro Oficiais de Gabinete a 1:500$000 mensais.
Oito Superintedentes a 2:000$000 m,en,,ais.
Trinta Chefes de Secção a 1:000$000 mensais.
Trinta Primeiros oficiais a 820$000 mensais.
Quarenta e cinco segundos oficiais a 680$00 mensais.
Cincoenta Amanuenses a 520$000 mensais.
Sessenta Escriturários a 430.400 mensais.
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Cem Praticantes 'a 25,0$000 mensais.

Um Tesoureiro a 1:250$000 mensais.

Dois Pagadores a 900$000 mensais.
Cinco Pagadores ambulantes ,1- 600$000 mensais.

Um Fiel do tesoureiro a 400000 mensais.
Dois Conferentes de Caixa, em comissão, a 900$000

mensais.
Um Recebedor em comissão, a 600$000 mensais.

Duas TelefonistaN a 250$000 mensais.

Um Porteiro a 350$000 mensais.

Dez Contínuos a 270$000 mensais.
Vinte e -cinco Serventes a 220$000 mensais.
Dois Chauffeaurs de 1.' classe ,, 500$000 mensais.
Três Chauffeurs de 2.' classe a 400$000 mensais.
Um Ajudante de chauffeurs a 350$000 mensais.

,Vinte J.Nlensageiro!-) a 150$000 mensais.

Quadro Suplementar

Oito Inspetores de Renda.
Doze Inspetores do extinto Instituto Mineiro do

Café.
Doi,,.; Tesoureiros.
Uni Fiei de Tesoureiro.
Um Fiscal.
Um Auxiliar de fiscalização.

B

Departamento du Fazenda de Minas Gerais, no Riu
de Janeiro

um Superintendente a 2:500$000 mensais..

Uni Tesoureiro a 1:250$000 mensais.
Três Chefes ,de Secção a 1:000$000-
Einco, Primeiros oficiais a 820$000 mensais.

Sete Segundos oficiais a 680$000 inensais.
Dez Amanuenses a 520.$0,00 mensais.
Quinze Praticantes a 250$000 mensais.

Um Porteiro a 500$000 mensais.
Dois Contínuos a 350$000 mensais.
Seis Serventes a 300$000 mensais.

Quadro Suplementar

Um Ajudante.
Quatro Primeiros oficiais.
oito segundos oficiais.

Secretaria das Finanças, aos 25 de setembro de 1936.

— Ovídio de Areu, Secretária das Finanças.
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LEI N. 10,5 ,

Auloriza a abertura de zim crédito suPleinentar de
1.058:ffi)$000

A Assembléia I^egislativa do Estado de NTina.^; Gerais
decreta e e usiinciono a seguinte lei:

Art. 1.1 Fica o Poder Executivo atitorizado o abrir
uni crédito suplenientar de mil cincoenta e oito contos
de réis (1 .058 :000NO) para^ refórço das seguinte-ç; ver-
bas -do orçamento 

da 
Secretaria da Educação e Sau'de

Pública.

89	11 (Eventuais) . . . . .	62:285$400
89	12 (Transpo ,rtes . . . .	80:000,y,000,
89	is ( .Iklóvei,,-) e utensílios)	10:000$0.00
39	34 (Exercícios findos	777:714$600
89	60 (Aluguéis de prédios	20:000$000
90	7 (Gratificações a professo^
res sub9titutos .	.	.	.	.	.	100,:000$000
91	- 35 (Fisca ,lização federal
do ensino . . . . . . . .	8:000$00

Total ..	.	.	.	.	.	.	.	.	. 1.058:000$000
Art. 2.' -- Esta lei entrará en) vigor 

na 
data de

sua publicação.
Art. 3.' — Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer que a cum-
prani e façain cumprir tão exataniente como nela se con-
têni.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, em ^Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1936.

-13,ENLDITO VALADARFS BIBEIR<

Cristiano MonIeiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 106

Autoi*a o Govêrno a, abrir um crédito especial de . . .
12:000$000para pagar de^.pesas de insluítição dos
Secrelúrios do Interior e (ia Educação e Saude Pú-
blica.

A Assembléia Legislativa do ^Estado de NIiva^ Gerais
decreta e 

eu 
,,ar)cion-iio a seguinte lei:

Art. 1.1 Fica o Govêrno autorizado a abrir um cré-
dito especial de doze contos de réis (12:00,^000), para
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paganiento das despesas de instalação tios Secretários de

Estado do Interior e 
da Educação e Saude Pública, --c-

centeniente noiiiea ,tios ,, nos térnios (to que deteriiiiitoa

art. <.', iii-í'íize do Decreto 11. 9.891, (te 1931.
Art. 2.' Esta lei entrará.eiii vigor na data 

da sua pu-

blicação revogada ,s as disposições em contrário.
Nlando, portanto a todas 2s autoridades a quem o

conhecimento e exec^ção (testa lei pertencer, que a ^eum-
pram e façam cumprir tão exatamente como uela se con-

tém.
Dado no Palácio ( to Govêrno tio Estado de -Minas Ge-

rais, cin Belo Horizonte, aos, '23 de outubro de 193(;.

BENI,'DITO VAIADARES RIBEIRO

()j) ídio X t^vier de Abreu

LEI N. 107

Auloj*a « abei,lura de um crédito suplementar de . . .
38:417$400.

A Assenibléia Le.g islativa do l ,.'stado de Minas (^era,is
decreta e eu sanciono a seuin-te lei:

Art. 1.1 Fica o Podei- Executivo autorizado a abrir
uni crédito suplementar de trinta e oito contos, quatro--

centos, e dezesete mil quatrocentos ^réis . . . . . .
(38:417$400), -'( verba 46131 (Exercícios Findos -- Se-

cretaria da A gricultura) para atender aos se guintes pa-

gamentos:

Vencinientos e gratificações	9:532$800
iDespesas de condução . . . . .	3:253$300
Despc^^ :as de expediente . . . .	272$300
Diária ,s . . . . . . . . . . . .	10:359$000
i.)tia te r i ai . . . . . . . . . . . .	15:000$000

Total . . . . . . . . . . . . . .	38:417$400

Art. 2.' E.sta lei entrará em vigor na data da sua,
publicação.

Art. 3.' Revogani-se as disposições eni contrário.
"\latido, portanto, a todas as autorida,des a quem &

coilhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-

pram e façam cumprir tão exatainente como nela se con-

tém.
Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Cie--

i-ais, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1936.

BENEDITO VAL&DARES RIBEIRO'

Israel Pinheiro do Silva,

Ovidio Xavier de Abreu

—73—

LEI N. 108

Concede à Prefeitura de Belo Ilorizonte o auxílio , de inil
COnIOS dc 1-éi4, 1)-V conclusão de obras

A Assenibléia Le l.-islativa do Estado de 'Minas Gerais
(Icereta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. lf rica o Govêrno do Estado autorizado
conceder a Prefeitura de Belo Horizonte, o auxílio -de mil
contos de réis (1 -000:000$000), para conclusão das obras
decorr,-ntes (ta abertura da Avenida do Contorno desta
Cq i)ital, podendo abrir -o respectivo crédito.

Art. 2.' Revo gam-se as disposições em contrário,
entraindo esta lei em vigor na data de sua publicação.

Wando, portantN a toda3 as autoridades a quent o
conheciniento e execução (testa lei pertencer, que a cum-
prani e façam cumprir tão exatamente como neta se con,
téni.

Dado no Paláciú do Govêrnodo Estado de Minas Ge-
rais, 

em 
Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 109

Autorizu o abertura de wn crédito especúli.

A Assembléia Legislativo do Estado de Minas <^erajs
decreta e eu sanciorto a seguinte lei:

Art. 1.' Fica o 1;ovêrno do E.9tado satorjzi^rj.:) a
abrir um crédito especial de dez contos de réís . .. .
(1 0 : 000$000) para custear as despesas com -os concursos
a se realizarem, nesta Capital, para o provimento de
duas catleiras vagw^
Preto.	

na Escola de Farinác;a de Ouro

Art. 2.* Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autori.dade^, a quetil o

conhecimento e exectição desta lei pertencer, que a
cunipram e façaiu cuniprir tão exata-inente como nela
se Conténi.

Dado no Palácio do Govêrno dor Estado de Mina-^
Gerais, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RiBEiuo

Crisliano Monleíro Wchado

Ovídío Xavier de Abreu
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LEI N. 110

Ftza 0. efetivo do Corpo de_Roinbeiros Pci ra 193"

A Assembléia Legislativa do Esta-do de Minas Cierais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. lf 0 efetivo do Corpo de Bombeiros 
é fila -

do, para 1937 ' em 25 oficiais, 48 inferiores e 
232 pra-

ças, observada a ciassifi4 ,ação <10 quadmariexo.
Parágrafo único Os O ficiais, os inferiore

s e praças
rceberão vencimentos iguai,^

do Corpo de Bombeiros Pe

aos -do 
Pessoal do Fôrça Pública da mesma categoria.

Art. 2.1 o Corpo de Bonbeiros será wbordinado
à 

Secretaria do Interior, podendo servir de intermediá-

rio entre esta e aquele o Estado Maior da Fórça
, Pública.

Art. 3.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as atitoridade s, a quem 0

conhecimen to e execução desta lei pertencer, que 
a

cumpram e façam cumprir tão exatament
e como nela sc

contém.

Dado no palácio 
do iGovêrno do E^tado de Minas

, Gerais, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro 
de 1936.

B&NWITO VAL»~ RiBEIRO

josé Varía de Alkmím

1

>

í-lL

1
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LE'I N. 111

.41110rizO 07 ubertirra de un? crédito suplernenictp de
512:060$000 e outro especial de 70:000$000

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'. Fica o Poder ^Executivo autorizado a
2brir, pela Secretaria da Educação e Saúde Pública, uni
crédito suplementar de quinhentos e dou contos e ses-
senta mil réis (512:060$00) como refôrço às seguin-
tes verbas orçamentárias:

Verba 101 — Direlorias:

8 — Diárias
12 — Transportes ..	.... .. .. .. ..
15	Fôrça, luz e telefone
14	Veículos e aceessórios
17	COmbustíveis e lubrificantes

30 — MedicRmentos:

Vacinas anti-variólicas e exames
Vacinas idiversas, sôros, ete. . .

Verba 105 -- Hospital —Cicero Ferfreii-a":
30	Medicanientos .. .. .. .. .. ..
-31	Vestuário e alimentação
Verk 106 -- Escola de Enfermagem

"Caríos Chaym":

49—Material médica

Verba N9 -- Inspetoria Dentário Escolar:

49 Medicamentos, instrumentos, materías
diversos em todos os Postos . . .

Verba 110 — Centros de Saúde, Postos
de Higiene, Sub-Postos e Postos Am-
bulantes:

49 — M^U,erial médico
60 — Alugueis e arrendamentos

Verba 113 — Hospital de Lázaros de
Sabará:

30 — Medicamentos
31 — Vestuário e alimentação

Verba 114 — Colônia "Santa Isabel":
4 — Para contratar diarístas
10	Expediente
11	iEventuais
1 6	Veículo s, e

13:000$000
2:000$000
9:000$000

12W00$000
21:000$000

25:000$000
25:000$000

28:00$fl00
23:000$000

30:000$000

20W0$000

66:000$00,0,
1:060$000

6:000$000
15:000$000

6:000$000
5:000$000
4:000$000
7:000$000



17	COn-I]Justíve"' 
e lubrific,,,ntes

30	MedicimelItOs
,31	Vestuário e ,xlirneiitaÇão

'Verba 115 — ^Centros 
de E.stiidos e Pro-

filaxia da .Malária:
4 — Pessoa l COntratado:
Para o serviço e profilaxia 

(1,1 maláriu

junto à estrada F!gucjr^>Teófilo

otoni.
g -- Diárias

22 SaIári0'^:

A operários, diaristas e 01111`, 
servidores

res para a% zona
s
 Sul e 0ésteTri-

ángulo

'Verl)a 117	Inspetoria de Higiene Pre-

Natal e Infantil:

35 -- Auxílios e 
subvenções:

P,wa manutenção do latário

. .Total do crédito suplementar

— 76 —
1

10:000$00fl^
»:000"^000

100:000.^000

5:000$000

512:06,00OU

24:000$000
15:0Q0$000

10:000s000

A
Art. 1.'. Fica o Poder Executivo autorizado a

abrir uni crédito especila, n& importância. de vinte e
cinco contos de réis ( 25: 000$000^ destinado a ocorrer
às despesas com a t ransladação dos restos mortais de
oit ,enta e quatro oficiais e praças da Fôrça Pública do
Estado, mortos na revolução de 1932 e que, exlitima--dos de vári^s partes do território ã^^ Minas e de São
Paulo. foram sepultados no cemitério, do Bomfim, em
Belo Horizonte.

Art. 2. 1 . ^Esta lei entrará em vigor na data de sua
PublicaÇão, revogadas as dispósiç5es em contrário.

Wlando, p o rtanto, a todas as autoridades, ^a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, em Belo Ilorizonte, 29 de outubro de 1936.

13F INTEDITO VALADARES RIBEmo.

José Maria de Alkmim.

Ovídio Xavier de Abreu.
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Art. 2. 1
. Fica, igualmente o Govêrno autorizado

a abrir un, crédito especial de 7h:000$000 
(setenta con-

tas de 
réis) destinado a fazer face às despesas com

surtos epidémicos em vários 
1)

1 
outos do Estado.

Art. 3. « . Esta le 
ientrara em -vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contário.

M-ando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o-

conhecimento e execução desta lei pertencer ' que a 
cum-

priaini e façam cumprir 
tão exqtaiiiente coi^o nela se

contém.	
palácio -ao Govêrno do Estado de Minqq

Dado na	
- aos 29 de outubro de 1936.Gerais, em Belo Horizonte,

BENEDITO VALADARFs RIBEIRO-

Cristiano Monteiro Machado.

Ovídio Xa^vier de Abreu.

LEI N. 112

,AuloF
iza a abertura -de um crédito especial para ocor-

transladação dos restos m OT-
rer às despesas com a	revolução de
tais dos oficiais e praças mortos na

1932-

A 
Assembléia Legislativa ido Estado de Minas Gerai-^,

,decreta e eu sanciono a seguinte lei:

LEI- N, 113

Autoriza o GOVêrno do Estado a doar a Prefel tura de
Passa Tempo o antigo prédio do Grupo Escolar

A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais
flecreta e eu sancionZ a seguinte lei:

Art. i. , .	
Fica o Govêrno do Estado autorizado

2 d«r a Prefeitura Municipal de Passa Tempo o , prédio
eu, que funcionou o grUPO escolar daquela cida^âe.

Art. 2.'. Ficam revogadas as disPOsições em con-
trário.

Maiido portanto, a todas as autoridades, a quem o
cOulleciMáto e execução desta lei pertencer, que a cum-
prani e faç^^q 11 curuprir tão exatamente conio nela se
contém.

Dado -n o Palácio do Govêrno do Estado de, Minas
Gerais, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro ;de 1936-

BENEDITO VALADARES BIBEIRO.

ChristiaRo 41011ICiro Machado.

Ovídio Xavier de Abreu.
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1X1 N. 114

,A u toriza a abertura de UM 
crédito especial de	

izada. s.
252:178$400, Para 

PaVamento de desPes68 real

com os preparativos das soJe
l dc^des do H COngrC-5-

so Eucarístico e do 
"Dia da Pátria".

A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Ge"is,

sanciono a segruinte lei:
,decreta e cu^	vêrno do Estado autorizado a

Art. 1.'.	
Fica o Ci o	cincoenta e dois

abrir
r um crâito espe-cial de duzentos e

oito mil e quatrocentos réis
contos, cento e setenta e- o das despesas

(252:178$400) 
para ocorrer ao pag,alylent

com os prep—rativos 
(Ias solenidades erificadas por oca-

sião do 11 (^^ngresso E
licari<,,tico Nacional que 

se r"Ii-

izonte eni setenibro Pró^ !fflO Passado,
zoli em Belo Hor ,	

'd 
"Dia da P.átria" bem com(>,,

e com as festividades o
	

spedagem de S.
face às de

spesas com a lio
para fazer
Eminência o Cardeal Legão, D. 

Sebastião Leme.

Art. 2	
Esta lei entrará enl ^igor lia data 

(k.
- es em contrário.

sua Iniblicação, revogada% 
as disPosIÇO

Mando' portanto, a todas as autor ' d ac`^ es ' a quem o'
nto e execução destz^ lei pertencei, 

1 
que a eXIM

conhecime tão exatainente colijo nela se
pram e façam cumprir

contém.	de, (;0-,r é l,no (10 Lstado de Minas
Dado no Palácio

Gerais, en,
 Belo Horizonte, acis 29 de outubr(-) 

de 1934).

BLIZEDITO YAlADAIXES, RIBEIRO.

josé 41aria de Alkinini.

Christiano Moníciro. MarlidJO.

Ovídio Xai^ier de Abreli.

LEI N . 115

bre limites do Estud, 
dC Afinos

AprOM 01 
convénio s6 p

aulo declara a linhu divisó-
Geral, coln o de São	1
ria dos dois Eslados e contém olilras disposições rt`

lalivas à qUestão de limites e î <"v'sC"0

tralivo.	

gislativa do 1,,stado de Minas Gerais,.
sA Assembléia Le	

a seguinte lei:
decreta e eu sanciono	vênio assinado em,

Art. 1 - . . 
Fica aprova,do o COn	

r
Belo Horizonte, a 28 

de setembro de 1936. ent e os Esta-

dos de Minas Gerais 
e o de São 

Paulo sóbre o,^ li-.	^,1
-dos, os quais seguirao pela seguin-

anites dos dois Esta "Conjeça na confluência do rio Pa
te linha divisória: — éste até à foz do Rio,
ranaíba e Rio Grande e sóbe por

CaM58s. Neste longo tTecho, possue e) Rio Gran,de nume-
rosas ilhas urras do domínio particular, <)utras -cio do-
inínio público, não havendo nem Podendo haver dúvi-
das sÔbre a jurisdição a que estão :mbrnetidas; por-que 

jurisdicionalmenle pertencem ao Estado de cuja,
niargem são adjacentes ou inais próximas. Da foz do
^1lo Cinôos, no Bio Grinde, sôbe por aquele até à bi^-furcsção de suas cabeceiras principais em frente do
Mácirro da Divisa e dai pelo espigão' entre nclibeceir,qs, até	 s duas

o inesino Morro da	doTi de
esPj^	

11contintia pelo 
gão 

a procurar a priTi-
('iPal do Córrego do Boi pelo qual desce até o Ri-
beirão SSo Toiné e p(yr éste a alcançar a- barni di) CAr-
;^ego Fundo. Sóbe Pelo Córrego Funido e Pela sua cabe-
<-eira niaís ineridiom,, 1 ité alcançar o divisor que deixa,
-direilta as aguas do Ribeirão Aguas do Morro Redondog

OU Cap,-menia e flibeirão (Ia Mata, e à esquerda as do
Rjbcir^^o Capetinga e Bibeirão das Pedras e por êste

divisor até à cabeceira do CÓTrego do Frutal ou J,^sti_
va, pelo qual desce até o Côrrego das Pedras. Sólie por
ést^ alé Í`i barra do Córrego do Juvêncio, prosseguindo
?,or êst c até sua cabeceir—. principal e daí pelo espigão
à ponta ori-ental do Morro Selado. Daí contintia pelo di-
visor que deixa à direita as águas do Córrego Lagea-
do 

ou 
Contendas e à esquerda as do Ribeirão Jacutin-

ga e dos Coqueiros até à cabeceira principal do
Córrego Itanibé.. Desce Pelo Córrego Itambé a té à
barra do Córrego do Marac.o ou Monjbuca ^ seu afluente
d^^ margem esquerdía, subindo a seguir, pelo Córrego do
Macaco até sua cabeceira prin'cipal, donde caminha pelo
-espi95o, trin .spondo-o até à cabeceira do Córrego Gro-
tão. Desce pelo Córrego Grotião até o Ribeiro Santa
ffi,`ii-bara e sóbe- Por ês^e oté à barra do Córrego da
1`,flha. Dêste po ,ii!o segue pelo, espi,£^5o fronteiro, que
deixa à direita as águas do Campo Limpo e Potreiro
e à esquerda is do Ribeirão das Araras, até o alto (13
Serra do Major Claudiano ou Van,glól,i,,,; continúa pelo
espigão até o Morro -das Araras e -dl^ste, por umã^ linha
reta, cortando o Ribeirão Esmeril, ao alto do Morro do
Jaborandí e déste por nova reta ao Morro do '4eio,

donde contiiiúa sempre em reta ao Morro cia Bose;., e
(lepo!,-,,, ao centro do Morro (Ia Mes,^- c,, (1,1 í pelo espigão
:,fé o Morro ^do Baú. Continúa pelo e%l)igão até à Serra
da Cobi ,ça e prossegile pela cuiniada desla Serra ;ité atin-
gir o contraforte chamado pelos moradores "Serra (Ia

daí derriapda a confluênci .,, dos córregos no-
r ^ 1111a e	Sólie por êste até à sua cabeceira,
` (^ ,1í Pelo esP4^,â0, tl-anspondo-o ^^-té à cabeceir3 do
Córre,,_^o da Cachoeira. Desoe por êste até o Ribeirão
Toniba-perna, pelo qual sólie até A barra do Córrego,
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An
gola e Por éste até it sua li ascente. Desta se."11 e por

uma reta até à cabeceira esquerola do Córre,^o da Ola-
ria no braço conhecido também >elo nome ele Córrego

tanaenciandodo Job; desta cabeceira por nova reta,
os limites do Patrimônio -da Fábrica de Santo Antônio

,até alcançar o Rio , Pinheirinho, entre o povoado e o Cô r-

rego do Poção. Sóbe pelo I-Iiiilieirinlio nté 
à barra do Ri-

beirão do Baú e por éste à 
barra -do Córrego Bailzinho)

pelo qual continúa a subir até sua cabeceira perto da

qual se encontra o Cemitério Velho. Se gue ffiii con-

tornando pelo alto do espigão do Córr^ego ida Delícia

o marco, geodésico -do Canipo Bedondo. Contináa peLi
cuiniada do espigão até defrontar a cabeceira principal

do Córrego, do Vicente Bento (primeiro afluente (1,-,,

inargem direita do Córrego das Arêias), descendo

por é5te até sua foz nO 
Córrego idas Arêias. Desce po;'

éste até sua harra no Ribeirao Canóts e sólie por êste
^^araí.	Conti-

até à foz do Córre ,,,,o Calloínhas Ou 19

nuando, sObe pelo Ribeirão Canôas ou Santa Bárbara

até à foz (to Córre ĝo f(apituva, primeiro afluente (li]

inargem esquerda. Daí pelo alto do espigão ola inar-

i	
-ego do Capituva até o divisor, (lucgem direita (to Córi1 

deixa à direita as águas do Córre^"o Canoinhas 
e do,^

Forros e à esquerda as do Ribeirão -das Conôas ou

Santa Bárbara. ; se gue pelo dito divisor até à 
Serra do

-Major Custódio e desce pela encosta da iiiesni q até o

Rio Gu.ixtiPé, defrontando uma Igrota situada c,,--

ca de trezentos metros acima da EsFação Jú l io T-

vares da Estra;da de Ferro Mogiana, Sobe por esta

grota e continúti pelo divisor das aguas -entre os

córregos (tos Macedos e Posses até o divOrliaM

acquaritil? -dos Bios Pardos e 
Sapucaí C^,uassú.

Daí prosselgue pelo (jivk)riffini ticquarzi,nt até à cabeceira

do Córrego dos Vieiras e, descendo por éste pelo Ribei-

rão São Mateus até ^ confluência do mesmo 'São Ma

-teus e Ribeirão Bom Jesu
s . Sobe pelo Bibeirão Bom

Jesus até à barra do Ribeírão Cam pestre c por éste até

sua cabeceira principal e daí ao alto ;do Morro das Co-

rujas. Elin se,<luida pelo espigão do mesmo Morro das 
Co-

rujas até ` cabeceira (to Palmital, que deságua no Ribe i

-rão Santaa Bárbara logo aeima da barra do Contendas.

Desce pelo, Palmital até sua foz ti o Ribeirão Santa Bárb^a-

ra. Prossegue pelo espigão fronteiro da Margem direita
do Córrego das Contendas até o espigão divisor do Eio

Pardo e Ribeirão Bom Jesus; e por êste espi.«ão até 0

alto da Serra da Faisqueira. Daí continúa pela cumia-
da desta serra ou espigão, dividindo as águas <tos Có!--

regos Palmeiral e Faisqueira e pelo espí yão até a co l-

fluência dos Rios Lambarí C Pardo. Atravessa o Bio
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PâYÓn e 
s
obe pelo Rio Larnharí até a barira cio Córrago doRol^,dor, e Por è .ste até a sua cabeceira principal; d^,nde

lir e s,segue pelo espi gão Klivisor d	Córregosas aquas dos
-MW1ào, Tiririca e Santo Antônio até 0 c Ulue (ta Serra da
Fuji);^ça. Segue P ela ctitui ada desta -e pela da de Poços o
pck 4' .̂ Pigão divisor das á "uas dos Rios Lanibarí e _An.flibeirão do Cipó, Cór'̂ regos Cha-padão e Tamanduá,
(te tini lado, e das dos Ribeirões Tres Barras, Peixe,
4;1`-UbIf , Cainoestrinho, Recreio, Água Limpa, Cafliipinho,
Quart,el, e Ribeirão do Prata, por outro, até o
ViçO do Gavião na Serra do Caracol. Daí Prossegue pelo
c ', ia l - ião, que deixa. à direita as águas dos Ribeirões Prata
(:Zwl)oeirt e à esquerda as (to Ribeirão Cocais e Córrego

,,o Oleo até a cabeceira (10 Córre go Manional ou Bura-
câ<3. Da cabeceira do Manional ou &racão prossegue pe-
Jo em)Igão de sua margem direita até o contraforle e(llre
o iriesnio Buracão e o Côrrego do Pio; e pelo coutraforte
;11é <) Rib-, irão Paraizo ou Macuco, em frente à primeira
grot;i da inargeu, esquerda dêste logo abaixo da 

foz do Bu-rae^io. Atravessa o Macucio e sobe pela Irota. até o divisor
de Í:i .-Mas (to Ribeirão MacticO e Ja guarlMixiiii. Continúa
Oor êste divisor até a cabeceira do `Córrego Balhina e por
êste abaixo -até stla foz no Rio Jaguarí-Mirim, pelo qual
,^ohf^ até a harra do Ribeirão São Jo,,jo; continúa por èste

e pelo seu braço (Itte vai ter à pedra da Fazenda
Daí se,<,ue pelo espigão até a Serra de São João

C vel a cumiada (testa e por um seu contraforte até a barra
d‹ , ^.órrego Cateto no Ribeirão Santa Barbara. Sobe pcIo
Córrego Cateto e pela sua cabeceira ' , 'ais oriental até a
,^err^i -(1,() Beliedouro, pela qual continíta até a primeira
cab(-ceira do Córrego Baena ou Bebedouro. Desce por èste,

côrrego até sua barra no Ribeirão da Cachoeira, seguindo
pelo espigão fronteiro até a Serra da BÔa Vista, em frente
a e,^^heceira do córregO do mesmo nome desce por êste
cór -i,lo (que liassa entre as sédes das F^zendâs de Afon-
,,;o B<^lcuore e a que foi de 1kfonso Bento) até sua barra
n<^ Ribe i r5o da Baleia ou Ranclião, Daí em linha reta
a c«^Leceira oriLntal do Córre l-o do Laranjal pelo qual
d'"ce até sua foz no Rio Mogí-Guassú. Depois pelo espí-
9ãozinho fronteir‹) da margem esquerda dêste contornan-
dc aN cabeceiras do Cóiire,,,,o ( Ia Bel a Vista a procurar a
cw->, fluência do Ribeirão C^^vour e Córrego Apolinário e
;)ek^ CavOur aba i xo até o Rio Eleutério. Sóbe - pelo Rio
Fletitério até o -ponto fronteiro à extremidade de um con-
iraforte da Serra,dos Coutos, próximo tia ponte (Ia Fazen-

(11^ Velha, Sóbe POT êste contraforte e Pela Serra dos Cou-
1<>,', -até o Pico 1do Morro Pelado. Dêste ponto contintia,
pelo espigão divisor, que deixa à direita as, águas do Ri-
L-v^rúo Moute Sião e a csq1_, ^rda as do B^o das Pedras até

k G
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,o[	,a el ) aulada da Diyisa C iPor esta a113'!"

1
,elo (',órregozi11 11 O até 

sua barra ,, Ribeirão Mofite S"^3'

até a barra do Pcqueil () `órre "o l"Por êst e ab^ai,	
-troe	

cllani^d0	
d , C, as	SObe

,Ipar,,em direita,

	

	 irões NU#-nte
ara as águas dos B")C

at é o esl)I gaO que %el
calilinha P CIO espiga0 cOIltol

Sião e TalIque,	izado I limenta 011

heccil-as do côrrego 
oICTIO111

(te ('^astro, \lodesto V011)i11;
(divisor daN terras -el e 0SCar	're^W	e

jesto) até ',1 C»abein,^ do CóI
e Joaqui lo, "'^'1O1 ,

	ma barra li() Ribeirão do T3n^^ uc-
a 

i 
é

por êste abaix O	até ú espigão

De
sta barra nuMa réta Oeste-Leste	 e

at in^,a e Tan( lue e l-r
da, ágtw.s to, Ilibeirõe , U, as ,	

aboticW)a l e TanktUe

C,s I) i	divisol, da's á "̂w do .1^, gão até o	
1	(-olit01,Ww41)

à direito e J^ , ktin ga a esquerda; d Ulli sc"l	
oaté elicoii[iai^

do	 Sertãozlinhn
ei xo da ponte %Ôbre 0 Bil )c	' -

^to (itle vai (10	 entre 4) b-,lilTO
ao Ito da Pedra Redonda,	prossegue a .1W111-

dilifia e o Ribeirão do 
Pirilial.

Guav	 a refcrid4^ Pcdra Iterk`>11-
cípio, 

Por êsse ali liliainento iatté ,

da e depois PelO div'sOl. das Água.
,; do RIO dUs	e

R , o do j , cixe ^ at é o pico do S.e i- i-ote, clolldc

gein direita do Rio CachOc iri '^ 'n,k até
,pelo) diviSOr da. mar,	ua, jjar,"̂;eljl de^.,iL r 1 4).a 1	

aUde, próxima (ia ')'e"'
I e dra G1 , )OlIto Iliais próxil110 

do lite,"ali>

De,-^ta PCdra e"' "étd ao 1 
hoeirinha até sua o`O'1'.'okè1^c'a

rio, Desce pelo Bi (> Cac fo
j)lnadores do R

io 
(10 ^'c'xc

t1 0111 1) Rio Corrente, alnl>Os acima a
té um'34 `leboci" "^i_

e se g ue pelo 
Rio Corrente	

s além d â 4 % e' a
juada	de três e lucio (juilÔMeiro. 

-0 da marge.m esqLW'4à
< . 011 fluè^ li ciz 4 . Daí Pol` UM esPlga	

^ se riu l^ 4w,isor das águas deS
do Rio co i-rente, até o div	 Ga-
,jo Bibeirão Gainelão, continualido 

Pelo 'divisor (I"1^

Tama,liduá, até o Nlorro do 
{^lArrL1-

luclão e (Ias Águas do U '40

pira. Dc, ,̂ ,te morro %
c,4te pelo espigão até a nasce,11 ,

e"O lté o tki^N Ga-
Boava desce por êste cOrf	

_iO,() o 'da	sól)e por êstc 1
nialidneaia	 barra do
do por S',-to josé do Toledo, alcança a

cil , ,1% e ,,ól>e por èste à sua cabece^ra :M`111-

	

"ii"U	 lias(Ias Pitt	pela cuiniada da Serra
eipal	Desta cabeceiria
Allj)llllla ^,. ou pitqj I gueiras, passando Pela Pedra Alo

(1<) jor ge _kdão . Do Pico IJ',J
cente Sinião , até 0 Pie0	.1

o 'prosegue pelo espigão que deixa	dil-ei"Jorge 
Ad^'	

e à esquerda as dos
,.Is 4.luas -do Rio Acima

e Ponte NoN-^a^ l^,1é a 
primeira cai)C eci "a do

<jescendo por éste e, 
P
elo BibciF^f^

r^o dos Godoys e	
-i 

Daí sóW, 0&f)
1 - d 0 ,sos até a -ua harra no, W0 Jaguai

(to Ribeirão Guaraíuva e
Rio Jagiuirí aL é li. 

l)arra caheccina inais oriental.
êste ribeirão IlAé -a sua

,r2.^bece ,ii-a segue até a PCdra (
Ia (;uaraíuva, P0M0

w q̂ ntc (,.[,) Morro do Lopo. 
Segile pela c1l.111IzW^^ (Ia

	

l'-tallislaki Pereira e o	(4a
—atalinha; (hií	1,111110 Ŝtjj1 C colililina
c,,pigão 

da	(lircitI ( 10 Côrrego Dario,
do o rio Can Gui , Il a bari-

'

a (taqiielc có l , l,e,o; atr;4^^os"^t
rio Can Call e (-(',Iltillua poi. espigão da 's11,1 ilial—em

es(fuerda Pa[-,4	diViSor (ias z'^gttas da joal,_Icoi
( 10 C ^ ')'-Ve "o do Abel; ^^egtie por ê.^,,te divisol. e 1) 01.

C.%1)jgão, paí%_, atruvessal, clll segui
da 

o	«c^
AbcA , ('C"('a de 

doi
,, (2) (lLiiWwIetros :^'hajxo da capela do

bairro do illesolo 110111c.	Colililimo pol . 11111 Cspig^o (Itle
V,'1i t cf ' '^ Pe(ii-ú do Abel e ^1, o Morro Selado,
^)cJa cuiniada 

da 
Serra d 0.,^	ijjjos^	, ,

-̂ 4 

e

0iieixo d'Ania ( l ue N ^-jO os	
LAI	

e
,^ 

1 0cais (1,1 Serra (fi Majj_
ti(ltieji-:i.	Da extremidad ( . i[a Serra do Queixo _(j,_^tjj,j
wIgue pelo espigão (Me rOdú^^, as cabec e i	dO fli () I>1.c_
lo Peqtieno, joi li a j ', liolo No rte (-,il)rox'illla<laiiiei^tf.,)
-11raVe ',salido o Rio Preto l l e( l ue ll(> e o	<izl

(Ia Velha , Vai 
at

é o alto do divisol- (1,11, 
1 
1,1 11as enire ê_^jc

CÓITC,go (Ia GuarLi	Rio Sal) LIca í_NIi	1)ê.le

POnto ProsseAue flo r11 111 0 Nordeste,	iiil is Ou	ljjL_jj^
acompanhando o (,spjg^-j o e	ajé. a11.;

Rio Preto Grande , cê i .c.l de (1t1i11,11cotos 
(500) ojctf-(^,^li

,' barra d<) Hibeirão	ou Paiói Velivi.

	

diN' isor ( 1,"	(to bairro do Ca.ss [IIIIII , -1
e atnivessa i)	paióI	l)euo^o acil11 ^ j (113

11	 V10
até at ' 119i ` 0 es Pi40 d^^ ', ua ni.,ii- g em direita.

non por, ê,>Ie esl)i ,,ao 1) as .s,o j ^^o pe l o ^IOj.ro da

dA pro^.se,-mndo pelo	(lite deixa ` dire i t,4 ^4,
( 
io

Ifibei riio La-cado e à esquerda a ',' do (:Ôrre.do ,; Mor Hiores NO^.O

	

s,	do Rio Sapu(-aí-Miri,m,
2té a prinieir,, l	do

go da Fazenda da
Goarda Velha. Dc.,^cc , a 1)ei ,licípio por èste até sua fiarrano Côrrego das 

I ' cd '- ^4s e dePOis Pelo Côrrego dos Pedras
até 'ma I)al , l ,a 110 Côrre.-(-) ( 10 Bodeio , pelo qual contij^tjN
té 8M1 f'óz lio Ilifieirão do j^;jj'j. De sta f()z ArnN-cs ,^ , k (9

1	1^;al' ^a o e ^ 1) "'ã<)	a	o divi%-c^e dus
á ,was do Sqpucaí_^Iirijjj

e ( ! o Bal'I, deixando semp,1 . c ^4direi l a a esti-a(la 
Vc(fla do Dzsife ponto de.%ce

Pe" C` PigãO ellt "e o Côrr(—o do Carac,01 e um peoIven(i
Ni-rego z4luente d;:^,	dircil:,, do Sapil(,aí

do C 'o . l^voI até- 1	(10 (^^lracOj no Sapuea,t
aí 0 SaPuo—aí , subilido pelo esPi gão front(-Ji%,

(divisor das do Côrre- O do I ticudo e Côrre ,1«O 4w;j^o.rrc;r;e'z) atm-i ndo o entro—iic amento dê%te espigÃo . 3mdiv .' So1^ (Ias ÁÍnjn,^ do Sap LI ca í_ .̂ ji	
e do

dos Serranos. Pro.,^^eguc por èste djvi .,;o j .^ j)as8^1,l(j0
-os d^i D;Yísa , (1 0 Cani;)estre e da Ba1anç^a, alé ^l

los Mori	
'L^

d^l'klLli volitinua pelo divisor das águas da miw_
l̂eim esquerda (10 Côrrel,w do F'x,^oi(j até &frontar z
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1

illar-el,11
Il a do Córrego do Fs tevarn (',usta - na

jUí) Sapucaí-N`Iii,iiii - )lide 
atraves

s
a éste rio,

, j ^	a do CórrC'	EsteN,oi^à
pelo C',1)igão da . argen

i direit,	0

C,Os^ta até atingir o divisor do 
l^ibeirão da Bocaina, di-

visor pelo qual prosse gue até o espigão divisor, 
que dei-

xa à direita o Bibeirao (Ia Bo-caina 
e iã esquerda o CÔ1

' , o
rego do Mato Dentro ou Área.^ ^bjé ^k barra (10

s Pereiras no Ribeirão 
( to Inibirussu'. S^>be pelo

dos	 'Ôrrego do Carreiro. Daí toina
ImbirussÚ até	barra do C	

Carreiro e Ribeirão
e.;pj,^ão	 'a n-o	

fronteiro entre 0 (A	1
divis, ov niestre entre os ribeirões 

C
Gantagalo -até 0	jjin,d^u por ês-se d iviSOr , COtl -
delárià- e lnibirus,,ú, prose^,

)eceirq^s do (1 ,111 dPlária até o entroneu-
,ornando a's Cal :I esquerda o Bi-
mento dês te cOM o 

divi.so l- que deixa ,

beir.-jo Cindeláría e a direita o Hibeirão do Cêrc
O e

Itingindo o alto 
(10 Mo j, ro	Mundo NO-). Daí desce

ermelho 110	(10
	Wi:rra do RA) Cir50 Nlo ` ro	 xr

-o 11 t c '^'0 a t é a 1	Ç'daí s ti bi li do pelo es pi l,10 f]

o divisor das '^^I,^uaS (1 0 
Morro Verniellio e do Jacú, co li -

^^s	 o e segue pelo divisor dos
to ,	, ca, 1 ) eceiras deste últirn

ribeirões JacLi' e Marmelos até à 
barra do Ribeirão dos

o ç,_pueal. Desce pelo W0 Sapucaí, atéMarnielos no Hi
,i barra jo Bibeirão Jacu', donde segue pelo divisor

das á,,U .,18 até ajeançar a Serra da ".NIaritiquei ra, NLs

-saIndo 
1 
pelo dilto do Ala,iiibi(lue e pelo alto do Peru^ca-

Prosselo
ne pela Serra Mantiqueira até ,, c^,,beceira do

ffibeirão do Salto, ponto de conver
gência das divisas

dos E,,;tados (te S. Paulo, M
;nas e Bio de Janeiro, lia

Tegião do Itatinia".
Art. 2.`.	A ( ,,Omissão Nlixta, institUída pelo de-

creto núnicro W), de 25 de maio de 1935, 
afim de evi-

how confusões e facilitar o pronto reconhecimento da

linha descrita 1,0 arti go anterior, fara cravar niare.o3

Pr^ncipais e 
condutores nos sítios da divisa que Ilie Pa-

recereni convenientes, lavrando de tudo ata minuciosa

paria, ser aprovoda pelo Governador do Est9do e oficia
l

-mente registrada.	
aos niorado-

,krt. 3. , . E concedi,da anistia fiscal

res e proprietários da zona fronteiriça pel os ifflPOSLO,^
que até esta data deixarqm de poigar eni virtude da ju-

ri-,dícã-o a que pertenciam.	
is cujas sédesArt. 4.`. os funcionário s estadua

de ofício se hajani desanexado do Esta^o de Minas

pela linhai descrita no ;art. 1.' I serão 1 
aproveitados pelo

	

—argos idêntic	res.
govêrno em (,	os ou corigene	

. . .
A,,.t. ,). 1.	Fica criado e an(-xado ao inunLcipio de

BrazóPol is o distrito de
	com j^s -e,s , guinles

divisas:

Começa Do divisor de águas dos i,ii)eii-õc.s
Tinhimissu' e da CandeIári,^, no seu entrone jInen -

to coin o divisor de águas dos córregos do Carrei-
ro e do Cantagalo; continua pelo e-spigão até al-
cançar a cabeceira do córrego do Tronco; desce
por êste até sua fóz no ribeirão da, Candelaria;
atraxessando êste ribeirão, sól)e o espi,rão fron -
teiro e continua por êste espi4o até o^ alto do
niorro dos Dias; daí pelo divi `sol, de á,^IuI,,; (10
ribeirão da Candelária e do rio Sapueal até o
morro Mundo Novo, prosseguindo daí, e o,^:,visa
com o Estado de São Paulo, de acôrdo e	di-
visa descrita no art. 1 .', até onde teve	e,,ta
descrição.	 1

Art. 6.'. Fica desinenibrado do fie Pa-
e- aisópolis o distrito de Sapticaí-Mirini que passará a
constituir nIuniCí Pio com ia , Inesina séde' e denonijn,^ição,
acrescido (ias zonas circunivizin ,lias às povoaÇ4es de
Santa Luzia e Juncal , dcs-Iexmla.^ do niunicípio	(te
Gainanducaia .

gar4-rafo único.	As divi.,^^,,; (to njunicípi () (^c Sa -
pue^^í~Mirini serão as se,guintes:

ConieÇa no inorro do Canipesti,e, lia diis,
c()",' o Estado de São P,11 ,1 0 ; continua pelo ^Jivisor
de

, águas d o s rios Capivarí, de iiiii Jado e S^xpu_
cai-Miriiiii e Jaguirí, de outro, ])assando jw1 0 alto
( to Cain Pestre na serra (te Santa Luzia e pela^ ser-
ras das Três Orelhas, do Juncal e de São Doluin-
gü.s , até o entroncainento com o ( livi sor (te águas
dos i-ffieirões Juncial e Canianducai q, dividindo até
aquí coni o inunicípio (te P 'q rai.^ópoliS. (:Ontinu-
ando cm di^, isa coni o niunicípio de Ca-inandlicaia
pelo (ffi-isor de águas dos ju,cal e Ca-

111d11 (luCaia n té o defrontar a 
f
oz do Juncal, no rio

Ja.guarí; desce ^i	até esta foz; soj ) ,^ pelo
rio 11,guarí, ^ité a foz (to <ia Tapera e
por éste, que teju ta,nil>é in a denoininação (te cór-
re«̂o do Canipo Verde, até a sua cabeceira, na ser-
ra da Santa Bárbira. (.on, o
E`Stado (te São Paulo 

(te ^IeÔPd0 (-0,11 
a 

l i, ili,i de^,^-
crita no zirt. 1.,.

Art. 7.* Fica criado no
, Itens com séde 1o distrito de S. M,	Ia po^, wkÇI^) do

nOMe e Cu^
Vrix^C:	

divisa C o l l i 0 ( li '- [1 -i t o da séde ^'. a se-

D a	Maneead,^, se,,,ne pelo

t^n11'e ^js CUjj C Ja^, do l> —̂ bal e dus Balistas,
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qtiii,^ir o ribeir-,~lo

ite	dii-eib,^ o sCu	[ I	nj,[^ ( Ia mar ,f,, e 
lu

Pililial; sobe 
pelo ribeirão Cm^Il;liI(tucai^I

& ii iii 1)equeno c^',r-'90 d^,x 
111,,krgem

ae illi,1 kL1 Faz,^ enda de SãI^
^I uma (,"Ciloei;,^i, poLICO ,

r^ejjt0; da í sobe, sel-uindo por linha (te

da terra quebrad ,,l; desta.

-Itéa por VSPi,'	foz do

1 'Iri; 11[r.^IVes^'IZlndo.1. ,irdiiii no rio Julíti,,.

Ijeio em,)iW--lo trolILCI1	
',kI)n111U11,do o	de

Bolil 1 3 1 , dil l i	Ouc	i)ol'
( 1 0% COI	 o i i k	1

' . I^ , -Ie diviso l' e Pelo , d i 
y '. 
isor do cói	

denominadas
(entle as cabeceirw,

iiill)o Verde) 'até
rego do (',orisco e (Ôrre,1go C, COU,

SCI1,,1 ( te S^ iljI:i Bal , 1 Il'^k 11,11

,Ido do.Inex,
IIW 4 , jistrito (te S,~jo josé (te 1 ,01ed(>s,	(,C',"

inunicípio (te

	

	
até os li lil ites adeante dC^s.

A djvi ",^j cutre Os inunicíl) ios ^te

é Canlaliduc'l^:1

	

edo nos Ilillite." conI,	Sij
C.oliwç^l 110 aho (!0 Azel,_

,offlando 
:i I)OVOMão	(le St^rtaoZinll0;

P,itilo, def,
P:'20.

	

1	. desce Peb,
, spig .,io até 0 ulto (te1 )elo 
e. .,aj^jjando o rio j:11,111,1Wil no trêe110Cnco^^I^l d^s1e, ,

ellocirado, iiiii quarto de lé,q
1 , 1 a niolItUnte (LI F:lzelid,-.

de Wd(blino 1,^lIM ^na inargêni 
direit q (10 ri - o) conti-

nua pkAo (tio .1;lgu:Irí Abaixo, iIiIIII:A

i ii^iti:i	de cint- 11 quilólileti-os,	:11(" a foz	(to co^

P;ii ,1 (;r^jjjd(.,	ii(le (leix q o	rio, su[)^ndo	^i cncos1^i ik,

-a ôo MeSMO ilOille; do 'i11^;(to 11a^)eNa, l té à pedi

pedva, 1"^I 
nj1 ^^ ^ I e^d)eceil-^i to côrre lgo do S^(l llciI ' 1

de.',C(^n(lo	até sili	foz no rio
por éle	

o esi)iwáo (k] serra (10
,itr^lvcs,;a aí	o rio e sobe

WoCiro,	c.0 111i1111a peio esi)igão	
até clicon-

trar a serra (1 2 C:ii' acn ^lI :1 
t ,,, v essa	es ta	s e. r ra,	(les-

Clido	1 ) ,uL ,, sua eliccista, alé	
o ribeil . -̂Io (w juli-

c	
s cói . r.,, gos ^I

cA
	

dos

e d^i Cae l ioelvilil l a; daí, atravessalid o o
o ' 1

	

esImiao lroliteiro, que fix:i entro
	—, b,^l1-rús ti,-

pro!e,dwiles
colIt^m'wl1do por ^'lc até ^ se-r,) 

do Cilá;	con

lo ^dto dc^A^^ ^crl'a,	dividindo as á;gtli ,^ o'^ coi—
1111,1 j)c	 i.,, Trê^;
,e^;os (10 lsIdw-o e (to CIlá ai é o 

alto (k

tíèI ! c ^j t o segue 1) elo espilg,10 divisor & vertelitc
,	1 ^,j

1	.	1	-	,	 1	^	^I,
e 

il i esquerda (to

dêst 
1 
e	

n.o riberão Fundo- desce F)or èste rii)e^ 1 9

e lielo Rio Correnle lté a divi
s a com São Palito.

1 ,, ica el-jado o nlunicip^o (te Monje Si^o,
cio in ti ni (,í i) io (te () III, l,, jno ^ c02r1

as di
N#,guintes

n MUni cípio de Ouro Fino , con j eça no pico,
(i#) No, rrote, lia divisa COM o Estado (te São Patilo;
— uind<i por contorna as cabeceira% do cóm-go
ÓU C ;thindô e atínge a confluênciu dos.1	,	ribeirões	à,,)
C:K-I v el e (ias, Aulas; desta e.onflUênci ,, 1 s

obe o espí_
;il r àves!^)a a serra d o Bw- 1,— 1.a ,	visora de águas

enire o ribeirão das Antas e o rio Eletitério, continu -
2M14) ' linci-a 

p
or espigões até atin gir a cavhM	oeira, no

<to Baniburral , cêrca (te um (iiiiiÔiyietr(> M)aixo
(ta
	

de Sa,nta Latira; daí artavessando o côrre-
B^uPburral, m ) j ) o espi,ão (Itle contorn ,,^ as ca-.1

l ) er C^r;is cio corrê,go que pass, 1 pela fazenda Pelegrine e,
] ) elos es P i I"^ie '9 (I tl e li mitain a vertente da

mar-em dircita d-o ribeirão (to,% Pontes, vae atingir a
( -lIfhl ^ IIeiii (to córre go d» Três ( i- (I zes e.0111 o ribeirão,
(1^l t ^ilIiié; sobe por este	llé 1:1 foz do seu aflu-
e li te (t;i inargem direit i , 11,11 

POlICO :I J Usant e da Fazeri-(h^ I^C Sliva; por ès te afluente acima, nurna
c. Xft. w^.Io "proxilliada (te um e incio quilónierto, 4ité à
( -011UUénei :i, f ie seus dois braços f 01-1,1 dores : des t a con-
fI iIêI-^a j)or e.,,j)i gões, entre os	re feri-dos braços,	a [é

o ponto fronteiro i c^d) c ( , ej j . , j (lo

ente Qto rio Mo gi, que pass;i pelos	daí, pelo
dC	rios Eleutério e ^io,ií	ité defron-

(`113c ` ei `a ( 10 1-1beirã o (1-, Alinvid.is ' Col-,) o inzilii-
de	'k divis,1 com,eça na cubeceira (to r;-

beir,10 dos	e	Por êste ribeiráto até sil.,
"<iz ll " rio ElelItériO : segue por êste rio zjj )^jixo o
politú fronteiro ii ex treinidnde (te um contraforte d,'.Ici--
ra dús Contos, próxi,1110 4L1 I)onte da FazCnd^ Vejll;!.
Con,1 ^ i	(te si-m Paulo a ^livisa será ãe ncórdo
COlIl l ;1 linha descrjt^i no artigo 1

,^rt. 10.	Ao município de lacutili l-a fi,.a
ál-eã d,1 1u:^r-ejII direita do rio Eleutério e cabeceiras

a l ^«oI ' ( I nillM ,	2fl uente do	rio '^\lo ,, í 'Irca
per[enci^ j ^ j o	 de

11.	Fic a cri ado no inunicípio (te

	

o (Ii^1r^t 0 (te Albertina con, ^^édp 11:1 pooaÇ ^^io d	llI—
es-liH11(1 e cuja divisi com o disil-i1 .o (til séde s,I P^I	2

1110 1
se,^uinIe:

Começa wi, serra	el 1 Bó^l V^.s1a,	11,, 1	d i ^-jsa
voni o Estado de São	)auto, nO clivim)i- de

	dos ribeirões da 
Baleia e (j^j	Caclioeira;

.-^egiie poi-	diviso" até a serra de São Paulo;

.»or est^ i serru, que	liM iti a vertenre (LI^ mar-
:^eIn	do ribeirão do _kJ) e j . t^~j o , aj é a co«_
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Abeuão COM 4 um 
são

cio divisor da vertimite 
(Ia inargei« e-

querda do ,,esmo ribeirão do Ahertito 
^,1^ U

ponto foi
. 
nteiro à cabeceira do córrego 

d-

Ernho,+as.

A" , 12. Fican, anexadas ao disúito da séde

,de (2abo Verde a zona a Otes pertencen
t
e aO	de

Enrra e a parte do	
J, 5, M ,I,Us conipreendidg

entre o eórrego Santa Tereza e 
a confluénci w d13 Ti-

ribeirão BOM Jesús -	Mu~~ MI-ritu
Art. 13. Ao	de .

de séde, fica anexada a região do 
S. Mateus desde as

eAe"h%s do ribeirão dêsse "
Orne até o córrego SMIta

Tereza.
~grafo UBÍCO

CA O Vole é a SeMUNIC:
( ,̂oIneÇo	no ribeil -ão	(te 's. AlateklS, wA . IOZ

do 
córreRo Santa Meza; sóbe por êste corre-

na serra 
tio Catumbí; sI^-

go até sua cabcCcira, espj?ã^P entile
gue por esta serra e, de~ PAO
aguas dos córregos do (_^otunihí e.d3
até urna pedreira no POMO mms 

alto;
Wravessaw c

daí ao e grego da FortInilha,

por u^nIa gróta funda até o 
ponto n

's ekvwbl
espiga-o entre os córregos da FOrqui'11111 ` e '^ 3o

caina; 
continua po, 1 . ês t e espigião atravessa11,io L?
do Bocaina numa pequena canhoeLw, ate

córrego	
, 
lo Ani. por

;i serra de S. Mateus, seguM
deante pela divisa atual-

Art. 14. As deqnós áreas e respeC tivas P0v`^_

ções , (k^^e sc transfe ren) dc S^^ 13a1110 
para ~U m ePI

Consequenca,ã da 14ha divisóFi a eXANeQda Q0 art'

1 , ficam incorporadoS 
aos ter^itorios dos,

de'pás adjacentes, a saber:	
l'oiiiás de AqU IM 1 área

a)	Ao distrito de Sa!]to

compreendida entre "s ribeirões 
MUIbé c Saul`

bar, e Córrego Njoc,^co e Grotão.

h) lu) di , t& t, , Guardinha, muFIMPuJ

5,astão do 1%raizo a área compreendida en
tre I#,

ros Jabm%ndí e Alesa;

c) Ao (HáMo de Monte	áma coInl;'-"'^'^

du entre os C
ôrregos Areias e Vicente Bent-o;

d) Ao distrHo te poços de Caldas a área co-PrO

end;da entre o rio l,am
j )ar í e as Serras da Muiv i e

de Paços;
0 ) Ao distrito de Andradal a área cumMenól"

o (-ó(",'()go do Oico e 
(> espigão da Iuar,^Cnk

,d *	Btlí'^^ciíQ;
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Q AO dÍAMIO de Molite Sião â , área situada juu-
ia à Néde e aR denominadas ' aquaraí e Sertãnzi~;

g) Ao distrito de Paraizópolis a z^na denominado,
Kreas, Mato Dentro, Pereiras e Carreiro.
Art. 0 Poder Fxecutivo marcará, por (]e

creM, a data da insbdação dos -uniC«os e dish!Éos
ora criados.

	

Art. 16.	Estj lei cntr,,̂ ,rá en, vigor n o dolo lia sua
PubliCa Ç ãO , revugadAs as MslmsiÇões em contArio.

Alindo, portanto, a to da ,^ as autoridades, a quem o
c(-^nheehnento e execução desta lei pertencer, que a em ii -
Pram e façam cuimprir tão exataniente como nela se
comém.

Dado no Palácio do t_;ovêrno (lo	dP
(;Cfoi ^, eM BelO H orizünte, aú% 3 (te novembro de

BE.NE.1)ITO VALADARES BIBETRO.

José Muriu de Alkinim.

Rmú de Noronha Sã.

IMI N. 11(;

An~Wa a GOVO110 (1 (Usillor os ueôi ,dos eslíid<zdo,,; nu
conje) .èllcía dos Secrelários t i(t Ag i-ic II IIIIifl, 1.eülli<1<1
ito Río de Janeiro.

A Ass,em=a lwgisjojj^^ z^ ( to 1,,sta,do de Xlinas Geisis
de-Ma e eu NrumOno a se~e lei:

	

Art. 1.*.	Fica o G 0 ^-êr jjO do lstodo ou[oriz ^od0 -a
fozer com o GoArno Federa] os ocórdoN es^udados lia

dos Sevretários d^t Aw'icalitura, refinida na
CapiLI ( Lo^ l^ ePúhJic2 , sÔb rc Foniento da Produ^, ,~ko Ve-
9c114 Defesa Sanitária Vegetal, Eu^ino Agrícoia, , Clas %-j-
menção dQ Algodão, seroço ~MUL PUMuisa e EXjj^^?-
rimeniação, AwAn~os Regionais e t~me è S~.

	

AR, W.	A jwesente lei entrará cn, N,igor j ^:^ ji;^(
èe -mi publicaç^o.	 o

	Art. 3.'.	Be^,ogoni-sc

.Mnn (^ n , Im i lanto, a todas ^^s outorid,^(Jes, a (juem o
e execução desta ]ci pertence i . , que,	^.j

( -1111 4) ra01 e fa çani cuniprir t^o exat^uncnte como ncj^^ se

	

%^ d0 110	(10 Govêrn o do ^1.',--,tado decru Bejo 110rizo n te. aos 3 de no\^cwjro (i( , l9:^G,
VALADARES RIBE.'IRO.

Israel Pinheiro du Silvu.

divisa entre AluzaInhII_kI^`
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l ' El N. i I'/

Ise ,11(l <I, i lli posios os MuIos de pose,, jo (lo 1 , i(l e rejw,1n,^^

Conipillsór ios C pUr lílVUlide: (IOPi?)1'ol'tl(l^^

A Assembléia I. M islafriva , do Estado de Miria-, Gel^ai,3

d~u e eu sanciono a seguinte lei:	
)S títutos til^

Art. 11.`.	Ficam isentos de iniposlos (

aposentadoria e 1'efo l" li,1 cOn11 
)~vas e os de aposenta-

-	-eforniu por ill'alidez 
e 
olliprovada.

doriu e i

	

	
data (te sil.,k

E
s ta lei entrará en, N. igor na

revo ^,_	as disposições em contrário.^adus ,

Mando, W)j-talito , a - toda .,^ as autoridades, a (filem

e exeenção (testa lei pertericer, que a cuin-

-i, , tão exalamente como nela seali , e façul , (.111111»

contém .

D^ ,,,do no Palácio 
do (^ovêriio do Es t udo de NU=,

(;"si^ em ucio Ilorizorile, aos 3 du novembro de 1193Ü.

j^ENF.DlTO VALADARES
José Mario de .411;112i111.
ovídio Xvpier de Abiru.

Is poel Midieiro do Silir(l.
(j2 pislio ll o ^jjojiiúro Huchado.

Ruill de Noronha Stí.

1,1"1 N. 118

^
1uj< ^ l , jzo ^ jll.r í jjo pf11 ,f , ( , () , i s i r,, ç^-j O ( 1(1 esirodu cilii-C

ffio OIÂMI e jequ~Onut

A AsselnIdéi^I Legislativa do Estado 
dC Miwas GCra^s

decreta e (-u ,anciono a seguinte lei:
Art. 1 .,,.	1,,ica o ( ; ov ê,, no ^int0 r^zudo a auxili ,.-x a.,;

Prefeituras de 1, cólilo oloni e	pal,2 a

eolI!^truç 'o) ( 1 "-' unia	(te	ligalido o (li-4-

IIIIIIIciplo (te Jequitinl^^nha ' 'à esta-

de T , reí^j(Ie.^Ic" o)ena, da E. F. Baí^ í, e Minas, no Inu-
fé ailicípio de Teófiio OLoni, podendo d;isperidel	a

qumtà de cern mnito y de réis (100:000$000) .

Ar^. 2.`. A de
sp es',' correrá por conta da verba

d () orçalnento de 1937.
Ar[. 3.'. Ijevogam-se as disposições em cOnLráriO,

Man(lo, I)Ortanh" 
a todas as aWoridaides, a queli, 0

e exevução desta lei per!=encer, que a

j^-jo exatamente Como 
nela se

ali , e f^^ça l jj culupri,

e onléni .
Dado no IWá») do Govérno (to Estado de

el , j^ej O llorizonte, aos 3 de novembro de 1939.

131`,NEDUI'O	111riFll"o'

RuIII (Pe Norolilio Só.
<) t^ídio X(wiei, de Abreil.

1 , E 1 N. 1 1 ^j

FóMa PúNIca do L>Ng,

A '; ^s cnlbléia Legi.slativa
e 
eu 

suncio ,
	

do Estudo 
de 

Min a ,, (;erais
no a sQ, " Llil lte lei:
j^'órÇa Pública cio

é fixuda, Para o exercício de 19'^7, ' è"n 7.285 ho-eoll 'Iiiiii (la de:
f ^mando (Ver;d;
'^^'rviço de E,..Stado MaIO1,*

H'atullióC"^ de Cu^:.ldor^s tipo 111;Reginienio <te CaVataria;
DC p '^rtnlnent de lMruçúo;

1 
le ^1uIerlaj,

1 A~O de S lúde.

dol,aule
1-

InCSIno exereIV IO, cona 4)

13" l ' ca a	de
n 1 c	(vinte c sme mil, l-in vecenWs e dm›wnt^ je t r e7v111os e dezeseis	Inil	(te acôrdo(- n,	labela anexa.
AV I-	coolposiÇ;,10 do (:onjando

.^ erv W 0 s de Estado ilaio,	
eruj^ do^';

' to P e,^inient 0	dos lkdlihõc s de Inhinhidu ,(te Cuvalaria, do Departuniento (tefrue,20 . do Del),ii-l^Ililelll,,
" alid i. obe(1ecer^l	(to	-Ma!er ial e ( 1 4) Serviç o	Ije,N	aos quadro,s unexos, nS. 1 1 j'^-).
. Ar t. 4.	

EM Caso de ncec.s,^jdud ,.	o
verno eleval , o cretívo (1,1 Fórça Púbijea (;11 dar-lhe novaol—n ilizaçí-lo,	

no tod(! ou em parle, baixal,ou	Men tos e abr il , , pa ra, ^,^ sc ri,eCs INàrJo crédito.	 1 ^ 
o 11

rt. 5. `.	Os cormicis, os ofieiais do Q.	os se-
e o ' ` urgeuI0 '^ agreudos,fel' os ou excluído ,,; por q ualquel , Inofivo,nuo (!(,ix^11":Io vaga'^.

' k]'[ ' (;"-	l " nquanto existirem sai,	sUnisi Os agregados,	
'gejjjo..^ cabo	e

eMI Vnção	não haverá P rOMOÇão daq ueles nemAtes, devendo 3,s 
Vagas que se vierifienrefil

weenrIAMs em, 
os 6"n"h ) ,%wre«ados de qu

a lq
uer unidade.

único. 
Os (-larOS que se Veri ficarein liasdivUlsas u nidedes (ia Fôrça llú l en serão preenchid o .,(10111 NrkWu do ,^ de qualquer uni 1,›,

gado.Ç'.	 1	Litualmente agre-

' ^rt. 7.'. passarão a ter denoininaçú, 
de primei-rns C>hOs Os a tuais cabos de 

esquadra . de se,,-lm(&.^.C2bos os :luais cubos gradundos (ex.ans Pes.vidnd.Árt. 8. '.	
Fica ailida o Poder Excentiv, ujjt0rizu(j,^

novo reg ilhiniento ( 1 j r^)r^.a
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&o que tt)i publicado 
C() - il	(jcc t-e^o n 7.712, dQ

junhe) de 1927-
ctill^evc>gaiII-sc as dispO,,iç^ws	

. . . . . . .

atJc '^, I lu"t 1 )1a 11( 1 0, l^Oj,tajjtO ' i todas as auto,'id,

C.01,11 eci,n ) cli to e c^xeckição desta lei

pram façain cumprir tão cxattilielIte	"ela se

c<)iiténi .	 I'2iI^r4) de JjcNqui.^as . Ii -

Da(b) no Palá-cio do Govérm) do Eslado 
de Mim-

Gerais, em Bel<) Horizonte, aos 3 de novembr(^ de à 
icus

B1 , NEDITO VALAPARES BIBETRO.

i<),.Sé Maria de Alkinini.	
. . . . . .

<) ji í<1i 0 X<tl >iei. de Abrett.
dC oficina ^le

1-óRo.:A 1,t!»1,1(:A Do HSTADO j) j.. NilNA'5 (^j^IIiAIS C<rtu,lor ia

ci na
j ) A^^AM+)NT,0

	

	 4

Pc,,.^OuI

(10
TABEA,A

Vencinw11108
t<.,I'XIUtp,^ horto-

Por uito	Toiu4	
pi,,f,8, 

01,1—N d a--,
i^eginieijl .,I is	(,10

	

Pes.,wd	 !nter^or (2.-, 3.-, 4.-, 7.o,

S,.]W0 11111 ^IIj	 .	. .	:i:3I;0.^;o)0()

( ii^-, 1 )oiiibilidade, a . . .	 (Ia se(,Çii,>

2 :,") 00 1 .̂ . . . . . . . . .	30:000$900	300:000 1, 000	 li" I LItijow . .111 k1 (1 , 1,^Nj.

17	a	 (hi (:,B . (§

2:04Ws	. . . . . . .	. 1 :(loo)$000	
108:00W^iO(o	 ;".t.	8 1	(10 dpc.

2 ^j	a	 522:001).^000	 486) . . . . . . . . .

	

a	11 : j0j) .^000 1

1. 0 17 :i;(JW^0tIÜ

1 , 8 sglIlId os j(ni,-,nt<s^;, a 4
U :000$000 1 1 .062 :00O-^t)0(>	

el,1()

P 11à"	PI'imeiro te-
3-, segkm,los teluntes co-	 11c111.-

-,0$ . .	7, :800$iAO11115%inim(los, a W

A^^pIIwIteS, 1 6110,$	7 :200$000	:Ift"900

Segumio í^11v111^ ,	hollo-	 JPI,^IiII?Iú Proped^uii,o:

n,,rio pr(^fcNSoI-

jkl Begilm , ntal do

NI .	 7 4,àpI tk,.^ Ilon,,,,jQ8 PI C-

1 Segitudo tencIIt<^ 110110rá-	 ti

1 io cO]IUj)iIiS(k^ do S^S,.	
7	 1 Cantão hortoér i o se,e.	

71 :4

1	 (;WW000

4	p1-áI!c^S de
:4W^$Q(JO



Aos Assistenl,

do (;nvernado l . , do Srere-
'10 Intel , i0j .

, d o CI]C-

POl icis, do Con,,,-

diM11c Gf^rml, do <,,11c re do

IE . M. r ao	d,) (-,,-

iasli-utore, do ]) l i., seb-
(^u S, oficiais a ') :400$ e
l# a %kIsi-litos a 1:44os

S ' a " R t; s' 10 9elitos uionito.j^es

^ú Ve% (Ias unic12(k8 de fo-

Out. 97 do R^g.

W 1-, decreto 11. 2(lo.
Av^aS S UPICU)CI1121,p s . . .
>;ubstifili,

' 

c,,

7 :20u'^0q«

-40 :o#fl$mIlo

-94 —

^íi— Suldos a praças de

PICI:

	

i gultos	'2 : - 120 $ 0 00

	'325 11j-^nIeiI os S^^I
.gCIItós	2 : 1 ^W$0(10

	

2,^>:l ',( Ig ,1 11,10s saISClitl),I.	
1	45^^:100."00

	

4s2 J'erceiros sargentos	1 :14 0$000	01 :080$000

	(,, ,,bos	<te

	Cabo)	 1 :1 10$000 1 116 :00$000

2',U C^Ilws

Culio)	. . . .	w;0$0im	259:200000

	Mu,ico., iv I.- classe.	, :160$00g	19'-1:240$000

^, 2	(iv 2.- classe	1 :800;006	11 1 :^;00$ffiiO

't)O0

	

Ia ^ se	1 4 1 : 120$000

	

Muiicos (te 3.. (	.	1 :4 10

	122 SoldwiOs	e01-1letc'e"

talilhoristas	. . . .	888$o00	108 :3;ffi$000

	4.:W2 SoldadOI . . . . .	
780$01)0 3.402:360S000

	

A pj , a ^q .,;	do ser-

	

viço I(- agregadas por	
4, :00~0 6. S 43	4

tnotivo de moléstia . . .

6) -- )^"tapu'S.'

3^,^j dt- "(jo0 diáli<),% P^^'"
881 ir1 1,,joces e 249 niu-

!^icQs; <^ de 5$000
p -al, 9,9 cabos ,!e esqua

<IÈ .8 (l . ,^ 4:áli o) ; 270 dilOs

	

^,a,j jjh rjos	(2." CA).) ;

o g ix,da lI te de oidem
12

;iva

(10 E.

<
]e 

uni

d ade,' . cli,fes d" m,iviÇOS

direloi- '10 11. MI .

os im`dicoN f.lw^ bála-

	

3liões, d" Cap itali , 2.^
	e

	4 .- B'T3'4^C .	.	.	.	.

o livetor térilico (lo

	

E.	1 1 .	.	.	.	.	.	.	.

:I"^j'R 15 contadores pagado-	 '>0050É§

	

1-(-, a	4So^ .	.	.	.

	

JlÍr ; os	3 p) , ^, ç s.I,

114 (10

ti

12 ,2 to R,
Vi o
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Dt,ARIA 5 ikJZJ0^X
CUSTO:

A -̂ tida de cusio i,
e111 dili^,,èilt;ia 

do J ,^er,,k-

Inilliar (ari-	55 di)

C"
, 
.......... 1 ...........

C,oinavido Gel'al

VF,—4CIMENTO ANUAL

-----------------
	N1en^al 

de	
1

D^' cadl	De
tini

era	2:50CZW0oront, tt,anG,tClJe^e	

lp

Ai od^uJtc 

de, Orde— 1.^

r>ecreto	de 3 - 4-9,16

Quartel Gene^^1,

-E,	NTO

PESSOA,-

L-STADO MAIOR

1*

	

	 ..................
L ecç ^Chefes d S	i5e^, .......

Frimeiro tenen t e ali,
PrimIliro teoPule contador-Pagdd0 r
Segundo teilente

( Praças

1à Primeiros sargeu^oS ..............
2^ Segulil	..............
21 T( , recli os Salgentoy, ....... 1 .......

Cil hos de esquadra (V Cabe) .....
C,,b(^ s	Cabo^ ......

70	................. — - —
OUADRO SUPLE3,1rNTAR

k 0f^eiidS )

Gorou, , is ....................
'rc;1C, ,1te^, COroncis ................

1 Tenente Cor ,̂nA médw0 ......
Majr ..............	..............p

rlin^,-.:-o tcnen^c .................
25 Segulidos tcnent0-^ ..............

PRIMEIRO BATALHÃO

VLrNCIMENTO ANUAL
PESSOAL	Mensal de

De cada
cada um	 De todosum

ESTADO MAIOR

1 Coronel comandante ............	2:500$000	30:0()1)$0(1(0)	30:000$000
1 Major sub-cornandante .........	

1:sOrwoo 18:090$000	V3:000$0M
1 CaPita0 aju-,lante ................	1:200$000	14:400$000	14:400$000
1 PIlIneiro tenente secretário ......	9(108000 10:800$000	10:800$000
1 PrInietro tenente contador pa-

gador	
1

g	
mos000 10:800$0001

	

-10:800$000
1 Primeiro tenente lnten&nte ...	900$000 10:890$00	10:80p$000

(Oflclais)

4 Cá,pItães. ........................	1: 200$00()	14:40~0	,i7: WW00
5 Primeiros tenentes ...............	(100$0o0 10:800$000	54: 0~0
8 Sgeundos tenentes ...............	

750$6OP,	9: 000$000	72:000M00
4 Segundos tenentes confissionados	(350$000	7:800$000

	

31:200~
3 Aspirante ........................	

6,00$000	7:20080f)0	21:600$00o
(Praças )

1 Sargento ajudante ..............	
4,50$000	^): 10%»]	5: 4^,^O$NO

1 Sargento ajudante mestre de
nlusica ........................	4M8000	5:406$000	5: 100$001)

1 PfímelrO Sargento musico .......	
420$001)	5:040$0(l(i	5:040~

8 Primeires sargentos .............	420$000	5:040$000	40:^32(«O
M Segundos sargentos .........	

390$000	4:580$00o	G~O
44 Terceiros sa^j,g eli tos .............	

4:320$000
8!1 Cabos de esq uadra	Cabo)	2,^'5s'000	2: 9-ffi$000	25,1: 7,.'(Wt)O
S6 Cabos ^^raduados (2. 0 Cabo)...	2:760$000	71:76Q$00^)
,7^d ^^,oWadoS ......................	

W1,00	1.2,90:00(w00
12 Soldados i-ornc^ei£ os e te!

ristas ..................
	

nho- 122 ,1W0 1 )	2: W~0fi
4 Musicos de Li, classe..	-420W00	5^	4,5:360$01X1

190W00 4	28:0&5M16 Musicos de 2. 1 classe .: ....

10 Musicos de 3. 1 classe ..........	360$0001	4	43:200$000
2:440:416~

ca vaJOS	4 n1^tujès

L 7

1



2
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SEGUNDO BATALHÃO

VENCIMENTO ANUAL

mensal

PESSOAL	
de 

1 
FDecada 

De todos
on

cada um	

l
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TERCEURO BATALHÃO

____[___rVÊNCIMENTO ANUAL
Mensal I--

PESSOAL	de	
De cada

1 
cada um	1 De todos

ESTADO MAIOR

2
1 Coronel colliaidqnte .............

Iviajor suh-C,()')I aiidante ...........
Capitão ajudante ............ — *

1 Primeiro tenente secretário ......1 primelro tenente contador paga.
dor ............. »:-^ .............

1 Primeiro tener te in ende nte .....

(oficiais)

1 Capila S.. je , ...........

	

5 
PrJnl^,!.	

-

	

, .	
nentes .............

,3 Segundos tenentes ....... : . -.- -,
4 Segundos tencril(S Corilissiou

dos. . . . ————— 

..............3 A5pirant^S .........

praças

Sargento ajudante ...............
1 Sargento ajudante mestre 

de nIU

sica ............... , ..... ———— .
1 Pr!mc^tro s "rpento mus icO ........
% Primeiro4 sar^Cnt0S ... ..........

,2U Segundos sargentos ..............
4 4 TerceiroS sa rgeilto! ,,̂ ...........
88 Cabos de esquadra(l.- cabo)..

26 Cabo^ graduados (2.- cabo) .....

_^e-0 Soldados . . ................
12 Soldados corlicteirO " ` tala orl"'

tas ....... N	^lusicos	e	...........
Njusicos de, 2. 1 class e ...........

11) Musicos de :;.. cJu5^;e ...........

30:0ffiWki
1,8w~

1 
4 ,

4, 
0	!:4p0$000

lo:80(~O

	

10:: ^00SU,,()	8~00

1 so(	c^

	

0: 0$0	lo:,W$000^

72:000~,

31:2fiffiON,
,> 1 : W^Q1 W0

4 0V, 0	00$0^ 10	5:11,w00

5	400&

	

10140hU	
:04(35u00osflOt

0

4 W) 0	G8Swffi

42QWW,	J:010SNW

ESTADO MAIOR

1 Tenente Coronel comandante ....	2

1 
Major sub-comandante ...........	1

1 Capitão ajudante ................	1
1 Primeiro tenente secretário ......
1 Primeiro tenente contador paga-

dor ..............................
1 Primeiro tenente intendente .....

(Oficiais)

,; Capitacs ..........................
5 prime ires tenentes ...............
8 Segundos tenentes ...............
4 Segundos tenentes comissiona.

dos ..............................
3 Aspirantes ........................

Praças

1 
Sargento ajudante ...............

i s argento ajudante mestre de mu.
sica ...................

1 Primeiro sargento inusico ........
8 Primeiros sargentos .... . .........
Segundos sargentos ..............

44 Terceiros sargentos ..............
^,8 Cabos de esquadra (1. ' Cabo) ...
2(; Cabos graduados t2. 0 Cabo) .....
400 Soldados ........................
12 Soldados corneteiros tamboris-

tas ...............................
9 Musicos de 1.a classe... .........
6 Musicos de 2.- classe ............

10 MusIcos de *',.^ classe ............

2.1:

10:

10:
10:

^)00$000	(J^
752 9:

65~ 7:
600~ 7:

4M$000 5: i ~00

A 5~ ,:,lomoo
4208A0	_,:041^$,000

420$0N1
390$0V0 4:1NOSM
M(^S%0 4:32~0
24.,)$ON) 2:940»0
2W$W0 2:7~00
215$000	2:o80$000

^24$0G0 2: G8^~
í2(W00 5:04^
390$000 4: í~
360$000 4:320~

24:000~
18: OOOSA)
14:40(~
10: 80»=

10: 8005»)
10: S~Jo

57:6005000
54:000~
72:09~

21:200~
21:6005»

5:04%)M
40:320~
93:60~
190: OSOSMO
258:72~
71:76~

1.032:000W0

32:25W01
45:360$000
28:080~
43:2~

2.176:416~

1

5 cavalos

cavalos
	 4 muares

4 j)u?.res



57:60050M
54:000$000
72: Offi~

31:200$000
21:60U000

5:40W000

SA~M
5:040sotA

40:320$000
93:6005M0

190:08M0
258:720$900
71:7605000

1. W2:000$000

32.25W00
45:8~00
28:080$96,9
43:2~09

2.176:41.W90

4 Capitães ..... -	............
5 Primclfos tene - a

- 
1 - e

. s
	1: 200$000 10:400$00

8 segundos tenentes	900s000 lo:Somo
4 Segundos tenentes -C.0.

dos ....
3 Aspirantez...' .- .......	GrA$000	7: 8008o(}1

	

................	600$000 -' 7:200so()1

Praças

1 Sargento ajudante ..............	450$000	5:40050001 Sargento ajudante mestre de

	

musica.., .... . 1 .... 1 .......	4,50$000	5:400$00o1 Primelro sargento nusIca .....
8 Primeiros sargentos	420$000	,>: 1)40p(j(,

	

os ............	-10$000	5:040£(3(JO20 Segundos sargent	
............	4_

4 ,1 Terceiros "r1genh^ C	tos...

,z6 C 
abos de esquadra (1.^	 4::;20$Uo(j
abos graduados (2 o	 2:940$000
So dados ..........	C.b.) ....	00	2:7(;0gJO0

	12 Soldados corneteir .............	2l5$^^00	2: W)p)0O
ristas	

s e 

lambo-
9 "icos de	 224$000 2: GS~)
G USICOS de 2— e] asse	...	

420,1,000	5:040$000
0 Musicos de 3. a cj ass	' —	-340$000	4: rAO$()()0e	.....	360$000	4:3205(^ní1

	

4 Capitães ........................	J:200$000	14:

	

5 Primeiros tenentes .............	900$D00	10:

	

8 Segundos tenentes .............	7.50$009	9:
4 Segundos tenentes' comissiona-

	

dos .........................	650$060	7:

	

3 Aspirantes ......................	600$000	7:

Praças	

1

	

1 Sargento ajudante ..............	4W$000	5:
1 Sargento ajudante mestre de

	música .....................	450$000	5:

	

1 Primeiro sargento músico ......	420$001)	):

	

8 Primeiros sargentos ........ . ...	420$000	5:

	

20 Segundos sargentos ............	390$000	4:

	

44 T'erceiros sargentos. ............	-31fi0$001)	4:

	

88 Cabos de esquadra (1- 0 Cabo)..	24,5$0610	21:

	

26 Cabos =duados (2.1 Cabo) ....	2130$000	2:
	400 Solda os .......................	-	2:

12 Soldados corneteiros tamboris-

	

tas .........................	224$000	2:

	

9 MúaIcos de 1. 1 classe ...........	^20,5000	5:

	

6 Músicos de 2. 1 classe ...........	MO$000	4:

	

10 Músicos de 3. 1 classe ..........	360,~	4:

57:600$000
54:000$0(10
72:00o$000

31:200$000
21:60%»

5:400M00

5:4005M
5:040$000

40:3205000
93:6(1()SO00
go: oSo$000
.)R:720$000
71:760$()0()

1.290:000$000

32:256so(lo
45:360$00()
28: OSOFÁ)(if)
43:200$(1^J(^

2.434:416W00

5 cavalos

4 muares
1,5 cavalos

4 muarer.

Vencimentos anualP E 5 S 0 A L P E s s o A 1,
De todos

1

24:00~0
18:000»)
14:40M9M
10: 809~

10:8M5M
10: 80%«

,,11	8 :í 1>01Ó1$1(1Í1̂10 1 íl:
1:200$000	14:
ffl)0$000 10:

900$000 10:
900$0001 10:

^)	1 7>81 ^
1 : 110r001 11:900 00	10:

900$000	J0:^
90%,00 1 l0:^

18:0V()SO00
14:400800o
10:80o$000

10:80080()0
10:800$000
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Quarto Batalhão

Mensal	
VENCIMENTO ANUAL

de cada	De cada
um	um	

De todos

- 101 —

Quinto Batalhão

Mensal

de Zd.
De cada

um
um

ESTADO MAIOR

1 Tenente coronel comandante
1 Maior sub-comandante .......
1 Capitão ajudante ..............
1 Primeiro tenente secretário ....
1 Primeiro tenente contador pa-

gador ......................
1 Primeiro tenente Intendente ...

Oficial£

ESTADO MAIOR

1 
Tenente-coroliel comandante-1 maior sub-comendante .......1 
Capitão ajudante .........

1 
Primeiro tenente secretário.

1 Primeiro tenente contador a.
g^dor ...................

1 Primeiro tenente intendente ...

Oficiais



VENCIMENTO ANUAL

Mensal de
De cada

cada uni
um

2:,' 0050 (X) :^0:0TTW
1;"Aos()()()	18:00050

1:200$000 14:40W900$000 18:800$(1

900$0(x) 10: SOOSi
onwznfini 10:800$(

De todos

— 103 —

Sétimo
-- Balalhão

Mensal de VENCIMENTO ANUAL

PESSOAL	
cada um De cada 1 De iodos—

— 102 —

Sexto Batalhão

5: 400$099

5:400$(M
5:040~
40:320$M0
93:600~

190:080$000
258:72~
71:760$NM

1,290:000$^WO

32:256$0M
45: 360$009
28: 0805OW
43:20W09

2.440:416$998

PESSOAL

ESTADO MAIOR

1 Coronel co-andantej^:,^:::,.:^::

1 Maior sub-coniandim
1 Capitão ajudante ..................
1 pri meiro te iicnte,"cretàrio ........
1 Primeiro tenente contador pagw

dor :. * ' ' ' — * ' ' , * ......
	.	........

1 Primeiro tenente Intenden' te ......

Oficiais

4 Capitães ................... * .......
5 Primeiros tencrites ................
8 Segundos tenentes ................
4 Segundos tenentes cotilissionados-
3 Aspirantes ........... - ........... *

Praças

1 Sargento ajudante ................
1 Sargento ajudante mestre de inu-

sIca ..............................
1 Primeiro sargento musico .........
8 Primeiros sargentos ...............
20 Segundos sargentos... ...........
44 Terceiros sar

g
entos ...............

88 Cabos de esquadra (1. 0 Cabo) ....
26 Cabos graduados (2. 0 Cabo) ......
500 Soldados ........................
12 Soldados corneteiros tamboris,

tas ...............................
9 Musicos de 1.' classe ..............
6 Musicos de 2.' classe ..............
10 Musicos de 3. 1 classe ............

ESTADO MAIOR

1 Tenente coronel comandante ....

1 Major sub-coniaridante ...........

1 CapIt2[o ajudante .................

1 Primeiro tenente secretário .......

1 Primeiro tenente coritador-pagade

1 Primeiro teriente intendenle ......

Oficiais

4 Capità1^ ..........................

5 Primeiros tenentes ................

8 Segundos tenentes ................

4 Segundos tenentes comissionado

3 Aspirantes ........................

Praças

1 Sargento ajudante .................

1 Sargento ajudante mestre de mu-sica

1 Primeiro sargento mu.sico .........

8 Primeiros sargentos ...............

20 Segundos sargentos ..............

4 ,1 Terce i ros sargentos ...............

88 Cabos de esquadra( 1. 0 cabo)....

26 Cabos graduados (2." cabo) ......

400 Soldados ........................
12 Soldados corneteiros tamboristas

9 Musicos dei. - classe ..............
,,i; Musicos de 2. ^ classe ..............
10 Musicos (Te :;.^ chsse

21:000$000	24: 00MINO

18:000$000
	

18:000$000

14:400$000	14:40R5M0

l0:801^$(ffi0
	

10:8005000

10:800S0fi0^

10: 8005000

10:8005000

10*800$000

1:2005000! 14:100$000	57:600~

900500(1 10:80^	51:0005000

750S000	9:00()$000	72:0005M0
6,)0$000 7:800$000	"TI: 20~

600$000	7:200$0001	21:600$000

5:400$000	5:400$W0

5:400s000	5:4006M9

5:040$000	5:040$000

5:040$0901	40:320$000

4:680$000	93:00$000

4:320$000	190:080$000

2:94(000	258:72U009

2:760$000	7t:760s000o

2:580$000	1.W32:000$00

2:6885000	32:256$00o
5:040$000	45:360W0

4:680s000	28: 08%0(X)

4:320$000	43:20~

2.176:4165000

	1:200$000	14:

	

900$000	10:
	

54: MOSI)f19

	

9:
	72^000$004

	650$000	7:
	:^l:2008009

	

fl00$000	7 ^
	

21:~IX4

15 cavalos	 cavalos — i intuCre-s
4 muares



PESSOAL

Vencimento anual

Mensal de
P E S S 0 A 1,	

cada um De cada	
De todos

um	1

-Mensal de	

Vencimento anual

cada um

ESTADO MAIOR

1 Teu^ntc coronel comrondante...
1 MaJor sub:eornardante .........
1 CapítNo ajudante ...............
1 Primeiro tenente secretario ....
1 Primeiro tenente contador pa-

gador ....... .
1 Primeiro tenente i^',en^ente...

Oficiaís

2 24:00.V^)U9
18:00CS000
14:4P~O
10:800,9;;00

10:800,1,,Cico
l0:8úGW^«

	

4 CapiUes ........................	1:200$000

	

.^ Primeiros tenentes .............	900$000

	

8 Segundos tenentes .............	7W$000
4 Segundos tenentes comissiona-

	

dos ........................	rW$000
3 Aspirantes ......................

Pra^tis

	

1 Sargento ajudante ..............	4,50$000
1 Sargento ajudante mestre de

	

n!usícn .....................	450$000

	

1 Primeiro sargento musico ......	420$000

	

8 Primelros :^ar^,entos ............	4,20$006
"(1 Segundos sarpt!ntos ............ :W05000

	

41 Terceiros s-iirgentos .............	'W0s000

	

88 Cabos de esquadra (1. 1 Cabo)..	UWN

	

26 Cabos graditados (2. 1 Cabo) ...	2,30$00
	400 Soldados .......................	2115$900

12 Soldados corneteiros tamboris-

	

tas .........................	224$000

	

9 Musicos de 1. 1 classe ...........	420$000

	

4; Musicos de 2. 1 classe., .........	390$000
10 Musicos de	classe ...........	:;; ̂  o o o

14
10
9

5:4005o100

5:400$OOU
5:010$0flo
5: 040$00fi
4: 680,WW)
4:.'^20$(i0C
2:940&U

2:688$000
5:0401W0
4:680"p^)00
4::320$fW10

.15w000	5:400$00

450$000	5:4005m
421 0$000	5:040$00i

5:040SUífi

4:320$00(
2^I;^$000	2:9^'0$00i

2:76Wffi,
2f5,5^ 4)0	2:580$00C
221$000	2:688$000
420$0K	5:040$000
,31 90$000	4:680$000
^ ;W$9(W 4:320~

5:40%(Joo
5: 040$90()
10:3204W0
-43:6W$000

19.j: 08(w00
258:72iW00
71:7^;05)00

1 ^),*2: ^0$000

'^2:25GSGü0
15:WW)Gti
2^:0805000
43:200$W0

2.176:41~

2-00	00	24:507
1	

OS0f10	
IS:

0

	

^fJ0()J	

14:

000 

10:

^;00^

	

^000	

10:

24: 0~

18: Offis(X)t)
14:400~
10:800~

10: 800~
10:80^

14:

10:
'̂5'200M0 9C_

	

^o	

7:

	

^;^0^000	

7:

.57:60~
54: 000~
72: 00~

31:20(~
21:60~
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Oitavo Batalhão
	

Nono Batalhão

É&

ESTADO MAIOR

1 Tenente1 ]^la . ucoronei comandante

	

10	

Caj	
b-comandante ........

	

14:400$60	

l^ p11ao 

ajudante

^finjeiro

tenente

	

16:8N9A3	
1 Prim piro tenente contad 0'pa.

	

10:	 gador ................ or
1 Primeiro tenente ^'ntendentc....

Oficiais

Pa p i t â cos te.^tal
.1	

eir

8 Se
g
undos tenentes.:::.::

4 Segundos tenentdos,.. . ...	es comissiona-

3 Aspirantes....	.....................

	

o 10£^j(W	1 Sa[gent()
1 Sargeiiio ^ijuduntc«* Mestre de

1 p 1	
Inusica ............. 1 .......

	

40: 32(^5; W	r melro sargento musico ......

	

93: 5i)"^'8"J ^	R Primeiros sargentos ............

	

W	
2f^ Segundos sargentos
4 4 T	.	 ...........

	

25,1' :720p,1 10	Cerceiros sargentos ............
	71:760$M0	abos de esquadWÓ. , Cabo)..

	

l.032:W'U$U^0	Coli)OS graduados (2.. Cabo) ...
4W Soldados.,

	

32:215W0,0	Q Soldados' corneteiros tamboris-

	

'15: 'M9$1100	tas .......
	28: 0^W'5úü0	

9 MU i	dsIcOs	e 1.' classe ........
t; Mu2icos de 2.^ classe, ..........	43:200$0110	10 Musicos de 3. a classe ...........

2.176:414)00

5 cavalos

4 muares	
4 muares



PESSOAL

ESTADO NIAIOR

1 Tenente-coronel comandante ...
1 Major sub-cornandante .. .......
1 Capitão ajudante ...............
1 Primeiro teriente secretário 

* ...1 Primeiro teriente contador-pagei-

dor ..................... -- ....
1 Primeiro tenente intendente ....

çOliciais)

4 capitães .........................
t; Primeiros tenentes ..............
6 Segundos tenentes .............
2 Aspirantes ...................

Praças

1 Sargento ajudante
1 Sargento Kjudan te
musica ..............

1 Primeiro sargento musicO ......

7 primeire,3 sargentos .............
24 segundos sargentos .............
18 Terceiros sargentos .............
61 Cabos de esquadra (1.' Cabo)..
12 Cabos graduados (2.' Cabo) ....

180 Soldados .............. * .... ' ....
,s Musicos ele 1. 1 classe ...........
8 Musicos de 2.' classe ...........
8 Musicos de 

í . a classe., .........
Soldados clarins (tamborist as -

corneteiro
s

) .................... —

12 motores

170 cavalos
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Reglinento de Cavalaria

VENCIMENTO ANUAL

,lensal

e 

cada

uni	De cada	De todos

1

	

21:(100$W0	24: MOSIffi

	

18:000$000	1 H: 0~

	44:400$0001	14: low011

	

10:800$000	10:89k&ffi

	

10: 8t110$000	i o: 80m01

	

10:800s00(1	lo:WS0013

	

1 

14:400$1,0	57:600So00

1 -1	(;4:800S)0(^0:W0$(10o

	

0offi( 00	54: 0~

	

7:200 lu	14:4(ffiffil

112: 32050í^0
77:760^'g^I'Jfl
J":160$WA
*^:12G$W0

461:4(9)$000
-10:320WN
:^7:440$000
34:560$000

16:128$000

1.334:q28U00
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:0 de Instrução

Mensal VENCIMENTO ANUAL

de

cada uni De cada
um 1 De todos

Estado Maior

	

1 
Coronel comandante .............	2:500$000	3ii:nf , $000	30:000$W4

	

1 Major sub-comandante ...........	1:.-)^)j)$000	1,̂ : l)(; i)1	
0$000	IS: 000~

	

1 
Capitão ajudante ................	1:200$000	14:400$000	14:40~

	

Primeiro tenente secretário ......	9005000	10:800$000	10: 800M001 Primeiro tenente contador-paga-

	

dor ............................	900$000	10180»()0	10:800$008

	

1 Primeiro tenente intendente .....	900$000	to: 800$m)	10:800$000
Oficiais

	

3 Capitães ..........................	1:21)OS000	14:400$N30	43:200$W0

	

6 Primeiros tenentes ...............	9011$000	10:8005000	64:800$000

	

,7 Segundos tenentes ...............	7,0$00	9:00w00	Wl: 000$»

	

3 Aspirantes .......................	00&)W)	7:2011$01A	21:600~
Praças

	

Sargento ajudante ...............	4.-AS000	5:400$000	5:400$000	Primeiros sargentos ..............	-120$000	^-): 0.10$00,	40:320$^

	

1,3 Segundos sargentos ..............	";90$000	4:680$000	60:8~00

	

24 Terceiros sargentos ...............	360$000	4:320$000	103:680$000	44 Cabos de esquadra (1. 11 cabo) ...	24;)$000	2:940$000	129:360$000

	

6 Cabos graduados (2. 0 Cabo).....	2:30$000	2:760$000	16:560m00

	

100 Soldados ........................	2 14000	2:580$000	2;)S: ON$000

	

8 Soldados corneteiros tamboristas	2:688$000	21:504$000

92—>-3.064$009

'0 do Material

Mensal 1 VENCIMENTO ANUAL__^^e

de

cada uni De cadfa

	

uni	1 De todos

Oficiais

	

1 Tenente-coronel chefe ............	2:000$000	24:04)0$000

	

1 Capitao sub-chefe ................	1:200,$000	14:400$000

	

1 Segundo tenente contadoi ........	750$000	9:000$000
4 S"^undos tenentes chefes de sec.

	

ções ...........................	7508000	9:000$oelo
Praças

	

6 Primeiros sargentos ..............	420$000	5:040$0^)0

	

8 Segundos sargentos................	390$p00	4:680$000

	

13 Terceiros sargentos ...............	*;0$000	4:320$000

	

1 Cabos de esquadra (1. 1 Cabo)...	245$000	2:940$000
	Cabos zra(litados (2.- Cabo) .....	230$000	2:760$000

	

52 Soldados ..........................	215$000	2:580$0m

no

PESSOAI,

24:000$000
14:400$000
9: 0~0

36:000$000

30:240$Offfl
37:440$000
5(^:l60$00Q
41:100$01
16:560$009

1,34:1605000



Resurno

UNID,^Dr-S

Comando Geral ........
Quartel Generai ........

1 . - Bataffifio ........ *'***''^
2. 0 B^talhão ............. *
3. 0 Batalhão ..............
4. 0 Batalhão ..........

o BataIh.^o .......
fi Batalhão
7. o Batalhão .........

Batalhão ...........
Batalhão ........... » ...

R . de Cavalaria ...... --
D. de InstruÇão ...........
D. de Material ............
S. de Saúde .............. *

lrnport^ncias

1 295:820$0
2 440:416$M

5	2 182:416$0(K
2 176:416$06261

626

1	

5,	2 176:416S0

126	15,	2^434:4I6$ffl
4	2 440:416900126

622	5	4	2 * 176 - 4165(0
4626	 2.176:4~626	 4

334:92&«170	 923:064S00204	 402:06GO
100

1

^320

30

24
25
7
43

Mapa Demonstrativo da Fixação do Efetivo da Força para o Exercicio de 1937

OFICIAIS	INFERIORES	 OUTRAS PRAÇAS	ANIMAIS
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Se^vjço de Saúde

yjt^1saI 
VENCIMENTO ANUAL

de ----------
PESSOAL	

cada uni 
De cada	De todas

UNIDADES

	

Oficipis	
2:0óC$0(10 2-':"6(^$ofjo	

24:000$000

1 Tenente-corOnel clIcle ............	2:0095900 L4:000^^'w1',1	24:000$000
	fenclite-etironel diretor ..........	2: pC*'(^^,()o0	24:000$000	24:000$000

1 Tenenle-uoronel fiscal ........

1 Tenente-coronci chefe da clinica
	24:000$000	24:000$000

	

2:000S000 18:000s000	162:000$000cirúrgica ........... — .......
	Majores rnéd 'cos ................	 14: 4002A0(l	'17.1:400s000

9	 1:2005000	 POOO26 Capitães médicos ............. *	q00,$,^0U 10:800s000	i o: 8005

1 PrImeiro tenente secretário ......

1 primeiro tenente contador-p"g,'-	9005000 1().80(«0	mso0$000
dor ...	..................	900s000	lfi:800$000	10:%0$000

1 primeiro ie*n"e,'n"t*e intendente .....	9~00 10^800$000,	
10:800s000

1 primeiro tenente enfermeiro mó-

	

Praças	
420$000	5:090$000	

:"5:280$000
7 Primeiros sar-entos ..............	390s000	4:680$0q0	18:7205000
4 Segundos sar^^entos ..............	86nSO011	4:320$000	43:201W00

lo Terceiros 5ar^^ntos .... ..........	 - ^,40S0()0	91:140$000
31 Cabos de esquadra (1 . ' cabo) - -	2-1^S000	2-,	16: s6t1$000

6 Cabos graduados (2. « ca,00) ....	230$000	2:76W000	
1,54:800$000

FA Soldados .........	....

	215$000	2:^-)80S0G()	
^0Z --

4

o
U

Ú	^5

Comando Gera] .............	j

Estado Mt ; cr ................	1	8	2

l.'1 Batalhão .................	1	1	5

2. 1 Batalhão .................	1	1	5

3.' Batalhão .................

4.	Batalhão .................	1	5

	

5. 1 Batalhao .......... ......	 ^,1

	

6.' Eatalhato .................	 1	5

	

7. 1 Batalijão .................	 1	5

8 . ' Batalhão ................

9. 1 Batalh
ã
o .................

	Regimento de Cava1i-^ ia ....	5	9

	

Departamento de Instrução.	1	4	9

	Departamento do Material..	1	1

	Serviço de Saúde ...........	4	9	26

	Quadro Suplementar ........	4	4	1

	Soma ................	9	17	29	83

Quartel General em Belo Horizonte

o

o
o. . .o 

C-
r

Z
>

	

1	1
2	1	14	15 24 21 33	6	70	 169	1,83
8	8	-1	30	q 20 44 ss	^6	5,90	7	5	9	10	726	756 V

6
8	8	4	31	q 20 44 ss	26^	400	5	9	

1 10

	626	&-^6
5	8	30	2	9 20 44 88	26	-100	7	5	9	G1 10	6226	656

8 1	8	9	31)	2	9 20 44 88	26^	400	7	5	9	t 10	62G	6. 56
8	4	'1	30	2	9 20 44 88	26

1
	500	7	5	g	6 10	72-6	756	lf^

8	S	4	2	3(!	2	1 21 44	5	5

	

11	7	1 11	721	756
8	8	4	2-	9 20 44 88 26	400	7	5	9	6 10	626	656	5,

8	4	2	^'0	2	9 20 44 88 26	400	7	5	9	

61 IJ

	626	656	5
8	4	;^	30	2'	9 20 44 8' 26	400	7	5	9	6 10	626	656	5
6	2	1,4	

211	8 24 18 64 12	180	6	8	8	8	335	362 170
7	25	1 

1 
8 13 24 44	6	100	4	4	204	229

5	7	6	8 13 15	6^	52	 1101	117

43	71	41 111 311	61	Q01	 11	161
11 28

19

9

9

9

19

19

9

9

9

170

4.3621 _671 W1 891 621 981 6 . 863 7..285^ 245 1 36 '81

108—A



LEI N. 120

(Ilienar 17 lote, de terrenox situa-
dos na X Secção urbana 

da Capital.
A Assembléia Le«iSI3tiva do Estado de Minas Geraisdecreta e eu sancionoo a seguinte lei:
Art. 1.1 

Fica o Govèrno uutorizado a alienar por-
meio de hasta Pública, 17 lotes de ter,-enos lit ,no quarteirão 12 da X 

Secção urbana, desta Capitalua'dosArt. 2.' 0 P,roduto da, venda se destinará, especial.
Mente, a instalação nesta Capital do 

I nstituto Biológic ().Art. 3." Fi ea ' o Govêrno a`ntOrizado a desPenderdesde já , por con';a do saldo da venda dos 
lot e ,, a quese refere, o art ' 

1 ' ' ' 
com a instalação do InStituto, a im,POIlância de 500:000$000.

Art. 4.' Esta lei entrará em 
vigo r lia data de suapublicação revogadas as dIsposições en, 

contrário.Mando, portanto a todas as autoridades, a quem oconlieciniento e execução desta lei pertence4.,cumpram e faça ? ^ 1 cumpil-	ex â	que a
contém.	 íiiiiei*te como nela se

Dado no Pálacio do Govêrno do Estaido de Minas;Gerais em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 1936.
BFNEDITO VAIADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro do Silva

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 121

Concede ou-,,í1,,,o.^. 
1jaj^, iiielhoi-anl,en^os da rodovia Sêrpo

Conceição e 
construção (Ia de Dianianjinu a eu_rimataí.

A Assembléia Legislativa do Estado
, de Minas Geraisdecreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I., Fica, o Govérno do Estado autorizado a
despender 20:000$000 (vinte contos de réis) com a cons-
truÇão da rodovia Diamantina--Curimataí, Passando por
S . João ida Chapada; e bem assim a conceder à Pr eiturado -Sérro um a uxílio de qua,renta contos ( 40 :0(Mf$0010),e à 

de Conceição um auxílio de quinze contos
(15:000 $ (^00), para melhorame nto, da rodoviàt *que 'as duas últimas cidades.	 liga

Art. 2.* Na execução dos melhoramentos referi-dos no artigo anterior ficarão as prefeituras do Sêrro eConceição obrigadas a, seguir o traçado definitivo (lu t-,lhes indicar o GoVêrno do F^^tad (), p ()1» ilIte,111édio da St-
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<^retaria da yiação, bem 
como a sujeitar-se à fiscalização,

desta.	 1-24
Art. 3. , As despesas correrão pela verba

Estradas de Rodagem — ns. 35 
e 48 — Auxílios, subven-

ções e contribuições — Material para construção, de
lei orçamentária a vi,gorar no £xercício de mil nüvecen,

e trinta e sete.
Art. 4.1 'Revogam-se as disposiç ões clu contrário.

Mando, portanio, a todas as autoridades, a quem u

conhecí^mento e execução desta lei pertencer que W

cumpram e façam cumprir tão exatamente c^mo
, nell,i

se contém.
Dado no Palácio doGovêrno do Estado de Minas G e-

rais , em Belo Horizonte, 4O,'^ 4 de novembro 
d e IgU,. -

BLNEDITO VALADARES BIREIRO

Raul de Noronha Sã

ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 122

Cria o PÔs tO !de	
na FôrÇa Públieu fixa o sea

vencintento e abre uni crédito espe^i«1

A Assembléia Legislativa do Estado de ',ffinas Gerais

decreta e -lu sanciono a seguinte lei:

Art. i. , . Fica criado na Fórça Páblic-a do Estq,áo

0 pôsto de 
aspirante a oficial, que ocupará ' n2 IiieraT-

^ to de sargento
quia militar, lugar intermedio entre o PGS

aju^dante e o de segundo tenente, obedecidos os 
dis i) Osi-

tivos do regulamento baixado com o decreto 
11 . 200, de

7 de agôsto de 1935.
Art. 2.'. As vantagens e 

obrigações, os direitos, de--

veres e funções do pôsto de 
aspirante a ofi#ciral se MIM

-ilarão, em 
-Princípio, Pelos disi)Ositi-,' Os I'e -̂"lamentaTcs

em vigor no Exército Nacional, e , posteriorme nte, PeIO

novo regulamento ^da Fórça Pública.
Art. 3. 1 . Ficam fixados cM 600$00() 

inensais os'

vencimentos de aspirante.

Art. 4. 1 . Abre uni crédito especi—1 1 na imporUI11-

cia de 9:600$000, 
para ocorrer às despesas com o PaW'^-

mento de trinta e três aspirantes a 
oficial, a partir -de

15 de dezembro do corrente exercício.

Art. 5.'. Revogani-se as disPOsiÇõcs em contr,^rio,-

entrando esta lei em vigor no dia 15 
de dezembro (10 cor-

rente ano.
Mando, portanto. a todas as autorida4des, a quem o

conheciraento e 
execução d>esta lei pertencer, que a

<	
. tão exatamente como nela se,^uMPMm e façam cumprir

contém.

— 111 —

Dado no Palácio do Govèrno do Esta,do de Miliq3,
Gerais, em Belo Horizonte, aos 4 de "Ovembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
JOSé Muria de Alkrnini.
Ovídio Xavíei, de Abreu.

LEI N. 123
Autorizi, tI u bcPiura de un? crédito especial de . . . . .

1.149:006$900 Para pagamenlo de obros co,jjraj(2^ja,.,.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gel,2í5decreta e eu sanciono a seguinte lei :
Art. l.,. Fica o Poder executivo auloriz,;10

abrir um crédito es pe^cia1 de mil cento e quarenta è1 no 
v 
econtos se i s mil e novecentos r6is (1.149 

:006$900 ) 
des--tinado a atender aos seguintes compromissos, em V!Ttu-de de Iliedições finais ãe obras contratadas e realizadas

—, anos anteriores e várias outras desPesas:

	

1	Grupo escolar 'Ternando Lobo",
de Juiz de Fora,, contrato de1929

2 Para liqüidação de -pequenos re-
paros em edifícios públicos to-
dos inferiores a 1:000$00o'

	

3	Grupo escolar de Salinas

	

4	Forum de Pouso Alto

	

5	GrUPO escolar de S. João Nepo-
niuceno

	

6	Forum de Palin4i

	

7	Cadêja da Capital, resto a pagar,
1935

	

8	Cadêia de Mim,,,s Novas, coutrato
de 1934 ..	..	..	..	

i

	

U	'Ponte do Rio S. Domingos, en,
Montes Claros

	

10	Ponte "Bom Jardiin" Rio Jacaré

	

11	Ponte do Rio Paranaíba, no ca-
na] -de São Simão « . . . . . . . . .

12 — Ponte do "Eula a Bôca", em flua-
Xupé

	

13	Ponte "XIaravilha% em Pompeu

	

14	Ponte do km. 91, da estrada de
Belo Horizonte-Morro do Pilar.

	

15	Ponte do Rio Sapucaí, em Ole-
-lário Maciel, contrato de 1935..16 — Ponte n. 1, da, estrada Usina
Maurício, contrato de 1935

a

6:126$000

30:000$00(}
24:393$900
13:418$600

4:785,$300
10:109$100

2:068$800

43:630$400

13:441$800
455$700

66:548s,500

25:8198700
46:348$700

4:180$000

84:269$800

12:317$000:



17 — Ponte do Rio ^juz,ambo, em Mu-
7:anibinho, contrato de 1934 .. --

18 — Ponte do Rio Elvas, em Barba-
cena	..	..	..	..	..	..	..	..

19 — Passaggem :superior da estrada do
Matadouro, contrato de 1935 .

	20	Estrada Fortaleza-Cachoeira ido
Pajeú, contrato de 1935

	21	Ponte sôbre o Rio Enibaiaçáia,
município de Bocaiuva, contra-
to de 1934..

22 — Conservação da estrada Santos
Dumont-Juiz de Fbra-Bicas, em
em 1933

23 — Cons ,ervação de estradas cai
193411935, resto a Pagar . . . .

24 — Juros de diversos contratos de
obras públicas

25 — Diversas despesas da Rèdc 'INli
-neira de Viação

	

26	Subvenção contratual à ^Iav'e'
gação do Rio Sapucaí .. .. ..

27 Pavilhão do Sanatório de Tuber-
culosos Proletários, Capital, au-
torização de 1935

	

28	Edifício da Feira Permanente

	

'29	Mausoléo do Pre-sidente úlegário

	

30	Companhia TelefÔníca Brasi-
leira

	

31	Companhia Fôrça e Luz de
NIinas Gerais

	

32	Conipanhia. Belgo-Mineira

	

33	Edifício d,^ Secretaria da Viação
(1934)

	

34	Un4ornies para o pessoal subal-

terno

	

35	Coín panhia santa I^k'tiklc

	

36	Otis Elevator C.' . . . . . .

	

37	Aluguel (te ^depósi ,to e escritórios

	

38	Diárias aos funcionários ex-
ernos

39 — Despesas de condução de tua-
cionários em serviço .. .. ..

40 — Idem, com a correspondéncia
de funcionários externos

41 — Vencimentos idos exercícios de
193311934

18:506$300

10:000$000

15W00$000

78:799$,5010

13:335$100

48:000$000

44:613$100

1,)0:130$400

51:546$400

17 :44.5.9600

40:000$000
29:130$20`)

1:179$20^j

32:000$000

2:26{)$(;Of)
1ü0:0W^-"000

5:00^0$000

900$000
5001M001)

1:312$000
1 :jOO^opo

33:307$0{)0

2:337$500

227$700

2:914,Q900

- 112 --	 — 113
42 —	5a^inas aos seu , lis_

43 — Estrad.-i^,s Sa Mas-Arassuaí44 — 
GrUPO escoliar de Guaranés^a,
contrato de 1929

Total

Art. 2.*. Esia lei entrará em vigor na data de s-,
l aPublicação.

Art. 3. o. 
R<'VOganl-se as d iS Posições cai coiitr,»),.io.Mando, POrtanio. a todas as autoridad,,

1v01m11ecimento e execução	, a queint 4esta, lei pertencer, 
que a4 ^UM I Mm e façam cumprir ão exataniente como nela s,4'ontéjn.

Dado no Pa lácio do Govêrno do Estado de UinasGerai% e la Belo HorizOnite. aos 4 de novembro ^h^ 1936
BENEDiTo VALADARES RIBEIRo.
Paul de Noronha sá.
<) ^4di0 XavÍe^r de Abreu.

LEI N. 124

Cák YlvIuitamenle ao IlIstiluto do Açúclir o do ÁIcoo^j, oquarteirão I ^^ , da I. , secção 2Irb^7
pital.	

A	 lza do

A Asserribléia
dee-reta e eu sanei Leg'51ativa do Estado de Minas GeraN

ono, a oseguinte lei:
Art. i.,.	^'i ca cedido gratuitamente. ao IntiIIIto

do Açúc2r e do ÃIcool , com^ 8^ède na Capit^l do País, o(iti,^rteirão a. IOJA, da l -' secção urbana de Belo Ho-rizonle.

Art. 2.1. È8-W terreno e todos
benfei torias, que n,--Ie tenham	

os acessórios ou
pleno	 sido feita.,,, revert(,rão , de^ ! "eitO, ao domínio do Estudo. independen,'emen.te d e i 

n
'd^cnizaÇÍ^to, no ca^;o. de s- 

1(k,%v^rtuada a finalida,	c" de 'l ualquer forma,de a que «^c
de que Irata o artigo seguia	Col?,:essa-o
Ai,t. 3 .'. Dentr o do prazo _le 2	o Instituto

do AÇÚ"r e do Álcool, 
instalará no terreno cedido aUsi na central de retificação e deshij^ z ^ taÇ ã ,3 do álcool.

Art. 4.1.
Revogam--se as disposiÇões ein c,)_ntràrio.Mando, POPtanto. a todas as autoridades, a quem o<,,onhecimento e execução 

:desta ]c! Pertencer que a
eUfflPn"M e fa Ç^3M CUnIDrir U_^^o exatwn (..nte .. 'contém.	 o neJa q<-

11 8

42:992$000
30:M0$00o

11



Dado no PaIácio do
ao ,	de D-

C,, C r,^ís, em Belo Horizonte, , '

13ENEDITO VAI-kDARES IR IOr' IRO -

josé 31(trí(,, de AM-min7.

Israel Pinheiro da SilVC -

()L ^í (jiO ^Xa j) ier de Abrem.

U,1 N, 12;)

gar de

lusti11110 Netiro-Psí(lUíaIl-icO

lina'slativa do Estado de -NI	1

decreta e eti s ., t j i ciouo a -seWiinte lei:

rado o lugar de
Art. 1.'. iFica des,dob

-1 ( to 111.-,tittito "Raul soal,es,'nu-laringol ogist '1	
-ino-laringulogista com os vecargo (te o o

4 : 12()$o00, por ano.	
cessária ao custeio déste ^i--

Art. 2 . . A verba ne	lei orçamentár i a, a l^
dobr .,miento será inclu i da na

de 1937. "	
Bevo l,'am-se -'k s disposições em Conti

3 . .	
-

'Mando, porlanto. a todas as	a (lu^^

e ex.ecuçao	lei pertencer, W

(. 11111pram e faç ,,un Cumprir tão exataniente 
Como

euntém .

l)^kdo no	(10 (;ov^rno (10 F1 ,,tado de

em Belo ilorizonje, 
aos -> (te novembro de

13L	'SNAlADARL RIBIW10-

Monteiro Machado.

1,j,A '.\. 126

, i-der	<i obrir 1,711 vrédito	
^^.W

18:0oo---'o00

l,e g islativ2 (to l 'I'stado de 'v1'112s

decreta e eU	a "'egu '^lte lei:
Art. I." .	o 

Poder	ExCeutivo aUtor"Z;^

e j-^.djt ( > (-^pe(-ia j (te dezoito contos dc ré!s

^j8:()(j(j$000) (Iestjn ,,^do a atender ao paÍÍamento

Pa11.10	
de un i terreno (Itie o inesmo

11	1 .	^	!'

	

([ ue se `-Crere 
o arl. 1	(Ia lei i

20 (te dezemb ro ',te 1935-	^^i«or na data U3 Z^ ,Uâ
2.' . Estu lei entrará c n, 1

en, contrário.
")Os ^ Çoespub) í c2Ç^O, re'^ O " ad ^:s 2 ` d's	

1

-i lo(ia.% as anto j,id ,* ,dCs ^ o

-desta lei pe,
f^ f^^11n climprir t"-'o	

rten(,C^', que a
conténi.	 M1f2711ente	nela se

Dano no p^ jj ^,jeio (In	(10

de Min:4s
l ^e 'n Ilo "' zonte , los 5) de no^- 

e 

nibro de 193(;.
'Bj^';EDLTO VAI-IkDARI-Î ^S RIBEIRO.
Jt.,sé Ahiria de AlkiIIiIII.

() "í^d'O X(Ivier dc Abren.

127

Aul<)riza (1 (jj>,<,^,jjjj-a de um crédito

-160:00w',ot,o'
Viação	

1-<-fôlTo de verbu da Seexetori . <1 (/ti

A Assemi)jéia
a do Eslado de ^jjn"^s (;eroisdecreta e eu san(-Im^io a w-iiinte lei:

abrir kl'[, 
1	1;iCa 0 Po,(lêr	Execljti%,()

11f11 ('rédit(-) "jJf»"^-mnentar 
de trezento,% e s ( ^ s ,VOnlo'^ de réis ( ',mo:000,1,000), Corno

VC1'ba'^
Públicas:	

da Vi ^^Ç'ao e OlirwS

SePviço 129 - Novegoçã(>Fbivial:

V(-1 ,ba 11	rv( , iiinais . . . . . . '. . . . . .	
^):0^)J);q)OOVerba 12	Transportes	 4,

Verk 31	Ves t 11	 15 : 1) 0 0,^ 0 0 0
ario e AlimefIf:jç,^(,

Verl) ^o 36	M-iterial par,1	180:000,$000

ffi0:00 0'^'OOõ
Art. 2.'.	E'-,la lei enfrará em 

Vi ."01 - na dala de stiaPublicação.

Art.	RevoI-jn1-'^e as d i s p osições Cni contràrio.
Mando, po;'[^Injo	os

Colil	 a (lti e ftl nle( , inlento	e exiclição	dvs12 le i pe rtencer, (flie aclimpr,,im e	
tão exatamente (.o,no nela sevolilém.

Dado m)

Gerais, em 13elo) 1	do	(10 E'sf Mlo (te i_Minas
lorizonte aos ^ de llox,ell)ljlo de jq'

BENEDITO VALADARE'I,

Baul de Noro, 1 11(1 Só.

OvíW0 XtIVier de Abreit.



11 — ltdrnbacu"i-Fi4
12	

pa]Ma	, Lieira

13	Juiz de Fora.BilCas .. .. ..14	Ifonório Bicalho-Esperança
1 5	Belo Horizonte-Contagiem.
16 -	Fortaleza-Pijeú . . . . . .
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LEI N . 128

AuMTiza o Govêrno a receber 2 1)."édíos desliuP,í(Os fr

quartel e foruni, en, SilvZaRóPOlis

A Assembléia Legislativa . do Kstado de Minas Geraois

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.'. Fica o ^Govêrno autorizado a receber 1

doação de dois (2) prédias destinados a quartel 
e fortiM

para al 
instalação do têrmo judiciário, de Silvianópolis.

Art. 2.'. Revogam-se a ,,, disposições 1E^lu contrário.

Mando, portanto . a todas as atitoi-idR&s, a qu
e

." 0

conhecimento e execução id^esta lei pertencer, que a
cumpnam e façam cumprir tão exatamente como nela se

contém.

Dado no Palácio do (^ovèriio do Es(ado 
de i

(;eraís, em Belo Horizonte, aos 5 de 
novembro de 1936.

BrNEDITO VALADARFs RuiLrRo-

josé Maria de Alkinini.

()vídio Xavier de Abreu.

i_oEI N. 129

Autoriza a abePlUl-a de u in prédilo especial d2 . . . . .

10.084:067$439, parít liquidaçCko de débitos refereu-

jes (^ (-onsti* tiçã<j de estradas, en? exercíc los uWe-

riores.

A Ásseniblé i a Legislativa do Estado ^ie Minas Gerai&

decreta e eu sanciono a se^-ui^nte lei:

A,T[. 1.'. Fica o Poder Executivo 
quiorizado a

abrir uni crédit4 especial de dez mil e Oitenta e quatro

contos 
i 

sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove

réis (10A84:04;7$439 ', 1 para atender aos conipromissos

com a execuçÃO de vários contratos 
de consirução de es-

tradas, conforme medições aprovadas P ela SCr-r-_^a`í` da

Vi^ação e obras Públicas, a saber:

1 — Belo Florizonte-Melo Vialla-SãO
GoL,jrdo-Araxá

2 — Ramal de Coliceiç ã4) .. .. .. ..

3 — j^erbaeena-Alto Rio DOce

4 — Guaraní-N. S. do Porto

5 — Salinas-Arassuaí

, 6	Passos-São jo ,, é da Baria.

7	Materloás e ferrament--s

8	Ferragem.
9	Mitiriaé-LeopoIdína
l o	Lagôa Dourada_Carandaí
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4-0,`i6:702$o00
2:000$000
5:091$100

4Q8$700
794*Offi)

78:70~

1 0 . 084 :067.k4 30
Apt. 2.'. Esta lei entrará e,II ~ VIgor lia data de suaPublicação ' revogadas as di	ções eni contrário.Mando, Portanto a tod sposi

conh"imento 
e cX,^cUÇ,, as as autaridades, a que,, ) ,

'desta lei pertencer, que acUMPr.ain e façam cumprir tão exatamente conjo nela secontém.

Dado no Paláci o do Govêrn (do Estado d e MinasGerais, eu, Pelo Horizonte , aos 50de IlOveliffiro de 1936BENEDITO VALADAREs Ruir

ROUI de Noronha Sã.

Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 130

CORVede abono uos jjju,iOjjáp^OS
todo.	 Públicos, civi,;, do Es-

A Assenffiléia Le-islativa do E.Stado de Minas 6erais,uCc,rCt ^ 1 e 
eu 

sancionÔ a s e'uiiite lei:
Art. l.,.	Fica coiieè^di,d<) 

aIN's fu ]lciOn ^rios p^hli-cos .	(10 Estado, eu
nientária, um	jos car"Os	da le i Orça-
cinientos .	ai)011o Prov ' s(')r ' O "óbre Os res P ectivos ven-

Pará^-rafO único. A ésse aboli(>, que, du-T211te o alio de 1937, sói-jieiitQ terão direito o.s` fulicionâ-rios Civis , titul ados e com a .sseiit^^ijieiito em foilia.Art . 2. 1. 0 -ffiono será co
porçao:	 Ileedido	seguinte pro-

de 15 , ' 1, aos funcionários q ue p er( , ei),1111 vCllCullejltw,^até 12:000$00o i nclusive, 1)o l,' a li o;	-
De lú% a^s fun,cionários (Iii,e perceJ)aul, de venci-wncll[Os , M ais de 12:000,^000 por allo.
Art. 3.".	o -, tei to da ^1Posejltadora ^	er^,j

	

) rese !i te lei	do2h011 O a que se refere	
s	oaos

vencinientos do funcionário.
Art. 4. 1 . São deel.^ ,rados cm Vi gor, no Ginásio Ali-P C!ro, des

t
a (, 31) ital, os a ,. tj ,,os 1

*e 1926.	
0 e 173, do decrelo 7.101,

')"'	F ^ ca o Go ^'èrnO a(l ' 0rizadO a d) r ir os iie-WSári os, créditos para a execução'. dCst^^ iei.

9. 729:8"3$528
134:409$204)

460:400$000
1. 307:03C)$011

500505:28U,

156:000$000
14:244$400
20:937$500

150:000$000
22:500$000



— lis —

,Nrt. 6. 1 . Bevo gâni-se as	cm contrário,

entrando esta- le i e'n` vigor a 1.' de janeiro 
de 1937.

as autoridades, a (111c111 o,\J^1udO, porltilto, u toda ,' .

conbeciniento e exectiçao desta lei 
pertencer, q ue a

cumpra lii e façam cun iprir tão exatamente como nela se

conténi.	
de "_NIin^s

D;ido no PaláciO d O Govêrno do Estado -o (te 1936.(;c1.a , s ^ e,,, l ^elo 11Oriz0u1e ^ ^^ o.s (; de ijove,111),

BENFDITO VALADARrS RIBEIRO.

José Maxia de Alkrnini.

<),)í<lio Xavier de ^lbreu.

1.srael Pinheiro d(i S^1Va-

<j^ 1, js1j (1 no Alonteiro AhICIU1d0.

l^ (i ii i de Noronha SÓ.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Uma das prinieiras preocupações do Govêrno fo i o!'-

ganizar un , pIano que resolvesse a situação financeira
i (lívida flutiuinte e unifi-

do Estado, c
onsolidando 

si"
cando a taxa de iuros da dívida fundada, em uni nível

ma is suportável pelo Tesouro.
o l,1̂ 1 up 1, ésti1iio Mineiro de Consolidação teve essa

dupla finalidade. A primeira série de 
200.000 contos de

réis, visou si111u11.^111camente, 
a cow;olidaçao (hi dívid,

flutuante e o in i c io ela conversão já aludida.

Como era mais prenien te 0 problenia da divida flu-

tuante, a primeira série só tem sido utilizada para

fim. Enibora a dívida flutuante ainda seja de vultú, está

pelo nienos regulariz,^da, <,rande p ,,n-le C Ou -sob (hIda i`11-

to aos bancos, a prazo ma i s, longo e juros módicos, não

havendo 11 e 11 1 )uu, título vencido e estando apenas de-

pendente (te regularização .11 ,11 a parte da dívida, prove-

niente (te fornecimento, ex1,^íveI à vista.

Com o auiriento de arrecadação que 
se vem verifi-

cando e colii outr',^s providências de ordem administra-

tiva em a ii diiiieiito, esta parte exi .̂̀ ível à 
vista será, den-

tro de curto prazo, paga ou transformada em dívida

consolidada a prazo mais lonIgo, (te 11 -1 ,, ineira a resolver 2

situação dos fornecedores e dar ao Estado o tem
p
o ne -

cessário para o seu resgate.
Considerada assim a situação da (lívida flutuante, o

i^ j _ a solução da Outi-3 par-Govêrno julga oportuno inie ^
te do plano, que é 

a relativa ao recolhimento dos títu-

los de 
juros elevaidos, assunto que, por sua especial re-
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;à

1e111 "ido 01)jelo de alur` dos e Ininuci o,0 ePor P art e da Administração.
Q1^ nel,,ócios financeiros das entidade.,; p^Jblica,,; de-

velln, l" 111rallilent e, Obedecer «,'Is co11diç^)es do mercado
r]e ^1j11J1Ciro no lempo e no espaço, o scilando para mais
o ' r ?"z1 111 ( ' 11OS os seus encar los segundo as condiçi)e3d -1 (Masião do lan ÇanICTIto do^ empréstimos, coridiçõ"

1-e1 ^^ c ' Onadus CO111 asesilbjlidtde ou instal) ili -
1)"^ í1ica ' 1)ros^l)er ' dacle Ou dePreSsão econômica, en-

f ' 1t1 ' con1 todos Os fatores que influein nO custo do di-

conversálo de
fiVa ru , todos os 1e1111 

tílt)los 9[`11)l ' eOs, cOnforIn e se veri-
) o s e em todos os países, tein nitti-

")`lellte POr fin ) reajustar o valo v dos encargos ao tipo
nOFMA (10 Inoinento, sempre no senti;do da obtenção (te

jk1r0 111,lis Módico, mais suporiúve] pelos Tesouros.
fl á sempre nestas operações, un-ia certi redução,
t' ]) ' gel-a l 'ião atinge de M odo sensível o patriniôniod0 '^ I)OFIadores de vez que as OsCi],jç^,>es interessini 

1
P();'^-1Ores nu^^erosos, pelos 

quais Os tí tulos transitani,511J )^1ÍVid i1 1 do-se entre os titulares sucessivos (Ias 
ül)oli-ce ,ç as diferenças verificidas.

#) Govêrno de Mi nas Gerais, entretanto, procurou
ciico)ntrar unia sojuç-ao que atenda aos interêsses do Te-

preservando, ao niesino P
assO , o património dos1)or^;)41ores (Ias OI)riglações 

de 9 7c.
forq ' 11 CMitida s ao prazo de 3 anos, pelo de-crei,_) 9 . 7 66, de 24 de nOvcInbro de 1930 e prorrolgada3PW' --ais 3 pelo decreto 11.136, de 14 de noveinbro de

1933, 'k efoiss,_lo foi de 2l,5.000:000$000^ liavendo emeirCU Ltç5io 192.891 :600$000.
1

se c '̂N'ill"ac111	2 tOrmelit osa siltia Ção eni que1Con1r^1v^11n as finanças 
e a economi a do Estado

(l `Indo %V fez o linçiniento dêsse enipréstiino, lo« () pós
——iniento revolucionar]*	 -1

0, -10 (111,91 precederani graves
,iconfec1111c111()s políti c

o
s que sáto ilotórios.

0 praz
1 
o de cur.s 

o (lês ` es tíltilOs foi j ustaniente ique-
1c (;11e '^ e ^	Pela" `" iOres 

d
ifi culdades (te natu-

rcz; ^ —Onô,nicã e fiMUICeil a do Estado.	Entretanto,
ès^zes tífulos, (pie encontra-ra,1] preço 

baixo quando de
")lissãO , forani subindo _radativamente, perniane-

Tue,,,, ino. por al lgum tein"po, ,leinia do par.
iento cn, qu , indubi tavelmente, a

,)r,i, riesfe nion	e
ecor.oi yii^l inineira re,9ge, cili que a Adininistra Çao senteos 1;rnefício,,; da est,-thilid^jde política. 

e em que as fi-n,,inç^ ' ^s do Estado se nornializani, o Govêrno oferece a
PFM)os ito do resgate das Obri gações de 9 %, a possil)i_
1;.(Lide de uiu títiflo con, os 1),
1-1W) ao inicial	

esnios itiros, durante praso
daquelas, Obrigações e, ainda mais, corn
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2 Vafikagem dos prê'IIio-'^ do Empr6titno

	de

"nsi-di&ção.
Oferecerá ainda durante 2 anos o juro co~asa-

idor de 8 0/c, 
durante mais de 2 anos o de 7 %, tay as so-

periores às -de 
depósitos bancários a prazo fixo, fifickt

-mente, durante 1 ano, a taxa de 
6 %, sempre COM 2

vantagem compensatória dos prêmios, para, afinal, e n

-trar, do décinio ano em deante no resgate, ao t)ar , dOs

novos títulos.	
conversão das

Beleva, ainda, frisar qUe a

de 9 % 
em as novas apólices trará -para os seus i~t a-

dores a vantagem da aquisição de um título a prazo Lon-

go e, pois, mais próprio ao ien
iprego de economias e que

está isento de 
todos os impostos e taxas estaduaiN, a que

es de 9	Só a isenção
nho sucedia com as obrigaçõ

quanto ao iniposto de mutação de propriedade causa-

mortis representa valioso benefício, pois casas
que ital mutação está sujeita a taxas tributárias elevad

Não parcer ' pois, demasiado optimismo pre y er que,

,dadas as co
ndições atuais do Estado, êstes títulos Obtc

-rão grande êxito nos mercados, êxito que redund
a
rá em

benefício dos portadores das Obrigações 
que forem con-

vertidas, assim com<) do Tesouro que, afinal, co-msC gui-

rã uma taxa dos moldes do plano de Consolid
aç

ão , ec)n

-siderada a média dos encargos durante a vida (LO Cr`i-

préstimo.
Com a fórmula k presentada , o 

Govêrno "l) era re-

solver um dos pontos capitais do -seu proffi-ania, de 'no-

do :,,,atisfatório porque resguarda 
o património dos por-

tadores (Ias Obrigações de 9 % 
e atende tambéM a:; co"-

,veniências 
do Tesouro do Estado.

Belo Horizonte, 30 de outubro 
de 1936.

(a. ) 
ov ídio Xapier de Abneti, secretário da ,, Fi -

Uanças.

LEI N. 131

Dispõe sôbre o z , e,s<l(zle das obrigações de 
9 "/, e sôbre a

em issão da segunda série do 
1,^,InpréSt inj0 4,1í Izeiro de

Consolidação.

	

A Assembléia Legislativa do Estado 
de	Gerais,

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1 As Obrig
ações do Tesouro de

,lida-s de :3córdo com o decreto n. 9.766, de 
2.1 de no-

vembro de 1930, 
poderão ser resgatadas por sorteiO,

compra em
	0,1 conversão nas aljÓliees desta lei,

e, t a .., ao par, , critério do Govérno.

r,	— 
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- Art. 2.' OS juros das Obrigações 'ião res«ata,(ia.s Se-
wa<) Pago-S, nas épocas PróPria s, por semestres` vencidos,
rio Tesouro do Estado, em Belo Horizqnte, inedianie
zpresentaÇão do título para Ilêle S-er oilo[Hdo o pagq_
irento.

Parágrafo úni 
1 
co. 0 titular dará recibo avulso

Ifiencion ando o? 
numero 

e data da Obrigação, seu Valor
,nominal e mais característicos que a indentifiquem.Art. 3.* Fica facultado ao Govêrno lança" a se-
gun,da série de apólices do empréstimo de 600.000 con-
tos de réis, autorizado pelo decreto 11 . 11.412, de 30 dejucho de 1934 1 modificado pelo de 11. 11.119, de 5 de
jiluio de 1934, nas mesmas condições estabelecidas nos
t, ef,eridos decretos, ou em co nformidade com as altera-
Ções de que trata esta lei.

Art. 4.o As 2 1)Mices desta série serão do valor no-
minal de 200$000 e ao I)ortadoi-, podendo ser converti-
das e reconvertidas eni nonfinativas e vice-versa, e co-
iOca (ias a I i i)O 

q
ue permita o nesgate das Obrigações.

Art- 5.' Além de coneorrer aos prêI^ ios de que
Iral a o arti-) se guinte, as apólices desta serie terão osg
iliros -de 9	nos coui)ons que se vencerem cm outubrnde 1937 e abril de 1938, em outubro de 1938 e al ) ,-il de
1939 e 

em 
(>tit[il )i-o <te 1939 e de 19 ,10; 8 ,,, nos quese vencerem em outul ) , :

o de 1940 e 
em 

abril ' e outubrode 1941 e abril de 1942; 7 % il os que se vencerem em
,outtil)l-o de 1942, e 

em 
abril e outubro de 1943 e abril

de 1944. 6 % nos que se vencerem em outubro de 1944
e 91)ril (te 1945; e 5 % em todos Os COIV I)D us que ^^e ven-
ee"(^- posteriormente, at

é 
o prizo f i mA (h emissão.

A.rt. 6.1 Os 1) rêQ' i os a que se refere o a l . ligo 111l e -
rior, e (Itie ,ao sOrteáveis em abril e o ti tul) ro (,,e cada
9M0 , sao os seguintes:

Ein abril:

1 PrèInio de	
500:00ONoo0

1 prêmio de	^)0:000."",000	,)0 :0offi,"000
1 prêmio (10 . . .	20:000*000	20 :000'1'^fl00
3 1)"ê j-i li o,,; de	10:000'^000	30:000$000
5 [)I'êlllio,, de	5:000$(100	2.5 :000 ,- (MO
75 prênflos de	1:000,-'000	75:0001ofl00

Total	 700:000,'^00o
E,111 outubro:

1 prêmio (le . . .	1 000:000$000	1.000:000$00o
1 ^)rèiiiio de . . .	100:000,'W00	IGIO:000$ool)
1 PrèInio, de . . .	50:00"000	^)0:000*0001) 

;) rêMi- de . .	20:W*008	40:ffl)W^f)00

r
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30:000$000
	pr&I1ACS de	10:000$000

	

5 prêmios de	
'5:000$000	2,5:000$00(1

	

1:000004	55:000$0fl

	

55 prémios de	 ^_ .. 1

	Total	
1 . 300:000-SOtW

) a gos na Mes-
I l ará ,lgrafo únicO	

os prêmios s';erãO 1

lija Ocasião do pa^ganICnt,o dos Juros.

Art. 71.' 
o prilIlei] .o sorteio será efetuado em ou-

	

tubro de 19.37.	 1

Art. 8.' o so1, telo dos, I)Li,émios Será regulado I),)-

instruções 
qI1e ^ () , )01.tu li al liclite, forem baixadas pelo "5-

cret-àrio 
das 

FinanÇ"-
Art, g. ,, As apólices cOntellIPladas com 0'-' prêI1Iii)^^'

estabelevid o s no artig
o 6.-, consideram-se resgatadas pe-

to v^alor dos "e s i) e (' tiN' Os P` 111lo -s -

Art. 10- Coneorrer i-io a êsses prêmios todas as

,ipólices emilidas, sendo 
facultado ao Govêrno estabele-

cer que só cOneOr" 111 a 
o — sorteio de P rêMiOs as

ces colocadas -até à vespeia 
do referido sorteio.

prazo ( l es t a	será de 40 ano.^^

	

Art. 11-	 Cse o seu res 
Í
^ atc se far .,'^ por meio de s01-tciOs seo' ti

de ap^,jiees, 
na 

ines ilia ()eu 
sião ( 1 0 sorteio de prémios

partir do décinio ano, segUnde) a tabela 
de anuidades

organizada PebI I^,ccr,etaria 
(Ias 1,'inanças, 

ou 
cM P

III Î IiS Curto, si as circunstálic
i as o aconselharem.

ArL 12. São isentas de quaisquer iIIII)Ostos 
e taxas

	

estadu qis as apól ices de ';t,^ eI11í^"s"o-	1 
in,	1

	Art. 13-	A 
Secretaria, das 1,'iiiaiiças , si necessar n

emitil-'," cautelas que sei-ao oportunameril, troc ad-,is 1)

títulos definitivos. 
cautelas e as ,pólices levarão a clisn.

	

Art. 14.	As	
sinqturas (10 sLi-

cela do Secretário (Ias Finanças e 
as as

periniendente do Departaliie nto da DPsPes',1 Variáve l e

'-',ecçao (Ia Dívida, podendo ser deslgr),^^O--,
do chefe da ,
ouiros fun e i O n^-ios para aPorelli suas assinaturas eM

logar das a cilL2. Illenc ' 011adas -
Art. 15. 

Fica o Govérno autorizado q e fCtUar as

operações de 
crédito necessárias a execução da presen-

te lei.
Art. 16. Fica q, utorizada a abertura do crédito ne

cessário para ocorrer ao 
serviço d e jti ros vencíveis e7U

de 1937 e ao sorteio de prêMiOs que sc efetua'

rã no referido Més
Art. 17. 0 

Govêrno do Estado poelerá despende*t

k	i sporte, selItiro 0
coli, a confecção d os títulos, seu 'ral

assinaturas, beli, COMO,

	

	
e esclarecimentos d-3,

-ente lei, ce) Missi-) e- e 
cor-

, ao 9 que sOpeTaç	e refere a pres

1,etggew, até o lil áxiino de 3 To do valor da erílissIO,

123

autorizado a* abrir, pira êsse fi lii, o

Art. 18. Esta lei enfr^wá cM vi,,Ior lia data de sua
f,UM ^ Ca ^ ào , ficando revoga(las a.,; disposições em cor-
1 r:'^ r! ",

.
, 
Aando, P orfanto, a todas as autori ,dades, a quem o

conlw(^.ijnenlo e e x cenÇ5o desta lei I)ci-teii(, er, que a
VIINQ Wali, e faÇam ctimprir ti-to exalailieli te como nela ^;I^
contélii,

Dado no Palá('io do Govêrno do Esta,elo de Mirím,
em Belo llorizonte. aos 6 IlÍ novembro d^,

19 3 C..

3

	

Ovídio X4^vier de Abreu

LEI N. 132

,41110liz (l o 0ovêrno a «dquirir proprie (lei<Ies 1i17litroje.—.
Q-0111 (i Pen^teuciííri^t Agricoia de Neves, e a vejidei,
^Ij?I prédio estudital sifo em São João (IEI-Rei.

A Assembléia Legislativ, ^t do Estado (te Minas Gerais,
deCVu t^1 e el, sanciono a seg uinte' lei:

.krt. 1.` Fica o Poder EXe (-Utivo autorizado i ad-
qIlirir, po l- compra, os Neguil]t^_-.^ imóveis necessários
iI) ,;l^^LIÇ5o d: t	A.grícola de Neves:

;^) 11,112 Lix:k (to terreno p e r telicente ' a Franceli-na 
(I^v CwmIr l.<,l os e, o[jjj^os, cofinando de 11111 Lido Com o^

ICITC i lo s da l'e1IiIeiiciárí^^ A grícola (^e Neves e de outi-4,
c0 113 à Fazenda de Mato Gr^()sS o , amb<», de proprieda(le
flo F ,^tado, I^Iixa essa Com a	de 1.—),50 heet q re ,̂^, j)ej,,^
el11;mi ; a de sete conios (,te réis (7:000<^OXI)O).

»)	LIIII pequeno I)IanajIci^Ij siliwdo	F2zelida do.,^
M ,miolos, distrito de Neve.," muilicípio de Conta gem, de
prcj^)ried,qdc do sr . Ileo l -i (lIj e S^^p (jj - i ^ pela. (111a ǹti,	I,

-)I1to ,^ de réis (2:000$000).
2.— F i ca il-iiilmente ]Utol-izado o Govérilo i

vende;- ^! jwo1)rif^d.)de estadual on,de flincionou a Escola
^^aeI'w]IenLo", de São Joi-io

k ^- f 3.— 0 Pode i ,	para ^i exectiç -,, o (ia
PrC^en!e lei, fica, alilor i zado	os créditos
rí-, ;^ara, ,itender ^ios	de que tr q t g m as le-

"a" e 1 ) - (lo

-^ T-t, 4. " Revo !,lam-se ;is (^ is P O s i Ções em contrário.
Mand,^^,	2 to ( j^^ % as auloridades, i quem o

CxeCU Ç ãO d eS ta lei pertencer, que a
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_( ^C

cuili,pl-íi- tão exatR inente co,110 
nela 

"e

contém
	

;ovérno do Estado de
Dado 110 

Palácio 
dO 1( 

aos 6 de novembro de 
1434.

Gerais, 
em Belo Ilorizonte,

VM_ADARES BIBE`1R0

José Mariu de Alkiniii?

Israel Pinh eil- (lu ""
(jv í (lio Xcivie l , de Abrett

LEA N. 133

criu cMW0,5 1?() (;illúsiO 
(le oliveíra.

A Assenfl)Iéia Legislativa 
dO EIstadu de	Gerais

stiiiite lei:
oIcereta e eu ;^aneiono a se,

Art. 1.' Ficam	' 
no Ginásio de oi t veira, os

cargo.,, de ainuenses , Pr`]	
-Inspetor de	zo!IIII-Os,

de ilIspetor e quatro cadeiras llec c,"áriks "to ct" r-

so Iginasial.	 arl-Pw-ágrafo úli i (., < ).	os veiiei^nieiito ^, sei-ú<) Os cOnst'

tes da tabela junta.	 e	
ári(>Art. 2., Bevol<1,1111-se as (lisPOsiÇões c 'n Out1

1,)j , t anto, a todas as au tOli (II (Ics a quen ' o
perlenecr, (1 - a

-LIIIII)rir t-,-io exataniente cOMO 
nela se eOn

-prani e filÇul11
tém.	nO

Dado	
(^,vêj.jjO en, 13e1 O liorizoiitc, aOs

7 de n O venibi,o de 1936.

V.ILADARES

isl 'i (lll o Monteiro MachadO

(.^ví<jj 0 Xuvier de Abreu

Lei 133
a (itie se "c "e "c ^o	

24:000:~0
4 profcs.^orc.s, a 6:H0 $000 . - - -	

2) :400$000
1	a 2:400$000 . . .	3:G00<,^U00
1 preparador, a '3:600$000 . . .

s	.^ 1 :<,	1W0$000	1 :800,5000
1 iii,;])Ctor de flUno. 

01	1:440$009
1 áLixili.,11. de inspeí	1:440$

Ill‹,1	. 13,1

Reduz: de lo pora 711000 o ill?POsl '() (le 
veudus e

cÕes e eslubel-ece outras	
(Ic

A	
LegisIltiv.,x CIO Estado c,v

4we ,, eta e eu sWICIO110 U 
se-minte lei:
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Ficam i,%
Ciltos de impostos e Iàx3^i; IU^iS os Cafés (te Produção ( 10 f., 5[a1	do . na safr:[ao ano a! ,̂ ricoIa ( le 19,}Ci l'937, i-à con i p utados, e quo--VC uliam a ser COMP LItados na quota e<)nii)iiisória de 301/,CShibelecida pelo Departamento Nacional cio Caf^^.

Art. 2.o A isenção contida no arti^o an terjor sefiM i t ará aos impostos e taxas calculados at,é o> máxiino de30% da produÇ-;Î O de, café do Estado.
Art- 3.' Si a quo[a cOMPUl sória	pe;j)Departaimento N,"eional do café 

Vier a ser redu7ida	aisenção const ,,mZe desta lei se reduzjr^'j aut(ym.^^tican1 ,na 
Me%ina proporç5o .	. ente

Ar,, . 4.'> ^ l"' ca l-edUzi do u sete por inil (7A04M)	o-)filiposto Sôbre Vendas e Cons i gnações iealiz^,,d,^.^ p O r
<^«jnerei«)ntes e produtores, incl^Isik-e 

'jI'IdtV̂ tI-i a i N e pro-v,o ^ 10SI Os lanÇanientos e ü CObr inca desse im p0, st0^,, fei-a data da presente lei, n()^; têrIn os, do -, ,rti,<) '273
C )̂'(1i90 I'ribUtári o do Estado.

Parágrafo únicD. Não se exi"il-á no u'ltinio trinjestr,:,dê ,, te ano a ( liferene ,q c!c imI)o, '
to -1 q Iw se refere o arti-go 273 do Código Tributário do Estado.

Art. 5.' A aquisie,-jo,) de es tam j)ijjj ^ Is ^o P,,̂̂gan1 . ItO
(k) 

impo
sto sóbre Ven' das, e COns^^1-naÇÓ)es se fará nas e,^_taç^')es fiscais (10 Estado inediante 

gIIii^ isentas (te ^èj0.Art. 6.. Fica reduzido a 3 %, ' p^^ra o c.,,,fé fOrrado^
2 J,5% para 0 caf

é 
torrado e moído, o impo sto & expor-LiçI`Zo , ad-valoj-e^j?.

Art. 7.* ;Fica relizido a 1,2	o impes-tO	a exportaç,~,,0 ole telligs , c,11(,nia,10 1
Illeir,0 do produto.	 ) Prêçoh de iní-

Ar. t. 8.1 Con t i núa em vig
or o sè10 de 0,5

cobr.,do no	
-eSPectiv-o re,,,s istro , o qual -.,erá

tr<in%c-.i Ç ,'-10 de jinóveis no) 1	
a i

-I)rOw-^ed^^(le
(O1111eci "IentO, FeLIivo ao,	sUwc a

-
ParágrafO uni,co. 

Pelo registro dos julg;ados, pelOs
quai% nas aç^~)^,s divisórias,, si puzel. têrni-o z jn^j i -Ser:'i cobrad"	 i v s 

"i 
f),

a 0 sêlo de 0.1 % .
Art. 9.' W permit;do ao fixOvèrno detei»min,,1rrevisã G especial do impo`sto territorial, tornando Por ba,,^^o preço médio das transmissões inter-vii.v(_>s efetuid<) ., p.0ano de 1936 em cada distrito.

Art - 10 - 0 iin i o-osto de in,dústrj^:,_^ p profisões
locadores de prédios, criado Pela le i n. 9, de 1935,continuará a ser lançado na fOr.,n,1

go Tributário do Esta,rio.	
»,elecida no cédi-

Art. 11 . Fica autorizado o Govêrijo a expedir no-

	

vo regulamento para o lançnniento e arrear	1l,qç^j.o ) 4iO s ;m_
Postos sôbre indústrias e Profissões e vendas e consigna.-Ções, de que ti -ata ü Código TribuÉ,irio do Esta,^(_,,, 1^o,^l,eri-do rever as tabelas e criar novas classes e ^aX'gs.
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1 lei	e,,, vigor riu
Art. 12.	Est^

tic,
ajj(j0 ^	asa loda,NI.

(testa lei I)Ci,tellec	
a "C

CUIIIprii- 1a 0 exUlame nte coilix)

Da,(io 110 1 alacio 
1()	(to E sta(lo

-,ws 9 (te Ijoveilibr,)
elii Belo 1101-1ZOrite,

BI.,NLDITO

X (I vie l, de Abrei,

AutorizO U

	

	 Vi41,

1 .4 12 :U7,,01)o 
1 verba da Scc"e'(""^l '1(x

l^egisIaIiva ( 1 () 1-,,sitolo (te

decreta e CLI 
sanciom) , «—ttirile te

- 
i :	1	

'izadoa : —	.	f	, tiloi

Art. 1.'	
poder Fx eCLItIvo	lea '	. e (1~,'1 quatrocento,

el,é dit o sjiplenicilt ar ( le 1111	 1
LIM	 ,	IIIii réi,

1	
sesseriIn e seLe	

(10 ()rÇ^^Os I trezento s e	
w, , UilItes Vel	

iii,entop	
-, s -qra refOrç() dqs	Obras Klblicas..

"Verba 123

.0	1"ar(lailiclito	
calçado <^	

:,)56$W5iu

equiPal)Ic ilto	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Móvuis . 11 1e11 ,.,ílios . . .

1)i-àrias ao	
da SC-

ereturia e 
eW,enlIeiros, quando

em viagens de Serviço	
oA do

ao 1) e
1, erviço Ge0< 1 1-^jt i c O , 11 IM

scrviA^^o de, CalIII)t)

,V erl) a 124 --- EsfradUs 
de 1?Odugeiti

4-1	Para. estu dos	 o o o 0 0,
.	.	.	 *0 ^I Jzaçao . . . . .	 1 168:311',

48-1 - - l ' ar., ('(^""t"uÇ"lo
Verba 12^
	IlúblicoS	

80

48-6	-	deversos	 Nua

Art. 2.' Esta lei critr`rá 
cili vigOr n^I

vogadas as (lisi)Osiç^)es 
em contrário	

o
publicaÇ ,710 , re	,	

- as	-1(les' a-Nía-ii(l(),, portanto, a tOda , S ,	'itltol"("
4^onI_j ^uc , 11IeI3tO e ex ecuçao destu lei j>ertencer ' 

que

e jaÇa^I11 eu , 11 prir tão exatanic ille C011` rielz1

— 127 —

Dado 11()palá,í, (10 Govêérno do Estado de Mina s, Ge-em Bel() fl orizorite, aos 9 dC nove lubi- de 19-)C)
BENEDITO VALADARES BmEI11()
Raul de Noronha sã

011ídio X<íviei- de Abi-e.0

LEI N. 136

Ma à	(le	t10 IMIl i ffi , ( (-111ligo I)rédio £10Escolu ^N'0j-jjjqj Ofivial dessa

A 
Assembléit Legi';lativa, do E S kIdo de Mirias GeraiN

clecrela e (' 11 '111 ` i0110 a se 41,inte 'lei:
Art. 1 .,>.	Ficü 0 Podei,

;i Prefeitura mtillieil),j	autorizado a doar
de Dôres do [ jj daiá^ ,	

pré-ffio (Ia E ,,^coLi Normal (Meia] de,1;sa cidade, palâ nele
0	Dorense—.

Art. 2.'.

Mando, po	
as dis POsições em

" todos as a titoridade%, a (111e lIt ,corillecimento e exectição de%tu lei pertencer, (ute	aCOWP ram e façam cumpri l , tão extaI11(^ IIjc e01],0 Ile,
contélti.	 a St

Dado rio Palácio do Govêrno do Estado de Mina.,,em Belo IlO rizonte, aos 9 de	
de 1936.

BiI,^NLj>j-ro VALADA111-,8 J^jBj.,jBo.

CI-istálil o Mouteiro M£Icimudo.

Ovídio XaVier de Abrcil.

LEI N. 137

AulOP izu o aberful,(I de um crédito
710:0,,->q,y,100 , <jij^cj,u8 verbos 

(í<,	du AtIn-cação e olll!.<) de 100:202$500 especiói , p(11 .(I (11el,1,r
<1	de dependênci(I (Ia Ines/11(1 1 Sec;,etaril.
A Assenil)Iéi,

do l-I'sIado de -Nlj lll s	I . is
a seguinte lei:

decreta e eu siii(,i()110	
Ge a

Art. I. , ,	Fie,^^ 0 Govèr110 (10 Estado atitorizi ,,, o ^ifib 'ir uIII cl' édit o suplementar de setecentos t^ dez
eilIcOcIlt a e nove iiiii e quatroccnt,,),-^, réi,^ ( 71 0:K)9-^400>,;)ar.i refô " ço (Ias seguintes verbas (10 o rçanwIlto 4,1 ^c-cretari a (Ia Educaçãi o e Saúde Kjj)jj^ca:

	Lxpediente everitIja*	conserv.^ ! Ç,̀io deprédio,'. fô,ça, Íi,i ,z e ágila.
tivv^'s e	mÓveis c,
men,,flios,	I',^zcnla, col--



-ii dee lavagei	- 11011P-3,

;^j^rnen1aÇão e laboratóri*	
Instí-

11110 Raul So ^^re '-
Alinjentação, fazendas, rOUP,as c conser-

vação de prédios do Hospital Golô-

nia de Barbacena . . . . . . . . .
Alimentação, combustível, lubrificantes,

fazen,das, colellões e calçados9 farm^á-

laboratório e pessoal extra-nu-
inerário do corrente ano, do 1105111

eirat al Colônia de O liv *
o e, -verha para custeit W,)

V̂Ia! Crial I11é(^ic
^H (yspita1 Regional "Samuel l,W-

nio" de 1
3, 
ouso Alegre

'para os Hospitais de
M Ílterial Médico

-Viçosa , Pirapóra e Patos ..	.. ..

'286:000$000

'201 -.864'^40%

10 7 :7 ,-) 4 ^ M4

46:79'4'^7Ü'0

t;7:(i76^300

710:0-59$400
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Arí. 2.1. k'ic a o Poder	Executivo au1orjza^,1,r^2brir o respecÉivo crédito , que será coIjsj,^na(jO
tuen fo.	 no Or^a-

Art- 3.'. ESta lei entrará em ^,jgoj . na ^data de su.^j
1) u"C ^1Çã0, revogadas as ;disposições em contrário.

_,^L-ndo, Portanto, a todas as autorid^j,^es , a que,-,, o
e011heciniento e exce,ução desta lei Pertencer, que 

^^ CUIU-1J»'a '^' e f,2^1---1	^-^o exatanq,211,e
contém.	 colfio nei ,^ se

no 
Palácio do Govêrno ^dú Estajo de Ilinas

e"' Belo florizonte, aos 9 ('e novembro de 193fi.
BENEDITO _VALADARES 11L3EIRO.

Ci'istia120 Alonteiro Machado.
k)víd,',0 XfIvier de Abreu.

() (^0Vér11O do FStadO 
fica la lnl) é iii au

Art.	un, crédi to especial de cein Contos, dLI-

	

a wbrir	
Se-

e do ^ s 111 ,^ e quinhentos réi, (100:202$500) para
Merário (Ia ,

atender ao Pagamen to do pessoal exti -uu,11 1935, e d"-
(tu EducaÇãO e 

Saúde pública, e 
is enfermari a 8

1 o (, usj,^iO e iostalação de nova,s ^^o1,	

- aiite l^iOrc "> Ilos 
diveros Hospitais do

,,os

.3.,. Esla lei entrará em vi
gor na data de

reN,og,	posiçõe	ontràrio.
publicação ,	1 ^

dls as dis	-s em e

l ,̂lan(lo, portoato, ,
a todas	autoridades, a que^ 0

conheeimentO e e.^,,eeuÇão desta 
lei pertencer, que a

pr ,,^^m e faÇam Cumprir, 't<5,0
	

como ne^:.^	, e

contém .
Dado, no Palácio , do GoV^rnO

Gerais, em Rejo Horizonte, aos 9 de

BENEDITO V
AjAD^kRES RIBEMO.

C,-isl i(tno Monieiro Macluido.

01 ,; (lio xavier de Abrezi.

LEI N. 133

C ,.ia nici z 8 Ill í 2 ,t ead,,i iw de violi izo, zuma d ,̂ tecladú . e

de pi(inlr> no 
Conse~lóriO Míneiro de Músico

A 
Assembléia Legislativa do Estado de Mina<;

decreta, e eu sanciono a se guinte, lei;
Ficani criadas ulais	

cadeira de vib-

	

Ar4. 1 . o.	 rv^tó10
lino, unia de teclado e três de 

pi ,ano , p-) C

Nfineiro de NI^Asica.

LEI N. 139

-41-1"Pí7a 0 GOvê17i 0 a desapropl,i(lr, por
Níca, unia área de lerreno con
13 . C., de Diuinciritina.	lí9I1O UO quartel do 3.-

A Asse
m
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

de`eta c eu 8, ^ !1cion O a se guinte lei:

oATt - I.'. Fleio ,Govèrno autorizado a desapropriarpor I l tilidade pública, a área de 12.481 inetros quadra-c," terrenos cOntíguO,% ao quartel -do 3.' Batalhão de^:,^ç.idores _Minciros, em Di.amantilia, de propriedade de,iosé Joaquini Neto Aniarznte, indispensável à construçãto
( te ^lin Pá 'teO destinado quer às atividades Militares quera 'acoinodaç ão de material, custeadas 

as ACsPesas de des-Í^1)1'().pi,iação" ]) ela verba 16, n. 11, do Orçaniento de

Art. 2.1. 
BO`09al-n -se 2,5	em contr^^riO.

Ma1140, Portanto, a, todas as autoridades, a quem oconhecimento e execução desta lei pertencer, que aç ^m)pram e faça", cumprir tão exatamente conio, )ela
w Contém.

Dado no	do Govêrno do _;^^sÊ1^,jo de ^jj^ja^,
a48 , em Pelo Ilorizonle, aos 9 de nov,,rnbro de 193f3.

BLNEDITO VALADARES IRIBE7;ko.

JOsé Maria de Alkmân.

OvW`0 ,̂<^víer de Abrc^u.
L 9

do 
Estado de

no,,,,,b,, de 1936.



LEI N. 141

Aprova o decreto n- 
651, do Poder Execu 

tivo, dispozido

sôbre a Convenção 
Nocional de Estalí,tic£'

bléia Legi.slati,, do Estado de Minas Ge^,ais
A Asse111 sanciono a scó̂ uinte lei:	

n	de 10decre ta, e eu	
Fica Provado o decreto

Ai4 . 1 .'	
Govêrno do Es,

de 
setenibro ^do corrente ano, ein 

e 

que o 
Nacional d-e Es-

tado ai-irOvOu 
e ratificou a Conv nçào

tatíst ie a .	
Revogani-se as disPOsições cm 

contrário.

Art. 2 - - -	odas as autoridalle s . a quelii

Mando, Portanto, a t lesta lei pertencer, que 
^1

o COnhecilnetito e execuÇaO

cun^I)ra lil e façaiu cuniprir 
tão exatailaente c01110 nela se

COI]ténl.	
Govêrno cio Estado de Minas

Dado 1,0 Palác'O do	e
e111 Belo I-lorizolte, aos 

9 de nov 111bi.o de 1936.
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LEI N . 140

Autori-1 a abertura de uM crédito supieníen
tal, de

120:000$000 à verba 3»1

A Assenibléia Legisi

1 
ativa 

do Estado de -Nlin.

;eguinte lei:	
ad creta e eu sane,ono ae	 , Executivo . autorIzado

N,,t 1 . -. Fica o Vod,	, co li tos de
inelital, de cento e vinte

,abril jjl^ crédi to suPle	à verba 3(3^(J1 (Secreta-

r 1,

	

	'0M 
co lijo reforço 

-r 
a pa,aniento,s de tio-

é , (120:00W^	
decorrentes

via ' (Ias FinanÇas) ' afini de "orre , judiciais
VIOrários de advogados	

deSPesa,.^
stad'o (te Minas.

aÇõesde	, lijovida ,,,, contra o E	vigor n " data de sua

Art. 2.'. 
1,, st , lei entrara.en,

publicaÇãO, revogadas as disPOslções eni contrário.
todas a, autoridades a quem 0

Mando, Portanto, èst,^, lei , 
Per'elicer, que a

con,heciniento e execução (i -' -xatanjente co
lijo aela 'se

Cunipriani e façani cu
iliprir tao e

C<)IltéI'1 .	vréilo ao Estado de '^J1nas

	

Palác io (10 Go	(í, pDado rio	9	ovenibro de 1936-

Gerais, 
e ,n L̂elO 1lorizontey ^ws

BENEDITO VALADABES RIBEIRO.

o v í ( ,̂ ,̂ 0 Xavier de Abreu.

-\7ALADA-1-^ES

1	-0 da Silva-^ , el p,'p-het,
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LEI N. 142

A utoriza o Govêrno do Esíado a d(),-1r . própr-1-Os do Es ta-do 
cO 011f01Wto Nossa Senhora das Dôres de

Itablra.

A Assenibléia Lc,",,islitiva do Esi,ado de Minas Ge-aIs
decrela e eu salic i on o a se,1,^u 7 nte lei:

ArL i. , . F
i
ca o Gové-no do Lstjdo autorizado a

doar ao O rfMl ato Nossa Senhora das Dõres, de Ilabi-
"a, umia casa de niorada e 100 hectares de terra no local
do flItigo Instiluto Agronômico daquela cidade,

Art. 2.'. O s iMóveis (oad,o ,, reverterão ao Estado,
no caso de extinção do Orf^inato.

Art. 3.'. Revo-alu-se	disPo-sições eni contrário.

Mando, portanto, a te)das as autoridades, a quem ü
conhecimento e execução d-^, sta lei Pertencer, que a cuni-

e faça—i _-11111131 'ir tão exatamente conio nela se
wnténi.

Dado D O	,'o fiovêrno do Estado de Minas
Gel%,is, oni Belo Horizonte, aos 10 de novenibro de 1936.

BL^NEDlT0 VALADARES BIBEIRO.

Ovidio Xavier de Abreu.

LEI N. 143

Au!oriz,; o	L`recutivo a permutar prédios escolares
no município de Ubá.

L ez<,'islal i va do Estado de Minas Gerais
decret a e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'. Fica o Poder Executivo autorizado a f4izer
)eriiiiit,,, de, uni Prédio escolar silo no distritO de Ro-

deiro, lilullieil)io de Ubá, pertencente a:o Estado, por ti,n
GLItro I)rédio, tanibém escol i j- silo no niesnio distrito e
1)e r lencente ^'j ilrefeijura ^1,uu^èip2j de Ubá, cabendo ain-
di ao Estado conipensar a niesnia Prefeitura coni a
(juaiiiia de cinco contos de réis (5:000$000).

Pará grafo único. Fica, tanibélii, o Govêrno autor;-
z^,,do a abrir o cré, ,̂ ; to nece,,^,;.trio ao p aganiento -da
I)clis ..wão do que trutz é.^ te a-ti,w.

Art. 2.'. Esta lei entrará em vigor na data de sua,
1)iiblicação, revo -a,,1t ^^s as di .^i)o * àsições eni contrário.

Man do, Portanto, a tod^)s as -autoridades, ,^ q l-,e^-, 1 o
coilheciniento e execução desta le i pertencer, que a cuni-

cui,11,1 rir tão exataniente coino ne la se

1E^1
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é i,no ^jo Lst^k ,,!0 o

	

Dado 110	Gov i 
l íj ^ C jjo^,einbr, f,e'

Gerqi,	 ZIMIS,^, em Belo Hor i -

DENEDITO VALADARES

ChristiURO M0"1e'^ro
()v í afio ^aj,ier de Abr?N -

1 4 4

a,
Eslabelece o qlza	rcio e 7'rab,alho

tura, Indústri.ti, Come

A Assembléi.a Le 1̂1is1ativa.do Estado 
d e Minas

,^^11jc ; ojjO 1 seguinte lei:

	

(lecreta e cli	 (Ia Secretaria
NI-1	1 .'.	0 quadro tio pessofkI

AgriéuIlura, In&istria, Comércio e Trabalho é, 0 cons-(10 orç ,ame li to para 4) excl'
tante (Ias tabelus explicativas 1 ,^ de novembro de 193^»,-

ei n. l^), detra à en, vifí) r desde a dat ,,^cício dc 1936 (t"
	e , e 

n r	c
Art. 2.' .	Esta	disp i ~ s 

em 
colllrá"i(^-

Sua publicação, revwladUs as	oslÇoe feles, a quem (5
as fs 'Irtorid,Mando,'pU1tant^Ç a tOd,

conhecime nto e 
xec Lição desta lei pertúne

,er, que a CUM

prani e	
eu-fiprir 1 -,-jo exataiiif^nte Como nela 

se

contém.	110 pal ^	 -t,ido die 'QiW^S,leio do (^ovêrjjO do Es "
Dado	s 11 de novembro de 1,)3W.

Gerais, em Belo Horizonte, ao

BENEDITO VALADXRES RIBFIRO -

israel Pinheiro da Silva.

Ovidio -Xavier de Abr,1111-

LEI -.\'. 145

Qb rigator^cdade da desll'l ll ÇãQ doS

	

Delernifina	 )Ssam
e de pialJUS qlic P ^ ' .

	

^j ^^ 8 ^f>rc1ga8 e,<> f, 211f18	uqiz

	

Zura.	
1 CIO F	

, Minqs
A Assembléia LeàSlativ,	'^;tado W?,

decreta e 
eu s7^nciono a

dos restos de

Art. 1 .'- E , obrigatórk,	
destruição

cultura, qlgodoeir, ,., das var iedades anwlis e a de plan' !a-^
tv^-os,s,̂x1n f1^cjlij,

nativas 0,1 cultivadas qU',^.P	
11. 

I r o desenvo

mento (1'.Is Pragas 
comuns aquela cultu,`	

de-

E' facu l t^À^^ ,0 t Secreta r;a à,^
^r	, nw^

	

terni ,inar	^xc3tru1ção	Variedad^-s P, enes

	

onde tais	
constititire"""	

die eonturiu

nação
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2. '. Essa destru -iç^o será fC1t .̂ ^ ]O P-0 aPós a lermi-
(" ou até fins -de a -̂fÔsto,'de cada ano, aexpens,fs (to a `ii,icujt01-, Sej a êle proprietá l ,jo ou jj ã c) doterreno culti va, llo, e in dependente de notific -

Ali. 2.".	A fa l ía de cunipr .
	açao,
imento do diSPOSto noPlIi ,,W anteXiO r zfcirreta 1)f1,1-a o infrator, a inulta de

Átizentos m il réis (200$d00) 1 un, con to de 1.éis
^ 1 :000$000 ), a l é,11 do Pagairiento elas desp esa, (Ice r

-1 o,,es- (Ia desti, ffiç,	jue será l`eit^i então pela Secretariada Agricultura.
1':f"<^"l^afo único. A multa será de duzentos mil réis(244)$0(10) ^ Un, Conto de réis (1 :000f^000) para os pro-1) riet,^1'ios e outros ocupante,- de Propriedade agrícolaflue, oI)tizercin Obstácul os à destruição conjpUl8^)r^>

vis ta no presente artigo.	 1 a 1) re-

Art. 3.'. Caber^á ao Secretário da 4"' -ieulturf^ , In-d ú s tria, '<,olliéreiD e Trabalho, ,, execução da l)resentv , lei.
Ar̂ t	A 

p
resente lei entrará eni Vigor a 20 :de)^0\ Pi ' 11 1), o de 1936, i-c-vogadas as dis Posições eni contrário.

Mândo, port2nto, a todas as, autorídades, a q ll elll o
ronhecimento e execução de-sta^ lei pertencer , q Lje a cu l-n -

e fa Ç afi l 4-Uniprir tão exltll licnte conio nebi se
coniên).

Dndo n O Palácio do Govêrno (10 Estado -de MinasG- 1. ais, em Belo Horizonte , aos 11 de novenibro de 1936.
L^1J ?,NED1TO VALADARES l^fflj-,jj^o.
Isi-uel Ilinheiro <l(t S;11,a.

LLI N. 146

C(MIéM disposições referentes à	S11perior de
A W'iCU lturu e Velerinária de Alinas Gerais.

A As,^ ei-ub1èia Legislativa do Estado de ^,Minas (^erais
decreta e eu sanciono a se guinte lei:

Art. 1.' — Fie-am reVolados os d isPositivos do Re-
AffikUlient o baixado con, o docereto 11. 10.154, de 1,-) de
4Kellibro de 1931, que explícita ou i ,11lícita^nieilte dis-
;^ 4 ^ C1 u "ÔI)I'C fILIIO!1011]ia fiduljuistrM i vfi e finan ceir;i da
ENeOl a 

Sup
erior de Agricultura e Veterinária de M;iws

Art. 2.' -- A Escola Superior de Agricul 1 u l , a e Ve-
lerinária 4e Minas Gerii S passará a constituij- un, Sey-
vI ÇO di , Secretaria da AW-iculturj, lndustri:^, Co,,,é!,k.io e.
Tr:ffialh o, 1 que fica subordina,da 1-,ara todos Os efeif9.^.Art. 3. 1 — Fica o G~1110 do Es^ado fiutoriz.,j^jo a

fio 1-Cl*ef-ido	is Ino(íific2Ções
l es desta lei que cilir,, frá C111 vi lgo], ii f (!-^f (ic %ua pu-



1^-
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d i,spo%ic^;cs em eÜntrárig
Art. 4.' Revo,ialil-se as	

'	
, .:

Mando, portant`̂ , a to, das as autoridwIes, a q '1cn '^ o

conhecimento e execuç
ão desta lei pertenc1^r, que 

,i CLI M-

pram e façam 
Cumprir tão exatamente como nela se 

CcR«

tém Dadú no Palácio do Govêrno do F9tado de

Gerais, em Belo Horizon te , ao ', 11 
(te noveTlll)rO de lXW.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da SilVIU

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 147

orguniza as Coletoricts esladlmis 
e

posições

A Assembléia	
do Estado

,decreta e eu sanciono 
^, seguinte lei:

CXPITULO 1

Das colelorius

A ,, coletorlas estadu,
	subor- ;1

Art. 1.'	>	
ais, 

~ 
diretamente s

dinadas à Secretaria das 
Finanças, sao rep

,, j rtiçõe ,^ qu-

representam, a Fazerida Estadual, nos tc rritóri0 '^ de sua

jurjsdjç^o, nos t^rnjo,.., da re ,, tilament, 'o c

l,hes fôr,dada de acôrdo coff, a presente 
lei.

distribuirãO em sete cla'-^(^^
Art. 2." 

As cotorms se

se ,mndo as	
lotações.

das coletorias, em geral, é
A r! . 3.,	A ji',r iSdi Ç^_' O	 ilve-

desterminada
 pelos limites dos -municípios em que es 1

rem situadas.
-,Nas 

excepções, ,, j
§ i.-	

tirisdiçao das

exercerá sôbre o t.erl.litório ^eíerm!nado 
pelo Govêrno.

§ 
2.- Nos municípios de Iiinites em litigio, a (kA e-

minaçao da jurisdiÇ'â0
 das coletorias será feita

creto do Covêrno

^Art. 4.' A competência 
das coletorias para	

r

pectivos funcionários p,11-!' ' -
impostos e taxas e dos res	1 determiwx4,^ 110

lar em processos	
sera

regulamento desta lei , 0 qual esi
ll)elecerá ^^inda i! A'-

mas dos serviços a serein executados, defininá as W^^-

buIções e deveres do respectivo pessoa

l
, Os processos dc

escrituraç ,,~io -de 
arrecadação das rendas e de PWILUnclIto

das de.sDesqs.	s são obrigados a manter as co-
,Art. 5.' os coletore	

n	
biliadas, f'.1c^"nC10

letorias decentemente
 instaladas e mo

a cargo do 
Estado, a juÍzo do Secretário elas Fill',filÇas,

1
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dar-lbe .s o ap arelhaniento técnico indispensável ao bom
andamento dos 

s
erviços, ficando POr è19e respolisáveis osexatares.

Parágrafo único. Quando as coletorias, não pude-
rem ser illst ala,das em prédios Pertencentes ao Estado fi-
cará a cargo dêste o p,4gamento dos respectivos ajuguéis.

Art. 6.1 
Os coletores, por si ou por intermédio dos

0,1 auxiliares, exercerão constantes fiscalização
no território de sua j urisdição, no sentido de reprimir
fraudes e possibilitar a coleta das contribuições exi-l -
veis.

Ari. 7.' 
Ficam creados -mais quatro coletorias em

Belo flor i zonte, mais duas em -Juiz de Fôra e uma emcada 
11,11 (tos se

g
uintes municípios: Barbacena, Caran-

"ól a, I'Oilte Nova, São João d'EI-Rei, Ub<^, Uberaba eUberUm(lia.

CAPIT,ULO 11

Do pessoal

Art. 8.' 0 pessoal de cada coletoria compor-se-á de

"
m c01efor, que é o chefe -da repartição, um escrivão etantos aU xiliares qUantos in dicados rio ^rt1 go ^eguin1e.

r t . 9.' Nas coletorias de L- classe terão `exercício
cinc o «-^lixiliares; nas de 2.- classe, quatro; nas de 3.1 três,nas de 4. 1, dois, de	um.

Parágl'afO ún ico Nas cOICtorias de (;., classe	an
a 100 contos de réis, terá

estas tiverem renda siil)erio,	
do

exercício um auxiliar.
Art. 10. E' facultado aos coletores e escrivães te-rein aux ,flires por conta Própria, medianti,, p révia antori-z^'Çwo do Secretário das Finanças.
Art. li. Os es,: crivães e auxiliares de coletorias sóPoderi-ío sei,

 nomeados depois de uni estágio de dois me-ses na ^^ecrelaria das Finanças sem 
Ô nus para -o Estado,Afini de ser verificada a , sua ap'tidão.

Art. 12. Não podem ter ^xercício, na mesma cole-
toria, coletor e C8CI- i vão que sejam , entre si ascendentes,desc endentes, e parentes con sanguíneos até ' o 3.' gráLi, e,beni os afins até o 2. o gráti, i nclusive ctinhado-sd " ran ^^' o cun,liadio.

Par,'í 1-rafo único , - o 
impedimento supervenientePrejudicará o funcion ário de mais recente nomeação.

Art. 13. Os cargos de c oletores e escrivá,es são in-Compatíveis cOM quaisquer outras funções ou profisç~
-,rt. 14. Os coletores e escrivães P oderálo ser re-rnov ;ídc^, , quando	o exigir a

viço	 C0nve"íència do ser-
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t	Os cõleo,,
	 e ,.i

' es e esCI-	.1
a trutaniento de saúde, lerão di l- edtO a '^ 3 e

. 
(le 

licença pzir, w^ ^,eus prOvenlos, Caben .(i o U outr^j inet. ,si-
j1W^ à nietade d ^ ,	

I;de aos seus substítulos 1.el,1-S.	
rem co1e^OrCs1

Art. 16. 
Aos eser i vães que substitui ra tratameno

quando se a(.I1arc11^ c ili gôy o de licença pa

i	
ade dos, próPriOs PrOs-"'t01,1

de suúde, será abonada iliet
-ov,entos <to coletor licencíado., e t ^ j de dos pi

à, rt. 17 . ()s ^,,uxiljares que substituirc M 0," e e 
ri v á1 C

Tios c asos ele lieeaça para tr^3tainento ele s ,̂,óde terakt 14c

-lade dos venejinentos 
do próprio (^arÍ,o e metade di o

,^ro,., enjos dos escrivaes.
Art. 18 . 1,1' 111 ^c tratando de lice i-l ç as n—O rCi`lu`

e de vaga dos car gos de èoletores e escrevie ,,,, ol^

respectivos substitutos perderão os P I-OvCntOs d`; Prx^_

^>rios cargos pa-ra percebere m os do% substituidOs.

Art. 19 . o 
Secretário das Finanças iniporá aos co -

d
jetores, escrivãe s e ^-' UxiIi ^kFcs ,̂e coletor'as 

as 
' >e]' l' e

censura, multa e 
suspensão até três meses, proro^" ave",

por inais ti'és eM caso de necess,ídade, j)ara a1,)ur,^Ç-r) dt^

Arl. 20.	ili pena de de 11,1 ssãO,

Ic- ] ^rucesso adminisirat ivo re,-Lilar o% coletores,

e ^M xiW i res de coleto ,' ias , que, por -des^hoiiestjdx(Jt^,

géne1^^ ou desídi !), einsarem, direta ou	in d i r e 1 a 1 ,n ^,^1

prejuízo w Eslw:O e bem 
assim os coletores que 1`11,W11-

-espectivaverem servíços (te suas repartições e 1
xaçao c,,,, desordem, por negligência ou de^^ídia.

Art. 21. Enquanto não fore il-I estabelecidas as nor-

rnas de invest i dura dos funcionários públicos CF11

<) provimento (tos cargos de coletores será feito

te promoçao de escrivães ou remoção de coletores, excelo

eli, relação t s ( , oletorias criadas iiesta lei, cujos CárI-05,

ser^^o I)rovidos livi'e lliclIte PcIO «̂Ovêr110 -

CAPurULO 11

i) Os provenlos

Art. 22. 0.>, I)rovelitos Ljos^ colejores e esCr1vaC^ 
5i2^

xão e ^ 1 Ie ,,, j dos I),r ]liei(3 de pore,entaggelis variáveis sóbre

2 ren.da líquida que arrecmlarelii alé
, a lotação ele L^I

l ^Ix a fix a ŝol)re o excedente.
único. Renda líquida é a que P1'0,^111

^, r1. CCa(J.1ção dC impostos, 
t axas, li-lilias, dívida ãtiva co-

brada pela coleloria e veii ,da de estaimpilhas.	
L -CArt. 23. Todos os p i oventos serão divididos elQ1'

os coletores e escrivães; na proporção de 6^10 pa r a uq ^1P -

?e>; e 4110 para êstes.
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Art. 2,1.	
eOletores e escr!v^e,

enlolullici l io "^ CLISLIs	 e
tos C 1' sôbre o% depósjt^s 11,1	1,'COIlÔmic,4, 11a3Ltpercebelido sÔbre 

as 
quant ias jmgas.

Art. 25- -N' W, casos de OCt1sional	Jrre( . mL^Çào eieiIII I)Osto sôbre CXj)orIa^^.ão, à ColetoPia cai)Crlt a Illesil ,I)orcenta,,e lll que caberia à esta( ão	 a
fisc-d da fronteira.

Arí. 26. Nos MUnicíl)ios dolfflos (te inais (te m113me.,^uia classe , os Provenios dos, cole tores se

proporç^-jo	 ^j
r -!o i ,mais , e, bem	

os dos eliel-iv,-ie.s, observada
no arti go 23.

Art. 27. Os auxil-iares de COletoria perceberão
senguintes vencinientos mensais:

'0 os -dis coletorias de 1.' e 2. 1 clisses300$000;	 . . . .
h) 

os das c0]et0ri ^ 1s dc 3.* e 4." ej^ts.ses,250$0000;	 . . . . .
(-)	os d:^,,^ ^ . (AC1ori:k N de' 5.' e 6.' Classe.s,150$000.

CA1,11 ULO IV

Das j,ialir(is

M-1. 28.	os e()letures ficam sujeitos 1.'^s ^^ .CguintCs t ,mnças:
a) lias colelorius (te 1.-' Classe, 20:000$000;
b) nas coletorias de 2. 1 classe, 16:o0.0$000;

o- coletorias de 3., classe, 12:000,~0;
ras coleforias de 4.' classe, 10:000.'^000;e) il g s coletorias (te	cJ,^sse, S
MIS eOl elorias de (J. , cja ,,,se^ 6:0t)0$000;
' Ia ', c01010ri ,18 (te 7. 1 clas,se , 4:000$000.

Parágr,11,0 único. .^s	a que Se
escrivães serão i metade d 'Is e shrbelecidas	os cole-lures (te	C]w^:se.

Art. 29. As fianças serão p resÉtulas par,1<te cole[orias e náto PaVa a I oc^3id:ide c il , (^
rCI11 os co!et<)res ou	

kie,

Art. 30. As fian Ças dos coleto,,es e eserivãesPOdCr _̂W ser j)restad^i^,^:

a) c]) ' dil"heli-o que vencerá o j ur^) de 5, 1 , ao WIC) ,b) em al)Ólices da dívida púl)Ii(-,1 do Estado, i , e-'eeWd,^s peJo

0 em,	
do E,_tado.
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ParágPq1O ^1ni,o. 
Às apóliccS

nadas ',"s fianças devem ser acompanhIdas 
de certidãO

utros encargos.

	

de 
que não respondeni por o	 .,7	d

à o 
prestadas no pr,, M

	Art. 31. As fianças ser,,	a no-s da d qata (12. I)ublicação
60 dias, contado	 ias

pn(lendo êsse Prazo ser prorrog
qdo por mais 30 di

Pará.grafo ^Inico. Termin
ado o pr^izo para PrestO -

avendú o interess,ad o solicitado
çao ( 1,1 fiança e não 11	 fian-

-	
es,,olado o prazo (testa , SC111 que q

prorrogaçao 011 ' '
	

a nc-
ça tenha sido pre

'̂ tada, será 
tOrjj ad^, sem efeito

meação do coletor ou e^serivão,

-Art. 32. 
os coletores e escrivães podem ser afi

-qnç,,,^^^ios por terceiros. 
Os	de fiança

único.
se,11pre a onto., ^;a uxoria, desde que 

seja casado o a-, -

^^nçado 0,1 seU ^iador.

Art. 33. Prestarlq a fiinça 
0 Coletor e escrivão te-

	

. -
	ó dias para tomar posse

rao o prazo Improrro ' g--el de 
3

e en!rar 
em 

exe-,cício do car-lo, so^
) pena de ser tornada

sem efeito a nonieação.
Art. 34. Do têrolo de 

coinpromis.^;o, além dos de-

Pi aís re(juisito s, deverá constar ' ol) ri,_,atoriamente, a i n-

'^iCaÇ-~ào (j^^ espécie de fiançj, 
e() ,,, r^ferència niiruei.0s^

(10 ^ ^-^dores caucionados.

CAPITULO V

35	Os sqld ^) s ver ' f ' c '9(los nO's 
balm.cetel,

,eco	ao Tesouro ou Ijjovíment<^,d,.^,,^

	

coletori ,as serUO	
lbjdo^,4 ^

pela Inalicira ( ;ne o regulamento determinar.
a coletorki for

-t. 36.

	

	1	 e i^ i-_
Quando al"11D1,

os res ^)e ct1v G,, fjInc!^)náriOs scrãO aproveita
dos 

CM
,^o,,, ( 1,a F^izenda.	

-à
	Art. 37.	os coletores recluisitar10 (le

	

,, ou Cart ó r i O ^ 0 ,	051
	Tribunal. repartição pffi)lic	

, ocuiiicnt

necessários Í1 defesa (Ia Fazenda 
que representam, Os

n despe	alguina.
(Jw^is lhes ';erao rornecidos sei

	, s,z^, ,

u relgulaniciltO en l r qrã ,) em
Art. 39-	Esta lei c ^c

v1Í,or 
no 

dia 1. o de jwIleiro tic 1937.

	Art. ^9 . Revo galii-se -is dispOs!Ç^;C1s	
,mteriores,

não consigna
das nesta lei.

CAPITULO VI

DisposiÇõC8 tru11,`1;lórí('s

Art. 1 .,. Para o exer('ício ^`^C 1937, 
ennsiderar-%e-

col ,,-ko lotação de 
e ,	 1,^ d ^j coleto l ia a renda liquida -11115

139

arree,idar em 19au, desprezadas, a^ fraçóe.^ de ec)lltí ) (te
réis.

Art. 2.'. Aos coletores e escrivaes , pelas arreca-
daÇ^,e'^ (lue fizerem Mên, das iotações estabelecidas no
arti, ^o ^^nterior, será abonada a porcentagem de 10 o ^ o e
P r0 iWi", ^ iOn al-ei1te à.^ rend-.is líquidas arrecadadas até
')s i^, ae ,-nas lot^açõe,-, se fixarão proventos que não exce-
dam g os obtidos, em cada coletoria, em 1935, pelos re.^_
j)ect j v^)^; exatores.

P1 U^41^rj ,fo úific >. Dentro das bases traçadas neste
-^^rti9o, o Govêrno fixará as (ledtWões inensai's de pro-
Il en!w, para cada coletoria.

Art .3. 1 . llevo,gam-se as disposições em contrário.
'fc01.'1J1^( * ;~^(lo, portanto, a lodas as autoridades, a quem o
)c^'-!en.lo e execução desLi, lei pertencer, clue a

cunipram e L,^-,am cumprir tão ex,ntaiiieii[c como nela ^^.e
contém .

G1	
Da(lo no Palácio do Govêrno do Estado de Mina.^

^, rais, em Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 1936.
-BENEDITO VAL,,',DARES BIBEIRO

Ov ;dio Xanier de Abreu

ÉEI N. 148

Autori--u a oberturu Je un? c rédito siipl(, i,, ?ei21(ír de .....
313:997$000 à verba 89-34, d(' SeC, ' elfiria du Ediz-
e,ve(lo.

. A Assembléia Le gislativa ^do Estado de Minas Ce-
rais decreta e eu sanciono a f^^e 1-uinte lei:1 

Art. 1.'. 0 Govèrno do Estado fica autorizado a
^1brir um crédito suplementar à verba 89-3t (E xerci-
c ios findos, Secre ,t<a,ria da E(Itic,,,ç,,-,o) para atender ao.s
se ,wintes Pauamentos:

	

Pela 3.' secção da Secretaria . . . . .	127$500

	

Pela 5. 1 secção tia Seeretaria: . . . .	220:180$700
	PeLi G .' s ec Ç 51 o da Secreta!ria . . . .	75:209M00

	

Pela 7.' secção (Ia Secretaria . . . .	7:810$000

	

] 'ela 8. ' secção da Secretaria . . . .	81:973$300

	

"ei, ' 9. ' secção (l.i Seerzatari^ t . . . .	100:000$000

	

Pel^i 11.' secção cj^j Secretaria . . . .	19:4315^400
Pela 12'. secc i~l o (Ia Secretaria . . . 9:234,4200

Soma . . . . . . . . . . . . .	
--

313:997$000
	Art. 2.'.	1,'-^ta lei eli,trirá em vi,,Ior	na (lata de sua

Pliblicaç,ão, revogadas as dispo^jçõ Cs en, contrário.



- i ^^O -

a tod^j s as autoridad-,
,Vu il(lo, portan-Lo

ronheciniento e 
eWLiÇão desta lei pertelicer,

cumpram e faÇ3,111 cun
iprir tão cxktaIlIcIlle com,

conté111.
dedo (;ovérno do

Dado no PaláciO	 bro de
^:cr^^,is, e i ,,1 Belo Horizon

t
e, -,^os 12 de noveill

VALADAIU-5 RIBEIRO

()v ídio xavie l, de Abrett

^LEI N. 149

Alitoriza o Poder Execulivo -a abrir un? <
, i , édilo SuPle -

ilientar de 267:000$000 a verbas 
d (, Impreit,,w

cial.	

léia Legislativa do Estado de Mii1w^A Asseilil)	,	0.
ruis	e eu sanciono -a, seguinte lei:

Art. 1.'. o Poder Executivo fie,' aU1o1.izA^,s e sessen1^^. e
,,.brir un, crédito s li pleii entar de duzenlo

sete conto ,., de réis (267:000$000) 
para, refôrço (lu., TC,.-

7, 12, 13, 17 e 47, do .,,erviço 38 (Imprensa

saber:

Sei-viço 3^

Verba 7	Gratifie-ições . . . . . .

"veri) .a 12	Tn,^,iisportes . . . . . .

~verba 13	Serviço postal, telegráfico

e telefÔnico	
Obli

	

e r 1),^ 17 — Combustíveis e 
lubrificantes	7 :0~^ - ^1W

"Vei-ba 47 — Material para a Imprensa	
195

Sonia .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Art. 2	
Esta lei entrará cu, vigor na data úi^

em contrário-vo,iadas as disPosiÇõeSptilA -ie-tção, re	
- as autoridades, a Cíue^^ ; o

Mando, por[anto, a todas

C01111 ecin iento e execuÇão desta lei per
t
encer, (lirc a

ck1n-^ pr1a,jjj e f,,I çam cumprir tão ex.ait amenje como n^-^-A -se

contém.

j,al,,teio do Govérno do Estado de
Dado no

aos 12 de novembro deGc^^ajs, em Belo Ilorizonte,

BLNEDITO VALADAIU-S

Ovídio Xavier de Abreti

— 1 111± 1 -

LEI N. 150

a (i ^iber1izrt de tini crèd^,o stiple122e121(11 . 7t?
027:852S*000 à verba 16-7 (Fórç^^ 11j^bjjc>(;), .

-ksseiribléia Legislativ,a, do Estado de Minas Ge-
^rel,^ e eii sancio no a seguinte lei:. 
1 .'. Fica o Govêrno do Estado au!oriz,1(1 0 ^A

ii crédito suplementar de mil e vinte e ele con-
ic el itos e cincoenla e dois mil péis
852,',W00) à verba 16-7 do or^amento v!^,,entC,

',27:8^,2$O00	
k^.'	e

^efcrjda dolàção e 100:000 $000 a supleiriento do., 
elijas (lotações não fOU -1,11 suficientes	par^^

aos servigos discriminados nos arti-os iii , li^
j^e <,I tjii ,riieilto (1,1 Fôrça l'úb1íca.	

o

2. ,	Esla lei entr ,11 .à	N,iÍÍol, na data de su^
,o.
3. ".	l ^ ev O1Í< â-111-,se;a,s dis l )osições c,,, contrário.
0, 1) o r t,
."+	

anto, a todas ns autoridades, a (Itle,11
o e exectição desta lei pertencer, c jtt e aeti.iii,^)rajii e f ^aÇ ^^ 111 CmnPrir t ~̂10 exa.Itamen[e co l jo 11Cl^4

se

Dado " 0 Palácio (to Gov^rno [to Estulo (1^
e3n Belo fl orizonte, aos 12 r-lu	de
BFNEDITo VALADABES Eini,111,,o

José Maria de Alk-niiii?

OVídio X(,rv^er de Abreu

H'XPOSIGÃO DE MOTIVOS

De flá IIIII i[o a administração (to Estado vem pre.^;-
` -
	

1>rei'Oi111,^a (te Belo lIoriz011 ^C 
ap

óio financeiro
Para permi tir a , realização de	111 e111on,jQjje^jt,,)s

conio lamb ém para incrementar-lhe o pro-'WC"0 1 contribuindo para sen 1l ,'^^ 1,'11volvimenlo ecojj^)-MiCO.

'^ '1tt!al ad ' 11i11islra Ç ẑ o t-u coii,intiado a prest^^,r-llieês se aPóio, f^qzen(lo-lile a (i i izila ,nieiil(>,s p,, ra desconto car,a ^ ,( ""tO dc sua's colilas, restj] ,,,, il dn de.ss.a, circ111-1si^^1ncia
^ er ^ Pref` itilra, de '-dora ao Est ,,ido da importância j132 -929: 157$,100.

MaS , ] -ior outro lado, timb^m o Lsiado lhe é Lleve(lor
( 'c 80rn-a.'^, resultantes (j (^ requisições, mie Ele
lê "] feito , Oe terre-nos de sei, dominio , para conslr11^ãO
( ' C e ^""'íciOs P úbliC os e de d í versos serviços que	jjjZ^
te"' cla	confornie (t1^ 111o;islraç-,-jo ab,,lixo.
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de 
uni 

acê-l'to de	eunecessid ade	q'q -esulte a inc Or1? Or ^a_
Há, assil",.,, 

e o EsL.-adO^ do
	

n3'. e tam. ,s	oéIr,
`tre a Prefeitu,	re^'CriClos ter^
Ç^o 

ao domínio Oste (10`, 
118 de 1929, de Ve7 que

dos 
mencionados na, lei 1 - z aáo data de 3 de setc1s11>`)

1 o acêrto de cont
a
s reali '	i laN^rada

últín	 ^ca entã,

(te 1926, co li foriiie escritur,1 
públi	

úo pelo Estado
ertO resulta a aquisiç

corno dêsse 'ue	eneontT2^-,1 . 110 do,1111110
,de jinóveis que ain

da
 
^c

sária	utorizaçao
-e nece s.	escri-

Pi-efeiturÍ" torna- s	e Outorgue a reSpectiva

para que 0 E"1 
ado receba. ^ 0aç ão cn, paganientO,

tur^a, de 
ac èrto de contas, Ú 1	ie sejam

ç ão C	
amigável 

at ^ 1n (e (11	j11corpo:-^k(t0^
(Ias contas* e, áefinitivaI"11te

,das as	Estado oN 
j á ruencionados terrello- 

1
ao patr'MÔnIO (10	incluso projeto 

de 
te ' que terlho ^

E' ü a	a o	 ção do exm0. x.

lionra de ,u1>nicier 
à ,,sclarecida qprecia

(,.) Ovídio de Abreli, S

(^ov,,,1nador tio Estado. —

cretário 
das Finanças,'. 

lira pUI'(J coD"	
Estado:

Débito da Prefeit

;tinIO te 1 -200	.000,,"000Saldo do empré^	 900

e , tos , contraido 
cru 5^X^925 . .

^o1	
)réstimo

b) Juros sôbres^ êsse e,u1

até 1935	 3.'2^3:- -

c) Saldo do enil)l'és til" O de
o saldo devedor

(i) juros sóbre	. 
e 1935	

1.4gS-.4l4$^00
dêsse e 1^préstirnO -xÍ',
kdiantarnentos feitos pelo Esta

'	
tra "e 9' (10

do , conseqW ntes ',' le	
1929

1 (Ia lei 1 . 118
,,1.1,2.-223$600 menos . . .

4.241-700$400 de 
J uros esterna-	

36 ^8G:52,"<^200

dos (10 déj);t(^ 
da Pret'eitura.

4 2 92 9 -- 15 7 $ 4 o o

Sorna Rs	 pref cilul'a:
,2) Déb ,,«, o do 

1̂ ,'stadQ p« ra coni a

servi ço,, e terre-

^ r,^ e1.roé,dio da S ecreta-
nos:	Á 1.	.	

3. 923:3,r-)4$500

ria -do 
Interior . . . . .	i i Igi :981,'AM

Idera, idelu, 
da A^_-,,riC uItura	.423:41W)0O

Idein, idem, da Educação
stado em 

conta especial
Déb ; to do E

ele (li'^. CrsoS servIços
es l in-iativO dO,^1: 

terrenos (12-
b) Valor L	do crédito

dos cro corapensação 1. 118, de

a que	
refere a lei	20 -000:000$000

1929 7 18 $200

Sorna Rs.

1413 —

Resumo:

Débito do	.	.	.	.	.	. 43.284:718$200
	Débito da Prefeitui .a .	.	.	.	.	42.929:157$400

Sal do a favor da Prefeitura, (- ,n, N. :'r-
-tude do acerto . . . . . . . . .	355:560$800
Belo Horizonte, 3 de noveMbro de 1936. — (a.)

Ovídio de Abr^eu, Secretário das Finanças.

LEI N. 151

Apr^ova operacões realiza(l,as entre o Eslado e a Prefeitura
de Belo ílO rizoli,te e (-'U tOri--a o recebimento de es-
—itura de acei*-i de contas e quitação.

A Assembléia	do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Ficam al)rovadas as operações realizadas
entre o Estado e a Pre feitura de Belo Horizonte, até a
presente data e das q uais resultam em débito da Pre rei-
tL' ra P ara 

corri 
o Esla-do -da importância de . . . . '

42.929:157$400 e d&ste para com a(juela da de
20.44.5:968$200.

Art. 2.' Fi(^a o Govêrno do Estado autorizado
receber da Prefeitura, em paganiento do saldo devedor

(Ia conta, os terrenos requisitados pelas Secretarias do
Interior e Se l<,urança Pública, Agricultura, Comércio e
Indústria e Educação e Saúde 1-'ública , 

p
elo valor da suas

avaliações, no total de 22.838:749$000.
Art. 3.' Fica i gualmente o Govêrno autorizado a

receber (],,, Pre1*(àiíur '̂i os terrenos dados em compensa-
ção do crédito de 20.000:000$000, auto

r
izado I)cla lei n.

1.118, de 1929, i V aliados em 25.419:000^,,OOo , pel o tot^.I
do referido crédito.

Art. 4.' Para o acerto e liqui,dação filial das refe-
ridas operaç^5es é o Govérno autorizado a compor; trari-
sigir e quitar e a outorg-^,,-.- e receber a resl)ect ; va e^^cr^_tara.

Art. S., Esta lei entrará em vigor na data de sua
Publ icaÇão, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autorWades, a quem o
coffliecimei1 1 ^) e ^-x (^eue-_^^o desta lei 

pel- t C ricer, que a
CU111pr,1111 e	I--
contéiri.	

io ex2!amenle como nela ^,e
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- ác^o j , Govêrno 10	
{^'c

Dado no '^"' 1	V) 'd^'	
de 1936-,

i 
em lielo ilorizo nte

, aos -
L	y^»,j^,,,,).,,,rj^S^^N _o,TO

Motria de ^'fflj'mZM

ovídio x(v)ici. de ^j1)rezt

LEI N 1,,2

s e dá 0111r£'s
Dis,pí,e sôbre 8 01' 1e10 de (1Pól'ce 

o r_Stado de Minas Gel,ais
Ass	1embléia Le ,F islatiVa ú

'egli inte lei'.
o a s	, pode	'o'^-(_1ecreta e eU Sanci` l	prelIlios	_rão c011`

Art. i.- Aos sorteiOs de	dos decretos
é,j ices emitidas en, virtude

ver todas as al)'	'9, de 1934 oU -óniente as clUe " ve-

W., . 11.412 e 11 41	 era elos sort 
cio , s a crité-

_ M ,	ad'as até a VeSp^ ido coloc,
d, Govérno

Art. 2. ," 1, ica a1)r0^'ado o 
sorteio de	

aO
L--4eridos decretos realizadio e m '30 de junho últi111()'

(1111 a1 apenas c Oncorrera
ni Íis 

apólices colocadas nilW., de

<'	aÇãO	 -)r ocasi^o dosua realiz,	ultado , Govérno, W
r t	"3.'	E, fac	 ado I)CIO

3 , série de 
emprési;ino autorIZ,

',i nçamento (Ia	alterar 'as 
condições de

^jecrcto, n. 1 1 - 41. 22 , de 19,34,	-joi-ninal 
d
os tít111OS,

—ate e v',11or 
1

1 .os, prazo, sort 1 
c i os, res,^	

clurante Í1 viola (10 e"'-
-de que a nneffia 

do ,., enca	
a p r^ n1ioS eé

,,,	 f^x'q"1as par,
t) résti lilo não exce( In '," s	no q)razo e^-Ile do o seu resp e

j uros 
C que

1 '^1)e1eCi do	F,.,t,t lei entrará em vi lor na data 
de sua

Art. 4.*	
sposiçoes em contrário.

-	revÓ-g^'j' (ja ,, as di.
-)ublicaÇ aO ,	 ,Iltori(la(les, a qucln 0

M	to, q toda	r que a cunilirain e, an;do, portay,

en ji il ecirnento, desta lei 1) ertence	ontéin.

^ aÇ,,n cumprir tão exit',1111ente c
01,110 nela sc c

do Govêrno, do Estado de

Dado no	de 1936-
C'Cr^ús' 

aos 12 d, novembro	

r'(BENr,1)ITO VATA1)A'^`?s

de

1,E1 N. 153

CI.ca 11m pôsto de co,72bale Teófilo Oton
.1111112icípi<, de

Asselabiéia Legi-,IqtiN" 
do 

Lsla(lo de '̂ 111_1"'s (' 
eraIS

'^u!ntc lei:ce ,_eta e ^e u s^1 jjc!ono a	 rani

	

ira C-1i1^")	C,
Te6010 O 'LOni,n11111 1c; ,1)i0 (Ãe

À45

COI,rendo as despesas do respectivo custeio Por conta da
verba rompetente do orçamento.

Art. 2.1 Revo,
am-.se as disposições em contrário.

portanto a todas as autoridades, a quem o
COnhecimento e e^ccuÇão desta lei pertencer, que acumpram 

e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gel'ais, 

em 
Belo Horizonte, aos 12 -de novembro de 1936.

BENEDITO VALADARFS BIBEIRO

CrisliORO Monteillo Muchudo
014d10 Xavier de Abreli

RAZõES DO VETO

_Nego sancção ao art. 3.' do Proicto de Lei 11. 154,
de 13 (to corrente, transformado na Lei de igual núme-
rO c ( 1,1 ta, "ex-vi", do que dispõe o art. I-', do inesmo
Projeto.

Filácio 
do 

Govêrno, em Belo liorizonte, 13 de no-
N, embro de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBFIRo, Governador do Es-
tado.

E, 
o seguinte o art. 3. 1 vetado:

Art. 3. 1 A escritura será lavi%da logo depois da ins-
talação da Câmar^t Municipal.

LEI N. 154
Autoriz« o G4ivêrno do Estado a doar à Municipalidade

de Uberaba, imóveis silos nessa cidade

A Assembléia Le gislativa do Estado -de Minas Gerais
decr,eta e, eu, saneio ""o a se ,luinte lei:

Art. 1.' Fica o Poder E'̂ xecutivo autorizado a doar
Municipalidade de liberaba, os prédios e terrenos silos

na <-'%qtfina das ruas Artur Machado e Padre Zeferino e
(Itie serviram -de séde ao quartel do 4.- B. C.

Art. 2.' Na escritura de doação, constará a abri-
gatoriedade, por parte da Municipalidade, de utilizar os
referidos imóveis, para o fim exclusivo de instalar, ali,
as tsc<)],ts municipais reüni,(Ias.

Art. 3.* Vetado.

Art. 4.* Revo.-am-se as disposições ern contrário.
Mando, portan^o, a todas as autoridades, a quem o

cunhPcimento e exeel l Ção desta lei pertencer, que a
L 10
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ournplarn e façam cumprir tão xatonaente conIO nela

se conténi .
Dado no Palácio do Govêrno 

do Estado de Minas

Gerais, em Belo Horizonte, aos 13 de 
novembro de 1936*

BENEDITO VALADAIWS RIBWR0

Ovídio Xuvier de Abrezi

Monieiro Mwlul<1'0

LEI N . 155

Fixa o quadro 
d, pesswl do ens,

. 
Ro Pririário

ra's
A 

Assembléia l,egislativa do	de Minas G

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .' 
os estabelecinientos de ensino primário

con%tantes da ta-
do Estado terão' e<)In os vencimentOs	

. -

os carIgos abaixo enumerados.
bela v i '14ente, ' ^'

CAPITAL

Pesso,111 eletiv`
Grupos escolares urbanos-,

27 diretores
22 auxiliares

)̂ G8 professoras	 mo-

86 professoras de 
desenho, trabanIOS manua's 'e

dela,gen,
111 estagiárias.
Grupo escolar suburbano:

1 diretor
8 profess(>l-as
2 estagiárias.

Jardins de Infância -

2 diretorCs
2 auxíliares

60 professoras

7 esta giária s -
Escolas Urbanas:

39 professoras
12 estagiárias.
Escolas suburbanas:
40 professoras

lo estagiárias.
j_^e8SOaj Contratado

^Grupo$ C.5colares urbanos: 
trabalbos 1u3nuaif; e

1 4	uesenho,

de1-í^!t-11

—147—

'92 professoras
2M fstigiárias.

Grupo suburbano:

1 professora de desenho,
delagein

5 estagiárias.
Jardins de lnfânci^a:
3 professoras
10 estagiárias.
Escolas urbanas:
10 estagiárias.
Escolas suburbanas:
10 estagiárias.

subalt'e.,-i7c:

(,rupos
27
186 servII)tes
^,--Po c^zrc,!ar
1 porteiro
2 serventes.
3,,^rc!j,n S de- Tnfanci^a:
2 porteiros
14 serventes
10 condutores.
Eseo1w^ ur1)an,^s:
4 porteiros
3 servente<^,
-Escolas s^il)iirbnnns:
4 porteiros
F'ffificios esrolq,-,e,

encarregado de jardins
4 jardineiros.

( ' Ir)ADF-^ E VILAS

Grupos escolare,
1 dire'^-,r (10,,,	de Juiz de rára.
248 diretúres

96 auxil;w'e-; de
2.530 pro1'ess(^,-as
'00 jjro^e^,sore^, (le	PIRImnis e mo-e rn .

_-, 1^^ ; ^^ rias.
de InfAncin:

1 direior
1 'aL1Xiffi^r
94, ^^^refessol-<15
2 estagiúrias

1,

o

tra"hos nianuais e mo.
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Escola,, diurnas:

38 e^
Esculas noturnas:
120 professoras.

pessoal ContivIadO:
escolare%:

106 professoras
233 professOras de 

desenho, trabalhos

modelagem,
1.200 estagiárias.

Jardim de Infancia:
1 professora
14 estagiárias.

Pessoal SUNdIernO:

,Grupo ,., escolare,,:
250 porteiros

53o serventes.
Jardini de IDf^nci3'
1 porteiro
7 serventes
4 condutores de alunos.

Escolas diurnas:
8 povteiras serventes.

DISTRITOS

Pessoal EfetiLIO:

iGrupo,s escolares:

10(; diretores
59,r) profcssOra`^	lho trabalhos inannais e mo-
2 professoras (te deser

delageiti	
* árias92 estagi

EscolaS diurnas*.

1 . 308 professoraS

83 estagiárias.

Pessoal ConIrOtadO:

WGrupas escolares:

30 
professoras de deseirilio, trabalhos inanuais e 

ino-

delagein
30 professoras

250 estagiárias.

Pessoal Subalterno'
^Grupos escolares:
106 porteiros
11() serventes.

Escolas diurrias:
lo porteiros-serventes.

Ensino Técnico Profisional do Estado:
10 professores.

Art. 2. , Revogani-se as disj)o.sições.ejii contrário.
Mando, portan to, a todas as autoridade.,;, a quern o

conhecimen to e execução desta lei pertencer, que acumpram 
e façam cumprir tão exataniente como nela

s-e contém .

Dada no Palácio do Govèrno do Estado de Minas
Gerais, 

em 
Belo Horizonte, aos 13 de novenibro de 1936.

BENEDITO VAIADAREs RiBFiRo

Cristiano Monteiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 156

Auloríza o Govêrno do Estado a doar à Alitra da Arqui-
diocese de Belo Ilorizonte um terreno

A Assenibléia Legisla tiva do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1 Fica o Govêrno do Estado autorizado a
(toar à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte o ter-
reno necessário à edificação de unia capela na Fazenda
do Barreiro, na extinta colônia Vargem Grande.

Art. 2.' Bevogam-se as dis^po-^içõe,.,; em contrário.
^%ndo, portanto, a todas as autori ,dades. a quem o

conbecimento e execução desta lei pertencer, que a
cuIIII)ram e façam cumprir tão exatamente com(> nela
se coliténi.

Dado no ll'alácio do Govêrno do Estado (lu Minas
Cerais, cru Belo Horizonte, aos 13 de novembro (te 1936.

BENEDITO VALADAIWIS BIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 157

Dispõe sóbre a organização do Serviço do- Contencios.o
e de Con^ultas Jurídicas do Estado

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a se«uinte lei:

Art. 1.' 0 Serviço do^ Conten cioso e de Consultas
Jurídicas do Estado de Minas Gerais, organizado pelo de-
(,,r 

e 
to 11. 96, de 12 de junho de 1935, e lei n. 69, de 5

de janeiro de 1936, terá o seguinte quadro de funcioná-
rios:

manuais e



— 151 —

i^() -

i Chefe de Secçâo 3 
1-'s oficiais, 2 '2.-:, 0 1ici ,1i ^;, :<1

xiIiar^s 
de l., cl asse. , 1 mensageiro, J,

ainanuen,ses, 2 au fixados para os cargos

oOntínuo, con1 
Os vencimentos .

idênticos da Secretaria 
do interior.

Art. 2.- Serão aproveitados no quadro a 
que SC re

-fere o artigo anterior os func 
lonários j â existentes no

Serviço do 
Contenciso, segundo as funções que 

já Vêm

desempenhando -

Art. 3.- Nos impedin
-^entos (10 Promotor de Justiça

para,
 cobrança (Ia -dívida ativa, poderá o Advogado 

Ge
f^s^;iona1 resi-

ral do Estado delegar	
a um I)roípo,,icres

dente na Comarca-	Promotor de ju,

	

,,tiç,_1,	
nos

Art. 4.0 0 Adjul"Lo dC^	proinover amiga-
têrmós anexo ,; terá coni,peténcia paraa ativa do Fst,^do, quandovelmente a cobrança <1a dívid

os 
devedores forem doliliciligdos no mesmo têi-rno.

para 21
parágrafo único. Sei ,á também

	
Advogado s

cobrança judicial ' se i !-^sc, rito na Orden1 (I'-).	d` à in-
Art. 5.' 0 Advo ,̂' qdo Geral do Est

, ,,,do DO er,

vocar a colabOração do 
Promotor de 

justiça da Coinar-

ca onde tenham de 
se realizar diligências nas catisas en'

que o Estado seja interessado! (lelegmndo poderes em

cada ca
s
o e 

dando as necessarias ingtruções.

,krt. 6., E
sta lei entrará em vigor na data 

de 
-,til

publicação, revogadas as disposições em 
contrári(Y.

Mando, Portanto, a todas as autoridad
es, a quem 0

conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a

,cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela

se contém.	
palác io do Govêrno do Estado deDado no

Geraiis, em Belo Horizonte-, aos 13 
de novembro de

BENEDITO VAUki)ARES RIBE1RO

josé juaria de Alkinim

ovídio Xavier de Abrea

RAZõES DO VETO
COOPerativistas será

A organização das sociedades

objeto, de um, l ei 2tualmente em discussão 
na Camara

do o -d ecreto r, . 29 -2,3ig , (te 19
Federal, achando-se revoga	à
dezembro dle 1932, 

pelo de n . 24.647, de lo de ;tilhO

1934 Torna^st, portanto, mais conveniente aguarli3r

o transformado en, lei . para que o ^^Ovêrno

seja o prDiet	lização das	no"
do Estado oriente a orgal	c	os
moldes que 

a mesma estU belec_o,r e lhes

vore^; (1 11c forem jujgad<>,. neces-,ários, em harmonia, r-om
os seus &spositivos

,Por êsses motivos, oponho meu veto ao pro»to de
lei n. 158, de 15 do corrente.

Palácio do C~êrno, em Belo HorizQnte, 21 de no-
vembro de 1936.

Benedito Valadares Ribeiro, Governador do Estado.
E' o seguinte o Projeto de Lei n. 158, vetado.

PROJETO DE LEI N. 158

Concede Javores a e0^oPePativa.s existentes no Fstado e
conIéni outras disposições

A Assembléia Legisaltiva do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1.'. Fica o Poder Executivo autorizado, de
acôrdo com a presente lei, a conceder a cooperativas que
se organizarem nos municípios, de finalidades diferentes
e considerada sua importância económica, al guns ou to-
dos os favores em segui-da declarados:

a) — isenção de selos, impostos, inclusive os de
novos e vellios direitos, taxas e enioluinentos para lega-
lizaç-5o (te seus atos, contratos requerimentos, livros de
escrituração e documentos;

b) — publicação gratuita, no órgão oficial do go-
vêrno do Estado, do certificado a que se refere a segun-
da parte do artigo n. 13, do decreto federal n. 22.239;
do extrato dos estatutos sociais e da relação (te seus
primeiros administradores;

c) — impressão gratuita nas oficinas da Imprensa
Oficial, dos estatutos e até dois folhetos diferentes de
propaganda, se forem ôstes últimos aprova-dos pelo Se-
cretário da Agri cultura, que determinará o formato, papel
e número de exemplares, tendo em consideração a im.
portância da cooperativa e o número (te seus asso-
ciados;

d) isenção de t(>dOs Os impostos e taxas de tr-,ins-mis
s
ão "inter-vivos" sôbre quaisquer imóveis, adquiridos

^>eIas cooperativas para instalação de sua séde social,
instalação de escolas ou obras de assistência social, l s-Puni, como, dos impostos e taxas de transmissão sôbre os
imóvreis que as cooperativas de cTédito sejam obrigadas
a receber nas liqüidações de empréstimos, com garantia
hipotecária;

e) — assistência técnica, gratuita de cooperativas econtadores I)nra^ or ,yaniz,^--,~tO (Ia cooperativa e sua con-tabilidade, * beni conio ^^e ^uÈrf).s técnicos, especitliza<ios
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^ rt. 6. *. 0 Secretário da AricnItur^a^ semPre que
^tdg,'^r cOnvcnie nte, poderá fazer-sè̀ nep Pese nt,1 r, sem di-reito a voto, nas assembléias gerais dos 

aSsociados e na.,,reúniões da diretoria ou 
c011selho das cooperativas , )ara

orientar, ^encaininhar, explicar e esclarecer as propo^;tas
#,ubinetidas a votação, afim de que as delibera - -
tit u,9 111 a vontade expressa e livre -da in aioria Z)socks%sco«>lilas -,(
t
os Presentes, sem c on trarianem as dis Posjç^^es legaÍ',^.

Art. 7.'. Todas as Estradas de Ferro ' administra-
das . KI0 Estado poderão dar nos despachós de inerca-dorias, ou en comendas feita .,; ' pelas cooperativas ou por
elas. o desconto de l0' ,̂ (dez por cento,^ no ,, respectivosfretes.

§ 1 -'- 0 (lcscon to se fará uO fini de cada Qxercíeiofinanceiro da resp ectiva estrada de ferro, inediante re-
Ci llisi Ção (to Secretário da Agricultura.

§ 2. 1 . Só poderão 9(;zai- dos fa vores (lèste artigo
as cooperativas que culliprirem a presente lei.

Art. S. , . 0 Govêrno do Estado poderá proijovel.
w; neees-^á rio ,, entcn^diliientos, co iti o Ministério da Agri-
cultura, no sentido de serein dele g

ados à Secretaria da
Agricifitura, Indústria, Coiliércio e Traballio poderes
1)ara SUPerintendenter lio território (10 tEsta,d^ de Min^isGerais, a execução dos dispOsitivos, regul adores da.^ (-o-013erativas Wic competem á (luele '_Ministério '

Art. 9. 1 . 0 Govêrno -do Estado dará 0P o rt11nainen-^e regulaniento à presente lei^.
Art. 10. Revo lgam-se as diSPOSiÇões em contràrio.
Sala (Ias Se ssões, da Asselutiléia Legislativa, em Beloflorizonte, fios 15 de novenibro de 1936.
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para ca(ia categoria, ou espécie (te serviço ou irabal-110

a executar ou fiscalizar;	
do Isecretário d^f) — assistência e auxílio

abertura de crédito em estabele-tura pa. a a o e v
cimentos oficiais ou sem^i-oficiai.,;;

assistência judiciária nos têrnios da Ieg'isIaÇ^()
,em vigor para as cooperativa,^ de pro-dução e de ewl-

sumo;
li) — redução rios imposto", estaduais a que e—stive-

rem sujeitas pelas suas atividades, de acôrdo com as

guintes proporções:
100% (c.e l,1 por cento) durante o primeiro ano;

75% (setenta e cinco por cento) durante o se,.Itilido

ano; 
50 c/0 (cincoenta por cento), durante o tercei ro ^itio;

25',^(' (vinte e cÂnco por cento) durante o 
quar'^^ ano;

ficando integrado em todos os impostos dêstO ultiMO

ano em -diante.
Parágrafú únfco. As cooperativas civis enumerad^u,

110 art. 11. 38, do decreto federal n. 
22.239 gosa,,u,

de isen-além (Ias regalias que Ilies forem concedidas,

ção completa-, dos impostos a que estiverem sujeitz^-, pe13s

suas atividades.

Art. 2.'. 4,% coaperati-%. ^as de crédito, banco'^ 1)opu-

lar,es e caixas rurais, organizadas de acôndo com 
a te-

gi^slaçã,o vigente que realizarem inais de dois térç , ^^ de

suas operações 'de crédito ativo com a 
Ó 

wicultores e, ;n-

,dustriais, estabelecidos no Estado 
* 

ou coni outras co , )!)c-

rativa,
'^, poderão gozar, a critério do Poder Exec4i;,ivo,

-durante o tellil)o em que observa
rem essa condição, de

cOmpleta isenção dos inipostos a que estiverein ;tijeitas,
sem prejuízo das outras regalias, constantes dest,i lei.

Art. 3.*. As cooperativas deverão elivial . 140 
Se-

cretário da Agricultura, até o dia 1,5 de cada inês , o b-

lancete do movimento geral no mês anterior; mov í-eli

-to de associados entrados e saídos no decorrer do inês;
editais convocando assembléias e reúnioes bein

.sempre que solicitadas, as informações de que pre-lSW-

o Secretário da Agricultura.

Art. 4. 1 . As cooperativas ficarão sujeitas à f i '^ caIi -

Zação, por parte do ^Govèrno !
 do Estado, ou seus

^sentantes, para o fiel ciamprimento das disposiÇ^ ')^-

leis que regeini o assunto ' dos estatutos soc iais c 
para

que não sejam desvirtuados os princípios coo ,perq -

tivistas.
Art. 5.* As cooperativas que cuniprireni a.

,,, disi--

àç^5es legais e regul amen t ares, em vi gor, terão

regalias constantes desta lei e as que lhes tivePI-UA

-concedida,s.

i. Rodrigues Seabra, Presidente.

José Ma rtilis Prates, 1.' secretário.

Arí Teixeira da Costa, 2.' secreiàrio.

11

	

LEI N. 159

i$PÔC sóbre o Serviço 
dc EXIMI-90 e Conibote à 1;ro(-(I

do café e contém o111ra '<^ (Jisposições

A Asseilibléia Legislativa do E.,;t,,,tl() de Mina% ^^eJa;"
decreta e e,, saneiono a seguilite lei:

Art. 1 .,,. 0 ap a recimento da broca (to café cidifezais localizados na Zona

	

deverá se i, Je N, ado pe	
ou 

U1 , 1),ma,

	

to	ou 
respo1l sá^-cJ aoMn,Jlecimento da Seercktria da( A-ricultura.

Art. 2.'. Nos n iunicípio ^ c.or1a11llill^^dOs	slispe7tos. são obrigatória,,, todas as iliedidas Gr'E'nSiNas Ou dÍ-
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ombafe à blf),ca, nos têrnIOS, desta lei,,en ^vas p aTa e	fór feito.
do Ilegulainento que ^^ób^-e a mesma .	 1

AÇi. 3- - - E-,n todas as 
propriedades ag ríc013s , f,t-

7.^endas, sítios, chácaras, em grandes e
. 
pequena ,, Plaqta-

çõe% 011 C 111 CUlturas isoladas, nos municípios 
contaral:113-

serão obrigatór;^), 0
osd , ou suspeitos de contaminação,

repasse, a catação e o emprê
go de sacos brancoS 

de 
al

-godão.
§ 1.*. o 

repasse dos eafezaiís deve ser feito 101'0

após a colheita e tem por fim evitar 
que neles fiqUem

frutos, quer nos cafeeiros, quer no solo, que P(} ssq "-" s

vir dc -,brigo à broca.	entiva dev-- ser feita nas épo-
§ 2. o . A catação prev

ca,	após o repas
s
e até o 

início da colheita se
, oportunas,	 are-

.guinte e 
tem por fim retira-r os frutos que forem ap,

cendo atacados pela broca.
§ 3.'. 0 repasse e ^j. catação a que alude o lWe-z^^ntC

:arti,,o serão feito', 
de 

acórdo com as re
g
ras e instru,,-ik5

ia Agricultura.
determinadas pela Secretaria C

§ 4.,
. Nos sítios, ellàcaras, poniares, quintais, l,-rlas

e jardins, em que o 'núra-ero eie cafeeiros não exceda a
1 e, l,	everão, Obrigatóriamente,

' "	

heit,,, e o l-epasse el	
-ida ano, sob pemt de

estar Lerminados a 15 de jullio de e.

consileterado	
dos êsses cafeeiros para os

ei,ci tos ( !, 1 presente lei.	e fôr colis ; Cte-
§ 5.*. Nos cafezais em que o reP,'^ss 

) so deverá se"rq	_a^icável 0,1 exe L ssiv,-umente oner(,^ l̂o inIPI
estabelecida em todos os talhões infectados e não rep^^

sados uma faixa de proteção em que 
serao cortados to-

ensão da faixa de prote-
dos os cafeeiros; a largura e exte
ção serão determinadas no regulawento^ e o corte deverá

-ser feito Pelos Proprietários â sua propria eustq e no

prazo que lhes fôr determinado.
Art. 4.'. Poderão, excepcionalmente , a título pre-

cário, ser dispensa dos de fazer o repasse 
Í a catação:

a) os proprietários que 
criarem, em grande escal«,

-1 - ve spa de ligtnda", uIna vez ve l-itic 2da pela Secretaria

, a eficiência e a intensidade dessa criação no co-^i^^liate

à broca;
h) Os 

P roprietá rios que provarem não lhes ser P&Xq-

5:vel económica e suficientemente o repasse e

^lie tivere-
m arrancado em tôrnG -de seus cafezais um nu-

In^^rO de pés 
necessários para o estabelecimento de z011a

C,p proteção a que	
o artigo precedente.	

e-
Art. 5.o. Para o 

julgamento do repasse e da cat

ção, ol)servar-se--á uma tabela, organizada oportunamen-

te determinando
 o máximo de frutos tolerados em cada

t,all ião, depois de exqminados um námero suficie
nte de

cafeeiros e o m ! nimo de talhF)es que ser^Io examinados 
em

e^i ,ja propriodade.
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AI-t - 6. ' . Fica obrigado o expur go dos sacos de
jida provenientes de zonas cmlamina(olas ou suspeitas,
b.qg^^gen.s, de colonos e utensílio.; destina ,dos às lavouras
cafeciras e que Possam ser veículos do "Stefanodere.s".

Art. 7.'. Todo o café em cÔco ihfe3tado de broca
deve ser acon ,dicionado -em sacos brancos de algodão, de
malhas suficientemente ^aj)ertad ,^s e que não deixem es-
capar ^^ broca,

- Parágrafo único. Os sacos brancos de algodão de-
verao ser elo tipo aprovado em regulamento.

Das máquinas d^- beneficiar café

ArL 8. * . Nenhuma máquina para beneficiamento
(to c-,ifé, quer p, ,,ra uso Pffl-ticular quer para aluguel, po-
derá fui-.clomi , dentro de zona contaminada, ou su.^l)eito,
sem 1)révia autorização da Secretaria da Agricultura.

Pará^,,,,rafo Único. Essa aulorizaÇão só será concedi-
da aú proprietário que:

a) rCCOlher à coletoria estadual a importância d^-
450$000, para paganiento de 3 meses de vencimentos do
fiscal ' depósito deverá ser renovado, proporcional-
menle, com (tez dias de antecedéncia, cas-) a máquiuu
(leva funciom-r por inaior espaço de tempo;

l)'^ maníiver, perfeitamente em dia, a escriliirkç^tty
^I^) I ':0 0 11 0viMento (Ia máquina, devendo exibí_la a(>

fiscal . qUando solicitada peja Secretaria da Agricultura;
c) mantiver uma câma-ra de expurgo, con'struida de

acôrdo com o projeto fornecido pela Secretaria, desti-
MICL-i ao expurgo da sacaria usada no t rans

p
orte do café

em CÓCO, quando em retôrno;
d) conservar em lugar próprio e devidamente ex-

purgados os sacos vasios ;
e) fazer acompanhar de certificado de expur

g
o, for-necido Pelo fiscal, a sacaria que Iôr devolvida;

U mintiver um serviço de limpesa rigorosa eleniroda 
c^,,,^;a ela máquina e nas proximidades desta;
9) expurgar, ou incinerar, o produto da varredura;
h) incinerar toda palha de café beneficiado na má-

qtfina, I)oden,do, entretanto, enterrá-la como adubo, d-^-
P(',is tle convenientemente fermentada de acôrdo com as
ins!ruções fornecídas pela Secretaria ' da Agricultura, fi-
cando expressamente proibido o lançamento da palha em
eÓ:'rcgo ,^, rios, ele.

Art. 9.'. Aos infratores da presente lei serão im-
Posla,. as seguintes pena-lidades:

a) de ^_)0$000 a 500~, nos casos previstos no artigo
"gUndo;	 e,

W de 1 :000$000 a 5:000$000 nos casos previstos n(>arligo tercelivo e parágrafos;
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,c) de 100$000 a 500$000, "`	no" 
ar-

íigos 6.* e 7.' e parágrafos:

11 d) de 1:000$000 
a 2:000$000, ao,^ infratores do ar-

íi",o	
o	s .pârá'^1'qfo e letra'	-ia, CO-

Art. 10. A Secretaria da Agri-UUlir, Indústi
mércio -e Trnbalho farà a regtil^^ilient,,Ição da pre!^un-

te lei.
Art. 11 . 'Esta lei entr,ará em vi lgor no dia 1.' de

janeiro de 1937, revolgadas as 
disposiçõe,; em contrario.

Mando, I)cyrtanto, a, todas as autoridades, a quen^ 0v	 cer que a c11111-
conhecimento e execução desta lei perten

	
no ne! ,. ,. seprâni e UÇain cuniprir tião exatainente coi

contém.

Dado no 1,,alácio do Govèrno (to Estado de

Gerais, c- Belo Ilorizonte, aos 
13 de novembro de 1936.

Ib , NEWTO VALADARES BIBEIRO -

IS;-aci I linhetro da Silva.

Ovídio Xavicr de Abreu.

LEI N. 160

	

Aidoriz(i o	
(,,(>	(^ (jo (^j , à Prefeiltir£1 de S-

ffinópolis lin? próprio estadual

A Assenibléia Le Igislativa do Estado de Minas Gu-rais

(l,ec l ,eta e eu sanciono ^,, se guinte lei--

Art. 1 ... Fica o Govêrno 
do Estado autorizw10

do,ar à Prefeitura de S qbinói)Ol is, 0 PI-édiO em (lue ^"111_
ciona , atualmente, ,, coletoria estadual.

Art. 2.'. Revogani-se as disposiÇões em contrúrio.

Mando, portanto, -, todas as autoridades, a (1 11c111 0

coni l ecimento e execução desta lei pertencer, que 
a cUM -

1 ^1 se

	

f ,	 11 `
pram c 

aça ,11 cuni prir, tão exat qmente c01110

contém .

Dado 1, 0 
Palácio do Govérno, em Belo 1101'izollic,

2,os 1.5 de novembro de 1936-

BF,Ni.-[)""() VALADARE ,, BIBEMO.

ot)í(i'i,o Xavier de Abreii.

LEI NN- 161

Concede verba para a Colistrtiç4o de iiii, Irec110 (f"x ]-0-
dovia "Belo Ijorizonte-Sete LogÔas-(Íberaba"

A Assembléia Legislativa do Estado 
de Mina ', ^'1eraiS

'e «ninte lei.^l-ecrt^^ta e eu sanciono , , 11
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j
1,11,,1 o PO(IL^r	

1fC)Pizado a L^j^pender iso,:000$000
dovi^1, "Belo Hor,	M a Con-st`11Ç,_10 do Irecho ti,^

Jz011t'e-Sete LagÔas - Uber-ba-	<1, 11 p 1.ecli(Tu entre as ') ,') Ites de Polupeo no J^jo S jo Fr^nci,^co^li) l̂etainc li te , ou so
Prefeitnra de' A	a fOrm,bnefé.	a de auxilio

A ^ 't.	').'.( Estiadas de	^('()"re"ão PcIU verba 126,ns. 35 e 'm) .
Arf- 3.o.	

as disposições em C()1111,ál.j().
Mando, po rtanto, ^ tod ,1 , as	

a (Itif , 131COnheciaiento e exectiçã, 0 desta lei j)ertencerprain e f,1ç.am	11,111)rir	tao ex ât<
contém.	 neh^

Dado no	do	
doGerais, CIP r'e_1() 1 ^ Or j* ZOnte, ao^; 13 de	de 19:»1;.Bi<̂ -NFr)1TO '^ALAT).kRFS 11,11}1,11jo.

Ralil de Noi-onha Sc^.

Ovídio Xuvier de Abren.

1



LEI N. 1(52

Hxa a de^.p-s.-^t e orça 
a receita para o 

exerck-Jo de 10-37

do

	de ^,Iinas Gernes d ,_ rcta e eu

--anck-ono a se`uinte lei:	

CAPITULO 1

PORMwP--- -- 9 — IDepectorla de Vehicu . . . . . . . .
10 — DsPartamento de A-3eíctencia Politial 4,

Medicina Legal . . . . . . . . . .
1 1 — Casa. de Correcção . « . . . . . . . . .
12 — Prisões . . . . . . . . . . . . . . . .
13	Perilenclaria úe Ouro Prei.o . . . . . .
14	de Uber,-,1)a
15	Manicomío JudiCi^Rrj0
16	FOrÇa Publica . . . . . . . . . . . . ..
17	(-^orj)0 de Bombeixos
18	Justiça de Segunda
19	Yustiça de Primeira
2 0	,,Jinisterj() Publico

21	COnselho Penitenciario
'2 2	EscOla de Refornia "AUrec-̂ o j3^r'f
23	Es,cola -de PreservaçÃo	I)uqr^c"
2 4	Abri9D de Menoms "Affonso de

^NLf'oraes"	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
25	Serviço Eleitorq1
26	Secretaria do Extinci(,,
2,7	Anchivo Publico '^fjl
^8	Serviço Radiotelegraplico
29	Serviço (10 Contencioso e de Consultas

Juridicas

2.' Secretapla das Finanças:

'30 — Divi,^a Fundada Intcríi^;
— D1v^"a Fundad q ExIern2

720:800$Mo

481:590$000
117:300$0,00

2.019:400$000
227:174$600
1 ^à'.8:505M0
2 53:934-1	$000

30.998:860,'-'500
1.642:772$000
1.024:660$000
A.CM:892$000
1 . 1 05: 7408M0

:540,0000
263:301$00^o
^'!"0:6-'5^000

9 q ;^' o o f)
^)00:000$00")
82:76480flo

126:920$000
371:^)00$00o

,)95:870':'^000 57.843:337$100

44-915:673$000
6.140:881$200

Da Despesa

s^do a despe-nder , ,,r,-icio de 193"
Art. 1 .-. E'	

.0 ,,,ucteriz entos 
e crua^.ro mil, quinhentos e 

o;ten-

301 1-81	(trez
seteceilt<),% Yé15), coni os 

ser-,riços do Es-
e r0VP̂  3 ',111 e	 ^ aç 5rdo coln ;4 egtl irte classif-cjjj--'l	sesse

cinco See^-eta ri ^^ S , ^^ e oce<-

Secre^aria do Inferior:	

723:384çMO
4.851:164$000ll'ac"o	Govel I,.0	.	.	.	.

à<)'
DeJ)art.-mento de AdM inistrqÇ	348;6.̂W$000

pai . . . . . . .	 384:880$000
1.869:786$000

4	Chefia de Pol icí,-t	. . . . . . 
..
 . . 

..S e-. , , , iço (^e 111,	z?	 M,:000$000
de p 01!e1^1 . . . . . . . . . .	'000500:000 4,U - -- 1, e ^^ ^^ - -,	

. . . . . . . . . .	2.752:913$000D :ii^c- j-j ej is Poliela-

G^a r̂d:, Civil . . . . . . . . .

Ir



	

32	Divida Flu et

	

33	Ad^ninistração Geral

	

34	Collectorias

	

35	Postos Fiscaes

	

36	Estradas d" Ferro

	

37	Fiscaliza-Ção de Rendas .. .. .. .. ..

	

38	Imprensa Oficial

	

39	
Departamento da Fazenda de Minas no

11;o de janeiro do 
Café no

	

40	Departamento 
do Serviço

B^o de janeiro

	

41	
Departaniento da Fazenda	e	s

G(-raes en, são P^1,1110

	

4 2	junta Conimercial

	

43	Aposeniados e Reforina dOs .. .. .. ..

	

44	111unlitiação da CapitW1

	

45	Tribunal de Contas

	

46	Asse,.^^l)léj, Le.gIslativa

j:^.00():000$000
6.495:324$000
8.265:645$00()
1.788:925$000
j.000:000'^^00()

961 :250',"000
5.478:908$000

526:õ88$000

,2 .	^-' : 1) 9 S$ 0 0 0

455:880$000
41:2W`000

6.000:000$000
1,800:000$00()

377:600$000
2.300:260$000 lOt:083-.91.212110

	

§ 3.' Secrejaria da AgricultUra:	

1.987:940$000
4-7	 Geral	 3.496:480$000

se r v
i
ç o de Producção V C9Ctal .. .. ..	16s:600$000

49	Estaç'ãO jExperimental 
de Agrienitura	52.7'20$000

	s de Nova Bade , n	
'12 .720P00 050	CW11P0 de SeH'ent e^	matt9.

51	Ça'n^)o de Sem e i i te	 4^^:'l00^"0ú0

-,2	C^1'!1'P 
o 

de Seu-, ent- 0.e	 48:-t00$000
53	(.anil)<> de SeIll e i tes de	da F é	32:400Q^0()0

de Sementos d* SãO Francisco.

55	Campo de Sernentes (16 Irigueira
Campo de Sementes de Rio Branco

.5 7	Campo do Fumo.
58	Horto Flo-rest-nl de Cataguaz-e,5
59	Jardim Botanico.
60	Sei-viço de Expurgo do Café
6 1	Packing House de Leopoldina
62	Serviço de ProducÇão Aniinal .. .. ..
63	PosíLo de Monta de Cambuquira,
64	Posto de Monta de LeopolOiria
6 5	Fazenda Modelo da Ganielleira
U	Fazenda Florestal..
67	Serviço de Producção -Nlilleral
(38	Serviços de Terras Devolula.s
69	Serviço de Estalistica
70	Serviço ,,I,C Industria e Comme^cio
71	Usinade Alcool Motor de DivLnopolis
72	Usina de Capella Nova
73	Serviço ^jeteorojogico

74 — Serviço de Estancias Hydro Mineraes
75 — Serviço de Colonização.
76 — Serviço de Organização, Assistencia a

Fj sc^alização do Trabalho .. .. ..
77	Serviço de Ensino Agricola .. .. .. ..
78	Instituto João Pinheiro
89	Escola Agri-cola "Adelaide Andrada"
70	Escola Agr!cola "Pa-.,Ite Sacramento"
81	Escola de Horticultura de Itajubá
82 — Instituto "Barão de Carnargos" . .

88:400,;z000
22:000$000

,k :0uu,9000
16ffi0$000
44:320$000

180:000$000,
75:000$000

2.021:920$000
42:720$fl00
35:520$000

111:400$000
310:800$00o
936:400$000
475:600$00ti
439:520$00o
52:200$0o0

939:800$000
28:500$000

236:060$000
2.200:000$000

251:200$00-0

181:400$000
1.300:600$000

353:440$000
111:360$000
111:360$000
282:800$000
157:800$000



r_a

Ui

102:600$000
86:400$000

65:000$000

145:400$000

1.763:020$000
264:000$0H

1. ku10:000$000	9-0.332.800$000

s 3	Instituto "Cal-105 Prates" .. .. .. .. ..

s 4	Instituto "Bu,eno Brandão"

s5	Apprendizado Agricola	
, José Gon-

çffives,'.

86	Serv iço de FiscalizaÇ,_1,0 de 1 erras e

Maltas .. .. .. 
»k *	Vete-1, sc0j ^k Superior de . ,r i cultura e

87
rim^ria do Estado

Y?,ii-a Permanente de Aniostra
s .. .. ..

39	Estaçálo Radio Diffusora

§ 4.- S?crelaria (Ia EducuÇão e

Saude Publica

,^<,I i iiinis1raçào Geral
En sino Pri mario

4 ,2	Ensino Seculidario

93	^',nsi1jo Normal
94 --- Escola de AI)ci,feiçoallicilio

'^r111acia dL ouro P,'elo
g	Escob de P11,	

a
9(; — Conservqtorio ^,\Ii, jieiro de Music

97 — Editicação Pli Y sica e Artistica,.

ws — Ens i no Teclinico

99	
l,echilica cio Ensino

1	S. l^apl1acI

de S^',:uúe Publica

103—Dcsinfe ctorio e Garage

cy)

4 334 ;,-) 17$0U0
93 1 : 6 44 $ 0 0 0

3.189:800$000
i50:640',W00
184:760$0,00
341:220$000
42:800$000

177:000$000
675:39-08000

104 --Lzibo-atorio Brolliatolog ico e de Pesqui-
sas Clinicas

105--Serv 1 ço Sanitario do Matadouro
106-41WP1 i91 "Cicero Ferreira"
107—Escoll a de 11`nfernia-̂em ",Carlos Chagas".
1 08-111stituto Pasteur de Juiz de For^^
10 -- - li,, s 1 )c^ orj ^] d e H	Méd ico-1-1
í II 1	-10-11 s 1) cc toria Dentaria Escolar. .—	

-os 
de 

Saude, Postos de Ilygiene,Centi
c, sub-Postos e Postos Ambiflantes.

112--Saneàii-^ , n^o Bural
113— Cen[ro de Estudos e Prophylixia da

Lepra.
1 14---Hosp i tal de Lazaros de Sabará
115—Colonia Santa lsi^beI
116--Ceni,ro dIc Estudos -e Prop,hylaxia dã^

Nb3aria
117 — 1 1 a.a ^,onibatc 

à 
Fr miboesia Tr,)pical

de llyg : ene Pre-Natal e In-
failtil

119--Directoria Geral de Assistencia Hospi-
talar

1 20—11os pitses Re gi onaes de Pouso Alegre,
Patos, Pirapora. e Viçosa

12l--^HospitaI Colonia (1.e Barbacena .. .. ..
122—ljistituto "Raul Soares"

123-11ospItal Psychiatrico de Oliveira
124-1<nstituto Biologico "Ezequi,el Dias" 52.313:648$400

'^8:&)5$000
3 0 :57 0',-, 0 0 0

210:774-^,G,00
240:900$000
42:780$090

0,c" 0 00
391:096$000

1 9 5 7 :7 3 0 f^$ 0 0 fj
110:000,^0f,i0

268:360$000
156 :880$000

1

571:560$000
388:920$000

182:640$000..

98:580$000

322:820$000
1.354:113$600

789:080$000
500:698$000
780:000$000



§ 5,- Secretaria de Viação e
Obras Publiras

12,-)—Administimç5o Geral

126—Estradas de Rodagem
127—Pontes
128--Edificios Publicos
129—Serviço Geogr2PIli-co
130--Demar-cação de Fronteira .. .. .. .. ..

131—Navegaç,ão Fluvial

132—Rêde 'Mineira ãe Viüção

133— Navegação Aérea .. .. .. .. .. .. ..

Total Geral da Despesa, . . . . .. .. ..

CAPITULO 11

Da Receita

Art. 2. o . P^xa o exereleio de 
1937 é a receita do Estado orçada em

Bs. 282.199:800$000 
(duzentos e oitenta e dois mil, cento 

e noventa 

11 

e , nove

contos e oitocentos mil réis), proveuiente da arrecadação prevista a seguir:

3.396:012$000
8.996:840$000

90,(>:000$000
4.090:800$000

144:500$000
160:00$000

1,619:220$000
5w000:000$000

700:000$000 70.007:372$0000

:W4 :,^,M :00^70()

Renda de ImpoStos e Taxas

1	Imposto territorial.
Imposto de transmissuo.	10.000:000$000

2	^'liiter-v!N,os" .. .. ..	7.000:o100$000
3	"C 'ausu Inortis,'

18.000:000$0,00

17.000:000$000

Imijosto -,(-, bi-e Industrias
e Profi-,,,sões:

4	Comniercío
à	lndustí`a .. .. .. .. ..
6	Ambulantes . . . . . . .
7	Outras profissões . . . .

TIII I)OstO sObre Vendas e
Consignações:

Em esfampilhas.
9	Por conbecimentos

IMposto sobre "Exporta-

Ç ão ad-v,^lorem":
;0 animaes e sems pro-

; duetos :

lu	Aves dornesticas	206:000$000
11	Calçados	116:000$00012	Carnes.	 266:00,0$000
13	Couros..	 292:000$00014	Gado -suino	686:000$000
15 --- Gado Vaecum .. .. .. 4.160:000$000
16 — Leite	 138:000$00017	Manteiga	1.200:000$000
18	Queijos	1.126:000$000

13.0,00:000 , , ;000
6.000:000--^000

800:000.-4)00

2.200:000-000 22.000:000$000

8.190:000$000

—	12.000:000$000
8.000:000$00 : 01 20.000:000$000

Ç.9



h) Vegetacs e seus pro-

duetos:

19	Arroz.	 168:000$000
20	Café cru' .. .. ..	.. 12.000:000$000
21	Café inoido.	

150:0W^',000
22	C21é torrado	250:000$000
'23	Cascas .. .. .. .. ..

	150:000,
24	Feijão . . . . . . . .	

154:000$000
2:')	Fructas . . . . . . . .	350:000$000
26	Fumo ... .. .. .. ..	

388:000$000	
070w00$000

27	Madeiras

Mineraes e seus P I * O-
duetos:

2,8 — Aguas mineraes M-
turaes .. .. — —

2g, — Cp], cré e outros cal-

careos
30	Ferro

_\langanez

^2	Ouro

130:000$000

100:000$004)
"1310:00W^00()
1^-^0:000$ü0U	

QIO:000,^"0002.500:000$060 3

M

Diversos:
6.530:00W00 3.-).o0:00U00,0

O lítros product0%

Sellos:

a) Adhesivos:

34 — E'S ta-Pilhas diversas	 6.000:0001,1000
h) Por conhecimento:

3,5 — Sobre nomeações, pi-0-
moções, perinutas, re-
con(inções, reforina^ e
apO^;entadori,q^ de fLUI-
ceionairios ou enipre-

J
gados	. . . . .	.

"G	Sobre titUlos seientifi- Z"
co.s	i^	d e	habilita-
ção	 50:000$000.

37 — Tax^^s referentes 
à 

!ins-
trucção . . . . . . .	250:000$00033 — Sellos diversos.	3.200:000$000 4.^000:000$000

39 — Novos e velhos direitos
Taxas de defesa da

producção:

40 — Aguardente. .
41 — Alcool.
42 — Algodão em plumas
43 — Arroz.
44 — Assucar
45 — Bebidas gazosas adoci-

cadas..	.. ..	..	..

1.570:000$000
85:000$000

150:000$000
800:000$000

1.200:000$000

70:000$000

10.000:000$000

1.500:000$000



4r)	café 
em 

grão . . . .
,t7	Carnes ..	..	..	..	..
48	Cascas .. .. .. .. ..

49	Cervejas

^>0	Farinhas
51	Feijão ..	..	..	..	..

52	Ferro guz{^ . . . . . .
53	Ferro lamina,^,o

5 4	Fumo
5 5	Gado cavaDar e nuiar

5 6	Gado suino . . . . .

^)7	Gado vaectili, . . . . .
5 8	H o s p e el ^-,ĝ e 111 . . . . . .

') q	Jogos permiltidos

60	M-adei ra . . . . . . . .

61	Milhos

62	papel
6 ^, ---- Tecidos 

em 
algodão

64	Tecidos em brins e es-

tanipados

65	Outros productos . . .

1.800:0w000
i Z') 0: 000$000
7:-):000$000

160:000$000
100:000$000
^)00:000'4000
')50:000$000
230:000$000
150:000$000
750:000$000

1.200:000$000
3.500:000$000

100:000$000
'-)40:000$000
30:000$000

'>.500:0001,'000
'200:000$000
220:000'^'000

'200:000$000
1 . 000:000$000 18.000:000$000

T^1xaS de oecupaçao dC	 300:00W1W0
,cri-as devolutas . . 

»67	Illiposto ãe cons11,11 

to 
dC	 :4.000:000$000

e~bu.tiveis

Taxas de -serviços do Estudo:
G8 -- Estabeleci mentos de En-

s,ino:

1T"^.Sc01 a de Pliarinacia
Ouro Preto, Escola

COMPlenientar de Sete
Lagoas, Escola de Aper-
feiçoainento da Capital,
Co11 ,̂ ervatorio Mineiro
de Musica, Instituto S.
Bapliael, Escola de Eu-
ferina 1geni Carlos Cha
gas e outros . . - .

G9	Estabelecinientos	AÓ, ri-
^"^1 . ieoL' S :

C-U I)os de Nova Baden,
Carino da Matta, Patos,
Marj a (12 Fé, S. Fi-ancis

co, Fi lUfeil- a e Bio Bran-
CO , Horto Florestal de

('^1!a"uaze',, Posto de
Moni`a de Canibuquira,
P0 ^ tO de Monta de Leo-

ackin g 1I) Ol d i f,	P,
de Leopoldina Ewola
de IIOrticu1tur^ de Ita-
Jubá, Instituto 13arão
de Calliais-os, Instituto

7100:000,'400()

1



Bueno Brandião, Escoj^I
SLI -perior de Agronomia
e —eter ; naria do Esta-

do, Jardim Botanico,
Fazen,da, úp. Gairielleira,

FzIzenda Florestal, Ins-

t it UI o joão Pinheiro

SerV i co Cie Expurgo do

Café, " c21n1-, 0 de T`111110,	.
Ade-

Alidraifi`, FSCO-- -

	

'Xgricola.	sa-

IlIslittito Cúr-

01	1	
.;é

Ixe À - 11 acs dej,aceyia,

pouso	AI	P,11OS

Pir ipor ,3 e Vjcú^a5

Oliveira, COI011ia. Salita
de La-

(Iv
(!e

liw;pital	cicero

Fei reira, Iii-tituto R,11,1

71	
So^qrc,; e outro.s . . . .	 110:000$000

111 V43et Ouia de	 1,20:000,M0
Estancias ily t1 1 , 4) ^xii-

neraes

,2	Caxanxbti' .. .. . . . .	185:000$000
Canibuquira .. .. .. ..	120 :000,^',f)00

74	Sião Lourenco . * .. ..	9,20 :000.^000
75	Lambary ..... .. ..	- ;O:Ouo^,,000
76 — Araxá . , . . . . . .	

..	11
1.50:000$000

77 — Poços de Caldas . . . . 1 . 4 15:00WffiO 2.200:000$000

o^

78 — Loteiria Mineira . . . .

79 — Departamento das ^Lmj-
cipalidades . . . . . .

80 — Foinento do F^imo . . . .

	

31	Foinento do Algod,~io

	

82	Exploração de

Ilydraulica . . .

	

83	ExploraÇão de Minas

Rendas Patrinioniaes:

--- Arrendamentos de terre-
nos dianiant,inos . . .

300:'000$000

100:000$000
30:000$000

100:000$000
100:000$000
100:000$000

-50:000$000	3.900:000$000

145.700:000.^.000

20:000$000



85 -- Arrendamentos de bens
do Estado . . . . .

86 — Juros de titulos perten-
centes ao E.stado . .

87 — Juros de depositos em

Ban e os . . . . . .

88 — Juros de Emprestimos
Municipacs . . . . .

89 — Vend.is de terras devo-
lutas e lotes coloniaes

u0:000$000

'500:000000

500:000$000

2.000:000$000

1.()00:000$000	1 . ()'24,) :000^;000

Rendas industriaes:

go -- Rêde Mineira de Viação

1,^1 Imprensa, Oficial

g2	',^avc,,f,,ição do Bio São
Francisco . . . . .

93	Usina de Alcool Nilotor

de Divinopolis . . .

94	L'zina de Capella Nova

95	Feira Permanente de

Amostras . . . . . . .

^)G —,Es[^içz^o Radio Diffusora

40.000:000$000
1.500:000$000

1.500:000$000

939:800$000
10:000$000

100:fl00$000
100:000$000 44.149:800$000

Ren,das Diversas:

97 — Cobrança de divida
activa	7,000:000<^0nn

	

98	Multas	 400:000000

	

99	Beposições e indein-iii-
zações . . . . . . .	800:000$000

	

100	Vendas de artigos para
agricultu,-a	200:000$000

	

101	Subvenções Federacs . 300:000$000

	

102	Taxa de 5 "shillings" . 30.000:000$000

	

103	Entradas de ori
g
ens di-

versas . . . . . . . 49.030:000$000 87.730:000-.,^0ffl) 131.879:800$000
TOTAL DA RECEITA	 282.199:800$000
Art. 3.'. São nulias e Dão serão executadis todas as vel-has da Despesa

au ,̂'nien'i,^ncjo vencimentos ou di -sPon do sobre sei-viços não creados em Lei (Coils--
lítui Ção — Art. 25, § 3.').

Art. 4. 1 . Observado o (lisP OstO li a Constituição do Estado, fica o poder
Executivo auctorizado a abrir creditos supl)leiiientares e a rea-lizar conio anteei-
pação da receita, operações de creditos necessarias para cobrir o"'Deficit" que
se verificar neste orçamento.

Art. 5.'. Revogam-se as (IiSP<)siÇ^'>es em -contrario.
Mando por[anto , - todas alíc101-i dade.,;, a quein o conheciniento o exe-cueão desta lei 'P tencer, (lue a eumpi-3m e fuçwn (-umprir tão exactamente corno

nefla se contém. er

1 E--.



cl^

n^

V2

— 1 —
à
 —11 —
	 — 175 —

Classíficação das despesas

Orçanientarias

!—Subsídios

2—Rep resen! ações
:t—Pessoal e^otivo
4—Pes,,oal contr^,tado
5—Soldos

S—Diárias e ajuda de custo
9—Adicioriais

1 0—Expediente
1 1-1,1,ventimu,5

12—Transporte

13— Î^e ,viço pr;,-tal, tele(zr^?11-
co e telefônico

14—Serv!Ço Ho^,.erith

^ 5—FórÇa, luz e ú,--ua
i6—Velcu l os e acessórios
^7—Coi iI hustíveis e IlIb,iii_

calites

U;--Móveis e utensilios
1 9—Propagauda e public*_

dade

20—Jorriz! i s, revistas e livros
21—Encomenda à JiI)prensa
22—S_,^ários

RestituYções
24—Sef,Liros

'^5—Ariiiaiiieiitos e i)tlliições
28---l-ard,iiiieilto, calçados e

(^q1,;pa-,neiito
^,,_,nIovefIIeS

de ^liiiiiiais
29—Forn- -en, ferragem e

imsto

.M--Medi cam en tos

'11—Veslii^^rio e ali']',^:.,iitac^-to
'2.^t —lratamento l)Ospitalar

33—Futicrais

-1—_1^xcrcjcios fii

subvei;ções e
Co ntribu*ições,

^3G—Juros, descontos e co-

missões

37—Aniortizaçao
SS--Difervnça (!C Câmbio
,^9N—Perce,nt2çrens
4Ó—Gustas c`rinies
'It—Premios de apólices
,Z'2̂  —Aposentados
4'.^'—Reforrnados
44--Fomento à industria e

comércio

'1̀ —FOmení0 à zigricultura
4G--Foinel-ito à pecuária
4-7--Material para a f.,iiprensa

pafa consirti^
çoes

49—Material ^',wdieo e mé^
dico dentário

W—Material de eiiy(-nhir»a
Material f^)to cy ráfic<) e de
idcntific,,Iç,^O

52—Materidl elétrico
53—Material	rádio-telegrá-

fico e r^'tdi<)-teleiôii;co
-14 —!VIateri;.i i ferrov!^rio
55— 1	

hidraúlico
z ,̂1 f1 --	»	

de n^i\!elzaçâo
57--.	

de supu

didático
--histrilw5, litffl de inúsica,

SO---Mk!guéis k^ arrCJJdaJJ^-JJ_
n)entos ( I c^. pjé^J:os

GI—C^., uSaS (i^,

62—liidejiizaçóes

dO (3,)vêm,)
GI—Aparelhamento das es-

tálicids

G5—Despes^is de pron,^o ^)a_
ganiL,nto

ac —^<CUC
67 - lnstaJa^ào e Clist(, io d'l a

Penitenciár ia Agiíc^,;à

de Nc-..,es
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ESTADO DE

SINTESE DO ORÇA-

Secretaria	Secretaria
do
	das

te^í.r

EspecilicaÇõf'S	Inteoríor	Finanças

1 Subsidios .................. — ...... ***	
------ — ---	---

2 Representações ........................	42: 00~	27:000$»

3 Pessoal efectivo .. ........... - .... ...	17.835:500$W0	7.569:420^(J00

4 pessoal contratado ..............	1.811:ffiz,6	3.099:120$WC

5 Soldos ................ ---- ......

	
7.159:208"0

6 Etapas ............ ....	
14, 151 1

	

4,1W	48 i: 040$0M
7 Gratificações .............. -- ..... ^J

	

1.047:600$000	734:25~
s Diárias e Ajuda de Custo ............

	

64:976511	4q:5^LIW0
9	Adicionais .............................

10 Expediente ............................	4W;235~	3923:85~

11 Eventuais .. ....................	1.350.U50$OW

12 Transportes .............. ...	 1.140:0~0	1.449:0"000

13 Serviços Postal, telegráfico e tele-	223~00
fônico ...................... ---- "'	

--	i w: "000
14 Serviços Holleri th .....................

1.887.^N15 Fórça, luz e água .................. .

16 Veiculos e acessórios .................	u00$0UU	13: 0W-1000

17 Conibustíveis e lubrificante ...........	'^2'9:9105W00	40:00(1N00

is móveis e utens illos .... ....... .......	 113:000$00

19 Propaganda e publicfdade ............	139:60L1s000	1 '()0: 000~

o)U

	

0	

0

0

20 Jornaisrevistas e livros ...............	2^): 504M10	19:w0$000

21 Encornendaà imprensa ....... . ........	60ú:G00^600

22	Salários ........................ ......

23 RestituIÇOe s ........... . — . ......

24 Seguros ............... ....	
349:l)98$000

25 Armamentos e munições ..............	4i4~I	

—

177

^rM NAS CTERAIS
MENTO PARA 19,37

------------------
Secretarja Secretaria	Secretariada	da	da	Total das verbas

	

Agricultura	Educação	Viação	
Total das verb.,

1.480:Wo^oM

	

12:0~	12:00%oo0	12:000$00()	105:000$0M

	

2.705:420$000	32.030:OZI$^W	1.836:288$000	61.977:655=

	

3.132:58o$oM	7.380:434$4o0	3.585:28OSoo0	19.009:110$0(>0

7.159:208$000

14.156:64Moo

	

274:920$o00	1.474:720$000	136:6m$000	4.762:424$000
	333:800$()00	457:000$000	250: ~0	2.822:650$»

	

3:500$000	35:235$0oo	2:364$~	155:65m00
	135:000~	236:000$000	103:5 ~	1.214.58s$flilo
	817:500$000	957:49«0	278:0 ~	8.699:o463000

	

*5:000$000	387.0001o0o	312:00Mcli	3.773:000$00()

	

36:000$0o0	84:00~	r>4:5"0()0	W :024~

oo

100:000$000	 260:000$000

	

111:000$»,

	

1 'S :125=	35:000$0o0	2.418:977$floo.00

	

22:000$o00	92.	 415:000$0o0

	

92:000$0r,0	177:000$9(>o	145:2~00	cm:lIffi000
	290:00M00	88:0003000	100:00$0()0	967:620$000

	

204:00M00	27: 001~	 1.470:600~

	

30-oGo$00	61:000$000	1:500$c00	141:00~

	

i 

00=	

450:000$000	
1.825:000$000

ofj:4	699 2,0$000	133:400$00()	30:000$000	862:820W0

	12:0~ 	

—	

300:00»M

361~000

414.000$=

(Continúa)L 12
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MINAS GERAIS
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Secreta ria	^^e(- cL^, ia	Secretai-1,3
d ^	 daAp ric ' L uva	E d ud'a,,, à o	Viação
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ESTADO DE

S^NTESE DO ORÇA-
(ContinuaçãO)

Secretaria
das

Especilicações	 Flnanç,^,^
1 Total das verbas

	

25 Fardamento S , e^'1Çad0S e equipanien-I
	

l.783:537^5U0	40:3301M0
tos ............	............ ..

27 Senjoventes .......... .....	 10,00m00
28 Relonta de animais .................	ti54': S~O

	

2() Forragem , ^e1'r ^9cm C Pasto ..........	^^4..4l0S000
w	............... .	1.s55.15~30 D^ edicamentos ....

alinientação31 V( -t,,ário e ,	
.......	119:600$000

	

32 Tra^<,rnento liospitala ............ . ...	vi-O 25ff,
33	Funcrais 

.............. ...... : ........

	

10G..6^)~	200:()0C$^^
34 L---x e rei cios 1111~ .... ........	407:600$000	145:817$700

	

35 ^11 x ilios, -.;ubverLÇõ e s e contri uiç es	—	CO.306:105$300

)W

35	descontos e colilíssõc', .........	—	1.659:604W0

	

37 Arriort iza ÇOes - ...: ........ ........ ...
	

—	

W0	

5.1,20:0040M
39 Percenta^Zen, ..... .....	230: O"M
40 Clistas-crirriC ...... ...
41 Prenilos & -

	

. %pólices ................. —	 3.600:000$0X
42 Aposentados .........	 2.400:4^,05«
43 Relorifia(los ......

44 Fomento à
45 FolfientO	^W' icultura ..............
46 Fomento a pecUaria .... ............
47 

M.^ 
erjul p^ua a imprensa . .......

4R	 »	construeçoes ..........
	midi co e dentário .........	

64:465V000

de eii ,-^cilha-la .............

51	 ^,)íogr^'tfico e de idenfili. 5-3:000$000

,53 Material r ,,t , [ij .te.legráfico e rádio-tele- 50:000$000
fC) nico .... ..........	 200:000$000

55—	Mat.,rial hidráuliço ....... .........

56	»	de navegação ............ ...
58	»	didático ................ --- ...	

' 
4:235$000

	

Bq instrumental ele Inúsica ....... ........

	
25:0M000

fi ,3 Alugueis e arrcndainentos de prédios
	267: ~000	1.306:0-)0$0

1;

51 Ca.,^sas (1,1 Fazenda ............... ..

. .

	309:~	37:^0W

G3 Despesas cmi o palacio do Governo.	
321:9845W0

U Aparelhamento 
de Estâncias Hidró-

1Ainen-^ ............
65 J,1 Csp^^,s— (^e

	

	jugu11^(.nto 1 ......	217:2W$101M	8:0JOS(

de "'iaÇ t11 ) ..............
67	 e e,	(ta Penitell iá -

,ia Agri,ola de	...............

57,943:3373lW^

— 1

	

12:090$000	33:0M1,A0	W: 000$000	1-W^:837S5'10

	

3:000$000	 3:00~

	46 Col-no 1	4:0001m00

	

300:000$000	4.q81:6503rw)

	

19:5~0	 119:0~

	

20:r~o	
35:5ffism,1

	

30: 01,3~	750:~o9

	

997:600$000	3.397:147$701

66:03m00

2.4()0:001^$0W

	

S. 19 1 5~;	10:000W0	 Cí22:Q0WN^

	

1.824.-OnCk	 5.20l:S(!0SW,^

	

10:OOOWO	 1.834:00~m
2.04< o

	

1 1.136:8~00	11.136:840$009

	

1. 17?A 5(«0	
1.23-3:015"ljo

	

287:0:-0Wí^0	q7: 004000	3XI:ffi01001)

	

OULA,2	
850:00,«0
2W:00~

	

FO:~)	2W:03am	340:0005~

26:000$(M

	

50;moco	 32:74$000	1.976:26,,W,1
—	337:20~

3	;009

--	1.W:.100$00o
87:

	

43:00~	US:2W1300
	50.000:03Gtom	50.000:0~00

1 . Offi:0~1 00

52.313:6*VI,(fi

1^,



120:000$000

24:000$000
22:800$000
18:000$000
12:000"^00()

9:600.^;000

10:800$000
7:200$000

6:000$000

3:600$000

7:200$000
8:400$000 129:600$000

00
0

1

145:200$000
6:600$000a

TABELLAS EXPLICATIVAS

SECRETARIA DO INTERIOR

1 — Palacia do Governo

1 — Subsidio ao Governador.

3 — Pessoal effectivo:

Chefe de gabinete. . . .
Official de gabinete . .
Secretario particular.
2 porteiros, a 6:000$.
2 ajudantes de porteiros

de 1.1 classe, a 4 :800$.
3 ajudantes de porteiros

de 2.' classe, a 3 :600$.
1 electricista . . . . . .
1 ajudante de electricis-

ta.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1 servente auxiliar de

electricista . . . . . .
2 mensa

g
eiros motocy-

clistas, a 3:600$000. .
2 teleplionistas, a 4 :200$.

4 — Pessoal contractado:

Para pagamento ao mor-
domo, motorista, aju-

dantes de niotoristas,

j ardineirios e servi~
Eventuacs . . . . . . . . .

63	Despe^sas com o PaltIcio
do Governo:

Para representações, gra-
tificações e despesas
de prompto pagamento

Para despesa de manu-
tenção, conservação do
Palacio e dependen-
dencias e respectivo

,mobiliario, expediente
da Secretaria, conser--
vRÇãO e custeio de au-
tomoveís, g a z o 1 i n a,
fardamento para pe,,,,
soal subalterno, iliu-
minação, serviços te-
lephonico, ;postal e te-
legraphico, conserva-
ção dos jardins do Pa-
lacio e transportes. .

2

	

	ADMINISTRAÇÃO GE-
RAL

2

	

	Representação do Secre-
tario . . . . . . . . .

101:984$000

220:000$000	321:984$000	723:384$0%

12:000$000



Uo M"000
3G:00^^OOO
18:000$000
12:000$000

84:000$000
9:840$000

59:040$000
7:200$000

49:920$000
6:000$000
8:400$000

38:400$000

36:000$',, JO',)
36:000$000
42:060$000
10:800$000
5:040$000
7:200$000

3 — Pessoal effeclivo:
Secretario de Estado.

2 Directores, a 18:000$.

Chefe de gabinete . . . .
Official de gabinete . . .

7 chefes de secção, a . .

12:000$000 . . . . . .
Guarda-livros . . . . . .

6 primeiros officiaes, a
9:840$000 . . . . . . .

Bibliothecario . . . . .

6 segundos officiaes, u .
8:160$000 . . . . . . .

8 amarmenses, a 6:240$.
Ajudante de guarda-livros

Alinoxarife . . . . . . .
8 auxiliares de 1.1 classe,

a 4 :800-$000 . . . . . .
12 auxiliares de 2.- elas-

se a 4:200$000 . . . .
2 au ili qres de btbliotlie-

ca, a 3:600$000 . . . .
10 dactylograp as, a . .

3:600$000 . . . . . . .
10 archivistas. a 3:600$,
14 prat í cantes, a 3:000$,
2 motoristas, a 5:4010$.
1 motorista . . . . . . .
Inspector electricista. .

ce

r=-

Mensageiro motocyclista
3 telephonistas, a 3:000$
Porteiro . . . . . .
9 continuos, a ^:2'40$000
16 serventes, a 2:640$. .

3:600$000
9:000$000
4:200$000

29:160$000
42:240$000 696:600$000

Pessoal conIractado:

9 praticantes, a 3:000$
1 servente . . . . . . . .
2 ajudantes de motoris-

tas, a 3:000$000 . . . .
4 ascensoristas, a 1:800$.
Para dois professores e
um bibliothecario da
antiga Escola de Sar-
gen^tos . . . . . . . . .

Carpinteiro.

7 -- Gralificações:

Substituições regulamen-
tares . . . . . . . . . .

Ao Pessoal do gabiente
A 2 Directores . . . . . .
Ao encarregado do ser-
viço de contmunica-
ções . . . . .

A 2 funecionarios do
mesmo serviço. . . .

27:000$000
2:640$000

,6:000$000
7:200$000

20:400$000
3:0-00$000	66:240$000

24:000$000
50:0,00$000
14:400$000

5:964$000

7:200$000



Ao ene—arregado -do Ser.

viço de DactyJogra-
phia .	.	.	.	.	.	.	.

Ao bibliothecario . . . .
Ao continuo do Serviço

de Co,.rnmunicações . .
Ao porteiro . . . . . . .

Ao encarregado da por-
taria do 2.' andar . .

Ao encarregado do Ser-
viço tele 

ó 
raphico e ra-

diotelegral)hico . . . .

9	Diarias

A funccionarios em via-

gem . . . . . . . . . .

Addicionues
A 
um 

Director e um
C,hefe de Secção . . . .

Para pagamento de au-
dicionaes que se veri-
fiquem eiu 1937 . . .

10	Expediente . . . . . . .
11	Evenluaes . . .
12	Transportes e dorninuiii-

cações (inclusi
. 
ve para a

Força Publica) . . . .

Serv 'Ç<>S POSIU1 , TCIC,7rw-
Phico e Telephonico

Postal e Telegraphico
Teleplionjeo . . . . . .

1,5	Força, luz e agim . . . .
16	Vehiclilos,->e aecessorios.
17	Conibustiveis e lubrifb-

cantes . . . . . . . . .
18	Aloveis e utensilios. . .
19	Propaganda e publici-

dade . . . . . . . . .
20	Jornaes, Revistas e Li-

vros .	.	.	.	.	. .	.	.
21	Enconnuencl<Is à Illlprell-

sa.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	Fardainento Para o Pes-

soal Subalterno . . . .
34	1_,'xercicios Findos . . . .

35	Auxilias, SubvenÇ5es e
CO-ntribuições:

Para a Caixa Beneficen-
te da Força Publica. .

Para a Ordem dos A ,dvo-
gados.

1>ara 0 Ilos i)ital Militar,

3:600$000
3:600$000

1:560$0-00
1:200$000

1:200$000

	

3:600$000
	

116:321,'W00

16:000$000

3:000$000

	

5:000$000	8:000$000

45:0,00$000
400-000$000

1.000:000$000

45:000$000
35:000$000	80:00W4000

26:000$000
50:000$000

40M0$000
20:000$000

100:000$000

	

20:000$000	
00
U¥

600:000$000

15:000$000
100:000$000

300:000-^000

20:000$000
60:000$000	380:000$000



65 — Despesas de PrompIn
Paga.niento (Para sup-
primentos 

em 
duo(le-

cinios) . . . . . . . .

67 — Installação e custeio (ia
Penitenciaria Agricola
de Neves . . . . . . .

60:00os,000

1 . 000:000$000	4.851:164$000

3 — DEPARTANIENTO DE AD
MINISTBAÇÃO M'UTNICIP.^L

3 -- Pessoal Weell ivo :

Director . . . . . . . . .
Assistente Techníco . . .
2 Inspectores, a 18:000$
2 los. Officiais, a 9:8440$
2 2os. Officiaes, a 8:160$
2 Anianuenses, a 6:21101,,
2 Auxiliares ^de 1.' ela%-

se a 4:800$000 . . .
2 Auxiliares de 2.- clas-

se, a 4:200$000 . . . .
4 Praticantes, a 3:000$.

'2-.' :00U"-'^ú0
18:000.$000
36:000 1*"000
19:6801^0W^
16:320$000
12:480$000

9:600$000

8:400$000
12:000$000

	156:480$000

4 — Pess"l contraciado:
6 Contadores Fiscaes, a
- 9:600$000 . . . . . .	 L7:600$000

L

i	Grotificações

Substituições regulanien-
tares

8	Diarias e uiuda de cuslo:

A funceion qrios em v^a-
,em . . . . . . . . . .

11	Eventuaes . . . . . . . .
19	^ropaganda e publici-

dade . . . . . . . . .

4 — CHEFIA DE POLICIA

2 — Representação do Cheie
de Policia . . . . . . .

3 — Pessoal effectivo:

Chefe de Policia.
Chefe de Gabinete . . . .
3 chefes de secção, a. .

12:000$ ... . . . . . .
3 primeiros officiaes, a

9:840$000 . . . . . .
3 segundo s, officiaes, a

8:160$000 . . . . . . .
3 amanuenws, a 6:240,^
3 auxiliares de 1. 1 elas-

se,a 4:800$000 . . . .

:30:000$000

30:000$000
13:970$000
40:000$000

15:(300$000

6:000.^0ü0

30:000$000
12:000$000

36:000$000

29:520$000

24:480$000
18:720$000

14:400$000

348:6;_)0$000

r^1^



24:000$000
6:390$000

108:00W'000

32:400,yo^)()

36:000$000

') 9 :52ffi,,*000

40:800$000
:31 :20W$000

48: 000.,^()00
-1 :;-)00'^OOO

12:000$0oO

5:190$000

14:400$000
8:640$000
6:480$00o
4:320$000
3 :60011ffio

5 auxiliares de 2.' clas-
se, a 4 :200$000. . . .

3 praticantes, a 3:000$ .
1 inensageiro in o t o e y-

e 1 i s t	a .	. .	.	. .	.
2 continuos, a 3:240$.
'2 sei-ventes, a 2:640.$.

7 — Gralificações

Aos auxiliares de Gabi-
nete .	.	.	.	.	.	.	.	.

Substituições regulanien-
tares .	.	.	.	. .	.	.	.

10 — Expediente . . . . . . .
11 — Eventua,es . . . . . . . .
12 — Transportes . . . . 

* '13 — Serviço: Postal 1 elegra-
phico e Telephonico . .

16 — Vehiculos e Acces^sorios
17 — Combustiveis e Lubrifi-

cantes . . . . . . . .
18 — MoueiE, e utensílios . .

26 — Fardari?entos, Calçados
e Equipamentos

Fardamentos para o pessoal
subalterno . . . . .

21:000$000
9:000$000

3:600$000
6:480$000

	

5:280$000	210:180'-'000

20:000$000

	

11:000$000
	

31 :0~000

10:000$000
30:000$000
24:000',-'000

24:OOO^'00o
30:000$000

11:400$000
4:000$000

4 :000$00() 38 1 :880.$000

5	SEIRN-19-0 DV ir^--
TIGAÇôES

3	Pessoal effectívo:
Chefe . . . . . . . . .

Auxiliar de gabin;ete . .
6 delegados esp ecializa-
dos a 18:000$000 . . .
6 escrivães de delega-
cias esp ecializadas, ' a

	

5:400$ .	. .	.	.	.	. .
3 chefes de secção, a
12:000$ . . . . . . . .
3 primeiros officiaes, gi

	

9:840$ .	.	.	.	.	.	.	.
5 segundos officiaes a
8:160$ . . . . .	. . .

aiMínuenses, j 6:240$
10 auxiliares de L- cLis-
se, a 4 :800$ . . . . .
Protocolista . . . . .
Perito cliii,lico

Inspector das filiaes de
identificação . . . . .
4	identificadores,	a3:600$ .	.	.	.	.	.	.	.
Photograplio chefe . . .
Photogral)lio de 1.- classe
Pliotogr al)lio de 2.- classe
Ajudante de photo,graplio



12:000,000
16:800$000

7:200$000
4:800$000

6:000$000
90:000$000
4:200$000

22:680$000
26:400$000 G05:5920$000

6:040$000
0

	

33:696$000
	

1

19-6:300$000

152:670$000

2220:320$000

	

287:2200$000
	826:226$000

10:GOO$000

30:000$000
'^")0 :000$000	250:000$000

:0 4 0,11,'0 0 o
19:000$00,1)

16:000.^"OOO
40:000$000

1 -) : 0 0 0 ^ 0 0 0

50:000$000

6:000$000 1.869:786$000

4 archi\-adores, a 3:000$

2 cen
'

sores a 8:400$ . .

Oper2idor àe 1.* classe

Operador de 2.- classe

2 ajudante do operador,

a 3:000$000 . . . . . .
30 praticantes a 3:000$

Porteiro . . . . . . .
7 continuos, a 3:240$
10 serventes, a 2 :640$

4	Pessoal contraclado -

inspector de corpo de

segurança . . . .	. * ,
6	sub-inspectores,	a

5:616$000 . . . . . .
25 investigadores de 1

classe ' a 5:052$
35 i n l;estigadores de 2.'

el,,isse 

1 

a 4:362$ . . . .
60 investi,gadores de 3.'

elasse a 3:672$ . . . .
Corp^ de vigilancia ex-
tra-nunierario inclusi-

ve 3 asecnsoríslas

7 — Gratificações:
Substituições	regula-
n-.entare^ . . . . . . .

D iaria4i e viuda ele CuSIO:
• delegados espe-eialíza-

dos £m viagem . . . .
• investigadores, idem .

9 — AdWicionaes:

A 1 Chefe de SecÇão e 1
censor policial . . . . .

10 — Expediente . . . . . .
1 3—Serviço Postal, Telegraphi-

co e Telephonico . . .
18 — Moveis e Utensilios . . .
26 — Fardamento, Calçiados e

EquípanteniGs.

Fardamento para o pe -s-
soal subalterno) . . . .

51	Molerial pholographieo e
de indentificação

finclusíve para o atelier
da filial de Juiz	de
Fóra) .	. .	. . . . . .

65	Despe.^.us de prúmpto pci-
yornento:

( P
ar
a supprimento cui

duodecinios) . . . . . .



NkLÉ_11'_

805:000$000

100:00o$000

10:000$000
40:000$000

60:000$000
27:000$000

24:000$000
24:000$000

300:000$000
112:000$000

40:000$000

15	Força, Luz e Agua . . .
16	Vehiculos e Accessori. os
17	Conibustiveis e lubrifi-

caules . . . . . . . . .
13	Moveis e Utensilios . . .

7 — DILIGEINCIAS POLICIAES

7 — Gralificaçóes . . . . . .
8 — Diarias e ajuda de cuslo
11	Eventuaes . . . . . . .
12	Transportes . . . . . .
lj.	Serviços postal, telegra-

phico, e telephonico .

6 — DELEGACIAS DE
POLICIAS

3	Pessoal effectivo:
1.' Delegado Auxiliar
2.1 Delegada Auxiliar
4 Delegadús Auxiliares
(2.',	3.*, 4.*,	e	6.'.)
a 18:000$000 . . . . . .
3 Delegados de Policia,

na Capital a 16:800$
1 Delegado de Policia
em Juiz ;de Fóra . . . .
6 Escrivães de delegacias
auxilares a 5:400$000 .
4 Escrivães de Delega-
cias da Capital e Juiz de
Fóra, a 5:400$000

7 — Gratificações:
A 213 delega,dos de po-
licia, a 600$ . . . .

8 — Diarias e ajuda de custo.
• delegados auxiliares
• dele gados especiaes .

10 — Expediente . . . . . . .
13 — Serviços porial, lelegra-

phico e telephonico . .

21:600$000
19:200$000

72:000$000

50:400$000

12:000$000

32:400$000

	

21:600$000	229:200$000

—	127:800$000

36:000$000

	

240:000$000	276:000$000

—	10:000$000

25:000$000

8 — GUARDA CIVIL
3 — Pes ç"l efiectivo:

Medico . . . . . . . .
Chefe de Secção . . . .
Intendente . . . . . . .
Primeiro escripturari-o .
2 segundos escriptura-
rios, a 6:600$ . .. . . .
4 terceiros escriptura-
rios, a 6:000$ . . .	. .
5 auxiliares de escripta,
a 4:200$ . . . . . . . .
Dentista . . . . . . . .

9:600$000
8:400$000
7:800$000
7:200$000

13:200$000

24:000$000

21:000$000
3:600$000



N.

9	dactylo graphos,	a
o3:600$000 . . . . . . .

Porteiro . . . . . . . .
6 chefes de divisão do
Corpo de guardas, a
6:000$000 . . . . . .

13 fiscaes de turnia, sen-
d^, um	iggregado, a
4:800$000

26 fiscaes, sendo 1 a,,-
gregado, a 4:320$000.

200 guardas de 1. 1 elas-
se, a 3:120$000 . . .

300 "uardas de 2.' clas-
se, a 2:760$000 . . . .

250 ,,uardas de 3.' clas-
se, a 2:400$000

7	Gratificaçõe.s:

Ao Superintendente
Ao Inspector Geral . . .
Ao Sub-Inspector . . .
Ao intendente, para que-

bras . . .	.	. .	.	. .
Substituições	reWila-
mentares . . . . . .

10	Expedíente . . . . . . .
25	Armari^ei21os e Munições

7:200$000
3:600$000

36:000$000

62:400$000

112:320$000

624:000$000

828:000$000

600:000$000 2.368:320$000

4:800$000
3:600$000
1:200$000

1:200$000

5:000$000
	

15:800$000

2:50^ü80ü0
10:000$000

2 6	Furdamentos, calçados e
e quip.wIlentos . . . .

30	Medicamentos . . . . . .
35 — Tratumento Hospitajar
49 — Alaterial medico 11 medico

dentorio . . . . . . .
65 -- Despesas de piy)nipto pa-

gament.o (Para suppri-
mentos em doudeci-
mos)	. . . . . .

9	INSPECTORIA DE VEHI-
CULOS

3	Pessoal effeclivo:

Chefe de Secção . . . .
Inspector Geral . . .

5 escripturarios, a . . .
4 :200 . . . . . . . . .

3 -au y iliares de escripl^,
a 3:000$000 . . . . . .

Port eiro-servente . . . .Aj 
udante do inspector

6 inspectores, a . . .
4:800$000 . . . . . .

9 fiscaes motocyclistas,
a 3:600$000 . . . . .

35 fiscaes de 1.* classe,
a 3:120$000

45 fiscaes de 2. 1 classe,

331:793$000
5:000$000
5:000$000

2 :500,1,^000

12:000$000	2.752:913$000

6:600$000
6W00$000

21:000$000

9:000$000
2:400$000
5:400$000

28:800$000

32,:4003000

109:200$690



a 2:760$000 . . . . .
70 físcaes de 3.' classe,

a 2:640$000 . . . . .

iO	Expediente . . . . . .

Força, luz e agua:

llluiiiinação e reparos
de apparelhos si,gna-
leiros . . . . . . . .

16	Veiticulos e Aecessorios:
Custeio e reparos de mo-

tocycletas . . . . . .

Placas e sellos para vehi-

culos. . . . . . . .

25 — Arniamentos e munz. ções

26 — Fardamentos, calçados e
equipainentos . . . .

JO — Depariamento de Assis-
!encia Policial e Medicina Legal

i:-l ess,0(1 1 effeclivo:

1 Director . . . . . . .
1 Medico Secretar^O. .
1 Med : eo chefe (le labo-

ratorio . . . . . .

124:200$000

	

184:800$000	529:800$000

5:000$000

16:000$000

-20:000$000

	

60:000$000
	80:000$000

4:000$000

86:000$000

13:200$000
8:400$000

8:400$000

720:800$Oóó

4 Cirurgiõe%, a . . . .
9:600`000 . . . . . .

3 Medicos Le ĝistas, a

9:600$000 . . . . .
1 -,Nícd^Ico Lel—Ista, Toxi-

colo,luista . . . . . .
1 Medico Chefe dos Ser-
viços internos . . . .

1 Chimico Toxicologist,9

1 Protocolista - archi-
vista . . . . . . . . .

1 Economo . . . . . . .
1 Porteiro . . . . . . .
2 Enferineims, a . . .

3:360$000 . . . . . .
2 Aj^i1danter, de Necrop-

sia, a 3:240$000 . . .
1 Ajudante de Laborato-

rio	.	.	.	.	.	.	.	.
1 Dactylographo . . . .
2 ' Auxiliares	Academi-
cos, a 3:600$000 . . .
1 Auxiliar do chimico

toxicologista . . . .

4	Pessoal contractado:

2 Enfermeiras, a . . .
2:400$000 . . . . . .

38:400$000
9:600$000

28:800$000

9:600$000

8:400$000
8:400$000

3:600$000
3:600$000
3:600$000

6:720$000

6:480$00

2:640$000
3:600$000

7:200$000

3:600$000
	

174:240$000

CO

4:800$000



1 Pratieante - dacty10-
grapho . . . . . . .

2 Auxiliares da portaria,

	

a 2:400$000 . . . . .	4:300-^^000
4 Telephonistas - ficha-

	

dores, a 2:400$000 . .	9:600$000
1 Zelador de Laborato-

	

rio . . . . . . . . .	1:440$p60

	

1 Cozinheiro . . . . . .	1:200$000
1 Copeiro . . .	960$000
3 Ajudantes de limpeza,

	

a 1:200$000 . . . . .	3:6ü0$000	9-8:800$000

	

10 — Expediente . . . . . .	 1

	

11 — Evenluaes. . . . . . . .	 12:000$000

	

13 — Serviços PPslal, Telegra-	 3:000,400	phico e TelephQnico	
5:000$000

15 — Força, Luz e Agua	 50:000$00016 — Vehiculos e aceessorios

	

17 — Combwtiveis e Lubrifi-	25:000$000
cantes .	.	. .	. .	.

1	Moveis e Ulensili

. 

os . . .	 6:000$000
26	Fardainenlos, CalçadGs e

equipcuizentos:
(Fardamento para o
pessoal subalterno)	 8:000$000

Kbk-30 — Medic<rmentos . . . . .
31 — Vesiliario e Aliinentação
32 — Tratamento Ilespitalar .
49 — Material Medico e .11'edi-

co-dentario . . . . .

65 — Despesa de promplo pa-
^ia1nezzlo (Para sup-
prinientOS em duode-
cimos) . . . . . . . .

Casa de Correcção
J3 Pessoal efiectivo:

Administrador . . . . .
Ajudante de administra-

dor. .	. . . .	. . .

7	Gratificações:

Ao medico . . . . . .

l',)r substituições regu-
lamentares . . . . . .

10 — Expediente . . . * * . . .
11 — Eventuaes, inclusive as-

se lo do predio . . . .
13 — Serviços postal, telegra-

PIlico e telephonico .

30:000$000
40:000$000
24:000$(>0O

50:000$000

--	24:000$000

7:200$000

	

3:600$000	10:800$00

2:400$000

	

3:600$0000	6:000$000

2:000$00U

6:500$000

400$000

481:59Q$00Q



35:000$000
50:000$000 85:000$000

10:000$000
25:000$000

1.200:000$000
5:000$000

200:000$000	2.019:400$00f1

13:200$000
7:200$000
6:000$000

	

1,5 — Forçu, luz e agua . . . .	
5:600$000

	

18 — Moveis e utensilios	
3:000$000

	

30 — Medicomenlos . . . . . .	
10:000$000

31	Vestuario e alimentação .	 61:000$000

65)	Despesas de PTOMPtO
puguinei110: P,,xa sup-

	

primento em ditode-	
12:ON$000	117:300$000

elinos .	.	.	.	.	.	.

12 — Pr4sões

3	Pessoal effectil;O:	 t'J

	

2 Carcereiros das	ca-
deias de Barbacena e

	

j,tiiz de Fóra ,, a	
-í :9-00,s0003:600$000

211 carcereiros das ca-
deias do Estado, a . .

	

1:200$000 . . . . .	2,53:200$000	260AN$000

7	Gratificaçóes:

	

A inedicos contractados	
24:000$000

8	Diar ias e ajuda de eusl():

	

Diarias para inspecção	 10:000$000
de cadeias . . . . . .

	

Evenlu(tes . . . . . . . .	 200:000$000
15 — Forca, Luz e Agua:

Para os Quarteis dos
destacamentos . . . .

Para as prisões . . . . .

18	Moveis e

:^O	]Iedk"capielito..; . . . . . .

M	Vestizoru) e Alimentação

	

(Inclusive bvagem	de

roupa)

,^3	Funcives . . . . . . . .

60	Alugue;s e arrendainento
de pre^dios:

	

(vara os quarteis	d os

	

destacanienlos)	. . .

13	Peniienciaria de Ouro
Preto

')es^;oe0	-1 effectivo

Directoi . . . . . . . . .

Medico . . . . . . . .

Aliroxarife . . . . . .



2»4:000$000

7:200$000
5:400$000

1:860$000
1:860,^000

14:880$ftO

227:174$600

1:440$000
500$000 1 :940^000

660$000
7:755$000
3:850$001

800$000
4:680$000

88:000$000

Aminuense . . . . . . .
Inspector geral . . . . .
Professor primario . .
Porteiro . . . . . . . .
Servente . . . . . . .

4 — Pessoal contractado:

Auxiliar de arrisnuense
Mestre de sapateiro .
Mestre de alfaiate . . .
Enfermeiro . . . . . .
16 Guardas, a . . . . .

1:497$600 . . . . . .
Guarda do Almoxarifado
Cozinheiro . . . . . . .
Ajudante de cozinheiro

7 -- Gralificações:

Por substituiçães

10	Expediente . . . . . . .

Eventuaes . . . . . . . .
15	Força, luz e agua . . .

18	Voveis e utensilios . . .

30 Medicunientos . . . . . .

31	Vestuario e alimentação

5:400$000
4:200$000
3:360$000
4:2100$000
2 :l60',^000

1:860.$000
3:492$000
3:492$000
1 :,,60$000

23:961$t';00
1:692$^OO
1:170$000

702$000

45:720$000

38:229$600

2:200$000
1:57W00
5:460$000
4:400$000

550$000
5:040$000

100:000$000

05	DeSPesas de pr<>177p10
Pauaniento (par.a stjp-
primento em	d, li rmi e -

14	Penitenci(tri(t de U1;eruJ^a

3	PessoW effectívo:

Adininistradoi . . . . . .
Amanuense . . . . . . .

Professor primario,

Pessoal <^Qn1ractado:

Inspector . . . . . . .
Porteiro . . . . . . .
Servente . . . . . . .
8 ĝuard2s a 1:860$000

7	Gratificações:

Ao medico . . . . . .
Por substituições . . .

10 — Exped iente . . . . . .
11 —Eventuaes . . . . . . . .
1 ,	I<-Orça, luz e agua . . .
1,<	Aloveis e utensilios . . .
.30	Medicuinentos . . . . .
31	Ve.,duario e alimenlação

1



2:400$000

12:000$000
	

15 S - 5 o "-) 0 11) o

15:000$000

19:200$000
9:600$000

4:200`,000
7:800$000
9:600$000
^) :600$00,0

3:600$000

3:000$000

3:000$000
4:800$000
3:600$000
3:600$^^( 0

5:400$000

3:720$000
24:960$000

1:92,0$000
1;200$000
1:680$000

2:160$000

3:600$000
3:000$000
:400$000	

-2 :44wW00,:i00$000

1 :100$000
^^:C00$000

924$000
9 '300$000

4:370$0100
1:200$000
2 :(;00$000

35	AuxL'Uos, subvenções e

contr i buições: . . .

Aluguel de casa para o
Administrador . . .

6,5	Despesas de prGin~

	

pagamenit o	(suppri-
mento em duodeci-
Inos)	.	.	.	.	.	.	.	.

1 ,-)	^jajzjcojjjjo Judiciario

pessoal efefclivo:

Direclor
medicos alienistas. a

9:6000$000 . . . . .
Radiologista . . . . . .
Amanuense dacty1oWa-
pho.	.	.	.	.	.	.	.

Escriplurorio
Elcononio aIII]ox^wife.
En^er! ,neiro chefe .

	

-,.'nferi ,,icii,a chefe .	.	.

Enfernieiro para -.) pa-
villi.~lo dos hornens . .

Eufermeira para o pa-

vilhão das mulheres .

Porteira . . . . . . .
Continuo . . . . . . .

4	Pessoal nontractado:

Ph--r-mnceutico . . . . .

2 InspecioreS, a . . .
^:O"60,9000 .	.	.	.	.

16 kGuardas, a 1:560$000
,oziIII1CUO . . . . .

Aj udante de conzinheir(>

'2 Copeiros, a 840$000
Servenles, a
1:080$000 . . . . . .

2 Costureiros, a . . . .
1:800$000 . . . . . .

Electricista . . . . . .
1'u.^u ; sta . . . . . . . .

10	Expedienle . . . . . .
11	!^'vCIItII(teS .	. . . .

13	Seruii,-os Pos!(d, Telegra-
phico e Telephonico .

15	For^'.,I, luz e a !^11(1 . . .

1 7/	'Combustiveis e lizbrifi-
caizie,-

18	.41oveis e ulensilios
30	tos . . . . .
31	^'esÍma,,w e .!í;.(nenIu^-úo



35	Iiix'Iio,,^, ^;izbvenções	e
enizíi-ibzií,-^>'cs (de ali-
mentação para o Di-
reclor) .	. . . . . .

49	Materiu1 medico e inedi-
co-denlurio . . . . . .

65	Despesas de prompto
pagumento (Para sup-
prímento em dizode-
Cinzos)	.	. .	.	.	.	.

16 — Foà-^,u Publica

3	Pessoul efefctivo:

10 Corone i s, SCII(Io 11111
em (,Iisl)oiiibili(l^ade, a
30:000$000 . . . . .

17 Tenentes coroneis, a
,-)4:000^000 . . . . .

2, 9 Majores, a 18:000$
83 Capitães, a 14:400$
97 Primeiros	tenentes,

a 10:800$00 . . . .
118 Segundos tenentes, a

9:000$000 . . . . . .
37 Se ,mndos tenentes

comm^s.sionados, a . .
7:800$000 . . . . . . .

6:000$000

4:800$000

12:000$000	253:934$000

C

300:000$000

408:000$000
^)22:000$000

1.195:200$000

1,047:600$000

1:062:000$000

288:600$000

1.2. 1 Tenentes bunora-
rio IIrofess^^r du Es-
colzi flegimental do 5.*
B.	C, .	.	.	.	.	.	.	.

1 Tenente honorario con-
tabilista do SIS . . .

32 Aspir^intes, a .
7:200$00 . . . . . .

1 Enferineir., N,isitaciol,,1
1 ,."nferjiieil'Os	praticos
de pliarinacia , a
3 :600$000 . . . . . .

1 Erifernieiro da sala de
cirurgia . . . . . . .

1 Enfermeiro de Bontin-
gentherapia . . . . .

4 — Pessoal cozi traciada:

1 Capitão chefe do Labo-
ratorio de Pesquizas
Clinicas . . . . . . .

1 primeiro tenente ins-
tructor de armas auto-
lti,,illcas	

*	*	*	'	'	
.	.

2.. tenente honorario
arineiro . . . . . . .

2.' tenente honorario
Inestre de officina de

3:960$000

7:200$000

2,30:400$000
6 :000$'000

14:400$(ffio

4 :800.4,,000

4:800000 5.049:96ffiSOP,

10:200$000

10:800$000

5:400$000

1



alfa^&te . . . . . . .	6:600$000
1 contador da mesma of-

f i cina	 4:800$000
3 2's.	tenente lionora-

rios p^-ofessorcs	das
C S C	re^àinenLaes

dos 1	e 6 B. C. e

Re gimento de Caval-
lat-1: a, a 3:960$000	11:380$000
2.'^, tenentes honora-
rios professores das es-
colas reginientaes das
unidades do interior,
2. , 3 .,, 4.% 7. -, 8. - e
9.' BBICC a 3:360$	20:10'0$000	 00

Furtecionarios	da Sec-

çao de Dacilylographia
do Ei',11 a 3:600$000 .	21:600$000

1 Contabilista da Cai-
xa Beneficente (para-
ragrapho unico Ido art.

81, da dec. n. 486)	7:200$000
Missão Instruelora

	Instructor chefe . . . .	27:600$000
4 inste.uctorcs, sendo 3

^ 1 1 .- tenen-
te, zt 24 :0004, 000 . . .	96:00$000

ffi~_
Instituto Propedeutico

L–	
Tenente-Coronel Hono-

rario, directr do I. P.
7 capitães	honorarios,
professores, a 10:200$

Capitão 1t3norario,	se-
cretario tecImico . .

5 — Saldos a praças de prel:

21 sargentos ajudantes, a
2:520$000 . . . . . .

125 primeiros sargentos,
2:160$000 . . . . .

253 segundos sargentos,
a 1:800$000 . . . . .

482 terceiros sargentos,
a 1:440$000 . . . .

979 cabos de esq^uadras,
1:140$000 . . . . . .

270 cabos graduados, a

960$000 . . . . . . .
89 musicos de 1.1 classe,

a 2:160$000 . . . . .
62 musicos de 2.' classe,

* 1:800$000 . . . .
98 musicos de 3.' classe,

* 1:440$000 ._ . . . .

15:600$00

71:400$000

10.200$000
	

319:440$000

52:920$000

270:000$000

455:400$000

694:080$000

1.116:060$000

259:200$000

192:240$000

111:600$000

141:120$000



122 , ,,oldad^)s corneteiros-
tainboristas, a . . . .	108:336,^000888$000 . . . . . .
4.362 soldados, . . .

7	'00

	

809-6	 3.402:360$000
Praças afastadas do-ser-

viços e n ggregadas poro
inotivo de molestia	45:000$000 6.843:316$000

6 Etapas:	 -

360 de 8$00() diarios pa-
ra 881 inferiores e
249 musicos; e de . .

5$000 diarios p ara

979 cabos de esqua-
dra (i.- cabos); 270
dit^, graduados, (2.*
cabo) ; 122 corneteii , o-

tamboristas e	4.362	 13.573:800$000
r,olcludos . . . . . . . . . .

7 --- <-,j.ajifieaçõe^,;:
Para o ijudante de or-

dens do sr. Governa-
dor (art.	142, do	

12:000$000
R eg, . ) .	.	. . . .

P^ri^ 'o eomm^ndkntc
ral, chefe e sub-c1.efe
d, E. m_ comman-

K^
d a i] tes dc unidade'^'
chefe de serviços e
director do H . M . . .

Para medicos dos bata-
lhões da Capital, 2."
r I.- BWCC . . . . .

d irectnr	teel--ni('(^
do C. E. P . . . . .

Para 15 contadores pa-
gadores a 480$000 . .

De $600 diario^ a pra-
ças reengaiadas (art.
í14 do 13.e.-',, . . .

praças eni transito
(art. 122 do Reg.
a 2$000 diarios)

Sub. i i tuições (art.
do Rc^^.) . . . . . . .

Aos Assistentes Milita
-res do Governador, do

Secret,ario, do Interior.

do coininandante geral

do Chefe de, Policia,

do Chefe do E^M e RO

chefe do Gabinete do
Cornmandante Gerai,
(art. 124 do Reg. ). .

117:00W'-000

19:200$000

3:600$000

7:200$000

1.300:000'-0n0

200:000$000

100:0000$000

(i 1 : OOU$000



A instructores do D11
sendo 8 officiaes a . .
2:400$000 e 10 sargen-

	

tos, a 1:440$000 . . .	33:600$000
Para seis sargentos mo-
nitores das unidades
de fóra (art. 97 do
Reg. do D^l, decreto

	

n. 200, de 7N35 . . .	7:200$000
Aulas suppIenientares	30:000$00	1.893:800$000

8	Diarias e ajuda de custo :	
1

Ajuda de custo a offciaes
ein diligencia do ser-
viço militar (art. 165

	do Reg. ) . . . . . .	 220:000$000

10	Expediente:

Das unidades e dos quar-

	

teis dos destacamentos	 118:800$000

11	Evenluaes:

Para o Departamento de
Instrucç,-to,	despesas
de prompto pagamen-. .
t,o conservação de li-
nha de tiro e outras
despesas eventuaes.	 233:000$000

13 -- ServiÇo postal, 1C1C9ra-
phico e telephonico:

Das unidades e os quar-
teis dos destacanientos

1	Foça, luz e agua:

Para unidades . . . .
16	Vehiculos e accessori

. 
os .

17	Combustiveis e lubrífi-
cantes . . . . . . . . .

18	Aloveis e utensilios:

Para as unidades e para
os quarteis dois desta-
camentos . . . . . .

25	Armarnentos e muniç6es:

Para remuniciamento da
Força Publica . . . .

Para motorização da For-
ça Publica . . . . .

26 — Fard<wi?ento, calçados e
equipamelo:

Acquisição de material.
Confecção de uniformes

28 — Remonta de animaes . .

32:000$000

45:000$000
10:000$000

60:000$000

—	110:000$000

200:000$000

200:000$000	400:000$000

1.120:544$500 1.240.U--A
120:000$000

—	10:000$000

1



29 — Forragem e ferragem e
pasto:

Forragem e ferragem
Para conservação da fa-

zenda e pastos . . .

32 — Ti,atw^^enlo hospitalar . .

33 — Fuiteraes . . . . . . .
59 — Instriunenial de mus,, ca .

60 — Aluguel e arrendiamento
de prediols:

P^^ra o 8.' batalhão

630:000$000

20:00~00

--	85:000,"000
l0:000^

'
^000

17 CORPO DE BOMBEIROS

3	Pessoal effectivo:

1 tenente-coronel . . .
1 major . . . . . . .
4 capitães, inclus ivé ca-

pitão-medico, a . . .
14:100,$000 . . . . .

6 primeiros tenentes i a
10:800$000 . . . . .

13 segundos tenentes, a
9:000$000 . . . . . .

1 Professor o.o e ,Cola re-

Áti.

24:000-,'ü0O
18:000,'$000

64:800$001)

117:000,'W0

P~1_

Soldos a pr-ças de prel .

2 argentos ajudantes a
2:520$000 . . . . . .

10 primeiros-sargentos, a
2:160$00.0 . . . . . . .

14 segundos-sargentos, a
1:800$000 . . . . . .

22 terceiro s-sargentos, a
1:440$000 . ' 

J41 cabos, a 1 :140$ó00*
9 musicos de 1.' classe,

a 2:160$000 . . . .
6 musicos de 2.' classe,

a 1:800$000 . . . . .
10 musicos de 3.' claisse,

a 1:440.$000 . . . . .
8 corneteiros, a 888$000
6 tamboristas, a 888$000
152 soldados, a 780$000,
A praças afasta-das do

serviço e aggregadas
por motivo de moles-
tia	.	.	.	.	.	.	.	.	.

6	Etapas:

360 diarias de 8$000 pa-
ra 48 inferiores e 25
musicos; 360 diarias
-de 5$000 para 41 ca-

5:040$000

21:600$000

25:200$000

31:680^$000
46:740$000

19:440$000

10:800$000

14:400$000
7:104$000
5:328$000

118:560$000

5:000$000	310:892$000

1
tQ



bos, 8 corneteirGs, f>
tamboristas e 152 sol-
dados . . . . . . . .

7	Gratificações
Para o Comm-andante e

transporte medico .
Para um contador e um

capitão ajudante, a . .
480$000 . . . . . . . .

De 1:440$000 a 4 segun-
,dos sargentos monito-
res -de cultura physi-
ca e de Bombeiros . .

De $600 diarios a 215
praças reengajadas e
10 bombeiros de 1.*
classe; de $400 a 10
bombeiros de 2.' clas-
se, de $20-0 a 10 bom-
beiros de 3.1 classe, e
de $500 a 20 emprega-
dos nas officinas. . .

S u l— t i t u i A e s do art

582:840$000

8:400$000

960$000

1
5:760$000

54:360$0,00

111, do reg. n. 7.712.	5:000$000
A's praças em transito,

a 2$000 diarios (art.
122 do reg) . . . . . .	1:000$000	75:480$000

o

8 -- Diarias e ajuda de custo:

A officiaes em -diligencia
10 — Expediente . . . . .. .
11 — Eventuaes . . . . . . .
12	Traaporte . . . . . .
13	Serviços postal, telegra-

phico e telephonico .
15	Força, luz e agua . . .
16	Vehiculos e accessorios
17	Combustiveis e lubrifi-

cantes .	.	.	.	.	.
18	Moveis e ulensilios

Inclusive roupa de
cama . . . . . . . .

26	Furdamento, calçado e
equipamento . . . .

32	'I'Nitctzi?eizto hospitalar .
33	Funeraes . . . . . . .

Material hy(li-aLilico (pa-
ru upparelhamento do
Corpo) . . . . . .

Instruinental (te inusica
60	Alugueis e Arrendamen-

tos de predíos . . . .

2:000$000
5:G00$000

15:000,W00
4:000$000

1:200$000
'29:000$000

25:000$000

16:000$000
	

1

15:000$000

80:000$000
5:000$000
1:000$000

200:000$000
5:00.0$000

12W00$000	1.642:772$000



18 JUSTIÇA DE SEGUNDA
INSTANCIA

3	Pe^ssoal effectivo:

17 desembargadores, a
48:000$000 . . . . .

Secretario . . . . . .
Archivista . . . . . .
2 officiaes, a 7:8008 - .
2 amanuenses a 6:0008
3 escrivães, a 7:200$ . .
3 escreventes do c g "to-

rio criminal (Dec. n.
10.493, de 10j9 1.^'2^ .

Bibliothecario . . . . .
Porteiro . . . . . . . .
Continuo . . . . . . .
3 serventes, isendo 1 a .

2:40OL$000 e 2 a . . .
1:860$000 . . . . . . .
2 officiaes de justiça, a

4:2H000 . . . . . .
Praticante . . . . . . .
4 dactylographos, a . .

4:800$000 . . . . .
Electricista . . . . . .
Conductor de autos . .
Mo',orista . . . . . .
AjudRnte de motorista

816:0008000
15:000^'000
(5 :000$000

15:600$000
12:000$000
21 :G00.'^úW)

4:200$ 00 0
9:600.^W)0«
4:'200,^00(j
3:00W00

C) :120$000

8:400$000
1 :860^O00

19:200$000
2:760$000
2:760$000
1:860 ,$000	954 :3G0$000

1

ND

Da lei 375 -- a 6 de-sei)i-

bar-adores

10 — Expediente, inclusive
pc^dienle pura 3 escri-

vães da Corte de Ap-
pelação

11 — Eventuaes . . . . . . .
13 — Serviços Pos tal, tel egra

-phie,o e telephonico .
15	Força e^ luz . . . . .. .
16	Vehiculos e accessorios
17	Conibustiveis e lubrifi-

cantes . . . . . . .
18	Moveis e utensilios - .
20	Jornaes, revistas e livros

26	Fardaniento para o pes-
soal subalterno . . .

s o o 0' '̂ 0 0 0
2 0 0 00.` », 00 0

3:000$000
1:000$000
3:000$000

3:000$000
1:000$000
1;OOú'1^UOO

1:500$000 1.024:6^0$000

19 — JUSTIÇA DA PRIMEIRA
INSTANCIA

3 — Pessaul effeclivo:

9 Juizes de Direito de,

4. 1 entrancia, a . . -
32:000$ . . . . ... . . 21 8 3, : 0 0 6 ç̂' 0 0 0



18 Juizes de Direito de
3.' entrancia, a . . .
22:400$000 . . . . .

56 Juizes de Direito de
2.* entrancia, a . . .
15:680$000 . . . . .

69 Juizes de Direito de
L a entrancia^ a . . .
12:000$000 . . . . .

3 Juizes Municipaes da
Capital, a 12:000$000 .

Juiz Municipal de Juiz
de Fóra . . .

18 Juizes Municipacs de
3.' entrancia, a . . .
8:400$000 . . . . . .
56 Juizes Municipaes
de 2.' entrancia, a
7:200$000 . . . .

41 Juizes Municipacs de
termos annexos, inclu-
sivé dois não installa-
dos, a 7:200$000 . .

10 Juizes Municipaes de
termos annexos em
,disponibilidade , remu-
neraffi-,, a 7:200$000 .

EscKvão privativo d o,,,^
feitos fiscaes e do Ser-

403:2G0$000

878:080$000

828:0,00$000

36:000$000

9:600$000
	

1

151:200$000

403:200$000

295:200?000

72:000$000

viço Eleitoral da Ca-
pital .	.	.	.	.	.	.	.

4 escrivães do crime,
em termos de séde de
comarcas de 4. 1 en-
trancia, a 5:560$000 .

18 escrivães do crime,
em termos de sédes de
comarcas de 3. « en-
tranci,a, a 4:380$000 .

125 escrivães do crime,
em termos de sédes de
comarcas de 1. 1 e 2.-
entrancias, a 3:660.$000

41 escrivães do crime,
em termos annexos, a
3:060$000 . . . . . .

Escrivão privativo do
juizo criminal da co-
marca de. B. Horizonte

Escrivão do Juizo de
Menores . . . .	. .

Official de Justiça do
Juizo de Menores . .

Escrivão privativo do
alist,aniento eleitoral da
comarca de J. d,e Fóra

Porteiro do Palacio da
Justiça . . . . . . .

6:w0$000

22:240$000

78:84W00

457:500$000

125:460$000

4:000$000

4:960$000

2:160$000

6:000$000

4:200$000



3 ^f^r yentes cio Palacio d&

	justiça, a 1 :860$000 -	5:580$000
2 officiaes de Justiça

	

para o serviço criiiii-	4:800$000	4.086:220$000
nai, a 2:400$000 . . .

7 — Gralificações:

300$000 mensaes aos

;u-lzes das varas criiiii-
naes, -da vara eleitaral

, C da de nienúres, da co-
marca de Belio Hori-

zonte, e da vara cri-

	

iiiiná da coniarca de	 18:000$000
	Juiz de Fóra . . . .	 1

8	Diarias e ^ajudas de custo:
Ajuda de custo aos jui-

zes de direito e aos ini
-zes municipaes, quan-

do nomeados, removi-	50:000-s000(los 
ou 

promovidos . .

Aos ju izes de Direito, Por
ses-- 71, o do jury que pre-

sidirem nos termos
que não sejai-u os da
Eé 1, 0 L-1e	COMarcas,
e aos que tiverem de i&e

para, corno substitutos,
tomar a-s-,ento na Córte
de Appellaç5o — a .
350$000 . . . . . . . .

Aos juizes de Direito, co-
mo indemnização de
despesas de transpor-
tes para a presidencia
do jury, nos termos
que não sejam os da
séde de- suas comar-
-cas, e aos que tiverem
de se transportar 

à

Capital para, como
substitutos, bomar as-
sento na CÔrte de Ap-
pellação . . . . . . .

45:000.W0

i^

9	Addicioliaes

A juizos de direito e
inunicipaes (Lei 375)

10	Expediente para o tribu-
nal do Jury . . . . . .

11	Eventuaes:

Limpeza, asseio e hygie-
ne rios Foruns do in-
terior do Est"o . .

23:472,5000

20:000$000

2:000$000



4 :0{'>O$OQO

110:000$000

1:000$000

13 — Serviços postal, tele-
graphíco e telephoni-
co.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

15 — Força, luz e agua:
Ao Palacio da Justiça

(1. 1 entrancia) ; ao
Juizo de Menores e

Foruns do interior do

Estado . . . . . . . .

18 — Moveis e utensilios:

Mobiliarios para os
salas do Tribunal do
jury e mobiliarios Pa-

ra os 10 termos anne-
xos creados . . . . .

26 — Fardamento, calçado e

equ iparnento para pes-
soal' du portaria &)
palacio da Justiça . .

31 — ^lesluario e alimentação
Refeição para os mem-
bros do Tribunal do

Jury da Capital . . .

35 — Auxilios, contribuições
e subvenções

Para aluguei de casas
aos Juizes de Vireito

das coinarcas de Ube-
raba, Poços de Cildas,
Lambary, e Araxá —
a 2:400$000 . . . . .

Idein, idem, aos Juizes
Municipaes, -dos ter-
mos de Uberaba, Po-
ços de Caldas e Araxá
a 1:200$000 . . . . .

40 — Custas crime

P.g ra rateio entre fun-
ecionarios do fôro
criminal nos proces-
sos em que decair a
Justiça Publica . . .

Idem, idem, idem, a
Juizes Municipaes . .

60	Alugueis e arrendamen-
to de predios

Para o Juizo de Meno-
res em Bello Húrizon-
te, e para funeciona,
mento de Foruns no
interior do Estado . .

1:000$000

5:000$000

9:600$000

3:600$000	13:200$000

200:000$000

30:000$000	230:000$000

30 :000$000 4.663:892$000



48:00~0
'24:000$000

14:400$000

45:600$000

129:600$000

336:000*000

2 02	MINISTEBIO PUBLICO

3	11^essoaI cffãclíz)o:

Procurador geral
Sub-11rocur,-dor
Auxiliar	juridico	da
l'roeur^1.doria Geral	.

5 promotores de justiça
de coniarcas de 4.'

entrancia, sen,do 3 a
9:600$000 e 2 a . . .
8:400$000 . . . . . .

18 promotores de jus-
[iça 

de coniarca(s de
3. 1 entrancia, a . . . .

7:200$000 . . . . . .
56 promotores de jus-

tiça de comarcas de

2.' entrancia, a . . .
6:N0$000 . . . . . .

69 promotores de justi-
ça de coinarcas de 1 .'
entrancia, 19 . . . .
5:400$000 . .	.	. .

Curador de meriores . .
Curador de 0 r p', ? o s,

Ausentes e Massa ,> fal-
lidas .	.	.	.	.	.	.	.

372:600$000
18:0W-'000

9:600$000

Official da Proeuradoria
Gel,al .	.	.	.	.	.	.	.	.

Archivista da PI'Ocura-
doria Geral . .. . . .

Dactyjograr)ho da Pro-
enrudoj, ia, Gera! . . .
a11Xi! ^a-S da Procul;i-

ã:600$ó00 . . . . . .
Continuo da Procurado-

ria Geral . . . . .

7:200$000

3:000$000	1.026:6001$009,

7:800$000

6:000$000

7

Aos promot,,>^^,^ de
tiça, pela inspecçao
de livros de registro
civil	i i os	d i s t 11 ' Os

, ,;.e paz, excluido o da
Séde, a 50$000 por
distri,,-to .	.	.	.	.	.

Diarias e ajuda de eusto:

Aos prornotores -de jus-
ça, quando em dili-
gencis fórp do ter-mo,
W.) d e _^.e > en b <) de
CQIUmissão de que fo.
rem inc:umbiclvs pelo

10:00WkOno

AI
.M



Governo e pela Procu-
radoria Geral, a . . . .
20$000	 4:000$000

Ao procurador FYeral e
ao sub-procura ,d,or . .
(40$000) — ao auxili-
ar juridico da Procu-
radoria fleral, . . .
(30$000) quando em
serviços fóra da séde	10:000$000

Aos promotores de jus-
tiça, quando nomea-
dos ou promovidos	17:600$000	 ND

N)

Nos promotores -de j us-
tiça, por augmento de
trabalho — 250$00(>

— por sessão de ju-
ry em que funeciona-
rem no termo anne-
xo . . . . . . . . . .	20:000$000

AOS promotores -de jus-
tiça, como indemniza-
ção de despesas de
transportes, por ses-
são de jurY em que
funceionarem no ter-
mo annexo, ou quan-

do incunibidos	de
c0111 1nissão fóra da sé-
de.	.	.	.	.	.	.	.	.

9	Addicionaes:
A uni promotor de jus-

tiça (lei 375)

10	Expediente:

Para o gabinete do Pro-
,curador 'Geral . . . .

13 — Serviços postal, te-
legraphico e telephoni-
c^O .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

21

	

	CONSELHO PENITEN-
CIARIO

3 — Pessoal effectivo
^Chefe de expediente
Auxiliar de escrevente
Porteiro . . . . . . .

4 — Pessoal contractado:

	

3 praticantes	a 3:000$
10 — Expediente . ' . . . . . .
13	Serviço postal, telegra-

phico e telephonico. .
20	Jornaes, revistas e li-

vros . . . . . . . .

12:000$000	63:600$000

—	 540$000

4:000$000

	

1:000$000	1.105:740$000

12:000$000
9:840$000
4:200$000	26:040$000

—	9:000$000

500$0%	44:540$000



4 :200$00,,^
4 :2 00 ^ 0 0 0

`000

3 0

2 : 16 0 ^-'0 ^1
1:440$000	59:4808000

— "ESCOLA DE REFOR-
.M, A ALFREDO PINTO"

3	Pessoal effectivo:

Director . . . . . . .
Economo . . . . . . .
Praticante
4 professores priinarios,

a 3:960$000 . . . . .
,^1es1re de alfaiate . . .

,Uestre de carpinteiro
Mestre de sap.a^eiro .
Inspector . .	. . . .
Porteiro . . . . . . .
Servente-enfermeiro . .

Continuo-correio . . .

4 — Pessoal conlruclado:

Professor de gyl^!Pasti:c,11

Dentist ... . . . . . . . .
Sub-inspector . . . . .

,5 GL, 2rdas,	11 :Ô0W'^
Cos;nheiro
Aju^áante de co,^*int1eiro
Mestre de artes . . . .
Empregados intel-11— .

o 0 o
2

2:160$b00
^:200$000
6:000$000

1_ 21	0 0 0
	

'4

7	Gratificações:

A , Assistencia Peda.ogi-
ca.	.	.	..	.	.	.	.	.

1 0	Expediente . . . . . . . .

11	Eventuaes . . . . . . . .
13	Serviços postal, telegra-

Phico e telephonico .
15	Força e luz . . . . . .

17	Combustiveis e lubrif,
cantes . . . . . . .

18	Moveis e utensilios . . .
30 — Med1cament<>,^ . .
31 — Vestuario e ali.7,e'ntáça-o

1 9 — Material medico e medi-
e,o-dentario . . . . . .

58 — Material didactico . . . .

35 — Auxilios, subvenções e
contribuições

De alimentação e alu-
guel de casa para o
director (Art. 268, do
dec. 7.680, de 3-6-27, e
Art, 10, n. 21, § uni-
co dos Reg. internos)

720$000
20:800$000

1:100$000
3:564$000

3:960$000
1:200$000
4:200$000

100:000$000

2:6404$000
1.-320$000

6:000$000



12:000$000

10:200M0
6:000$000
6:000$000
3:600$000

3:6N$OOO
3:600$000
3:600$000
3:600M9
3:600$000
3:600$000

263:304$000

25:200't,000
3:000$000
2:400$000
1:560$00() 79 :.-^G"C0q

9:000$000
4:200$000
4:200,9000
4:200$000
4:200$000
7:200$000
1:800$000
1:080$Oflo
1:200$000
8:400$000

m

m

a

45:480$000

660$000
32:200$000

1:100,$000
3:300$000

4:180$000
2:000$000

4:800$000
4:140$000

134:400$000

2:875$000
1:980$000

1

65 -- Despesas de pronipto pa-
gamento:

Para supprimentos em
duodecimos . . . . .

23 — ESCOLA DE PRESER-
VAÇÃO "LIMA DUARTE"

3	Pessojal effectiVO:

Director . . . . . . .
Economo . . . . . . .
Medico . . . . . . . .
Amanuense . . . . . .

Escripturario almoxari-

fe. . . . . . . . .

Dentista . . . . . . .
Professor de inusica . .
Hortaleiro . . . . . .
Nlestre de cultura . . . .

Chefe de disciplina . .
7 p i-ofessores primarios,

a 3:600$000 . . . . .
inspector vigilinte . . .

Porteiro . . . . . . . .
Sei-vente . . . . . .

	.

PCSSO(71 r(>,ritractudo:

3 inspectores vigilantes,
a 3:000$000	. . . .

Mestre de sapateiro
Mestre de alfaiate .

Mestre de carpinteiro
Mestre de funileiro
3 guardas, a 2:400$
Cozinheiro . . . . . .

Ajudante de rozinheiro.
r,rilernieiro . . . . . .
EnIDregados internos .

10	Expediente
11	Eventuaes . . . . . . .
13	Serviços postal, telegra-

phic.o e telephonico .
1 -5	Força, luz e agua . . .
17	Combustiveis e lubrífi-

cantes .	.. . . . .
18	Moveis e Ulensilios . . .
^,9	Forragein, ferragem e

pasto . . . . . . . .
30 — Medicainentos . . . . 

* '31 — Vestuario e alimentação.
-t9 — Materfal rnedico e medi-

co-dentario . . . . .

58 — Material didaclico . . . .



1,9 : 92 o o 1̂11 o ^. o
5:7M`MO
3 :600$000

9 : 6 00 '$ 0 C, 0

11:s80,W0

o:600$000
2:1m"000
2:0M^"0U0
3:240$000 -^ 2: 0 4 ffi,"00 k^

Des pesas de prOmPLO P0
winien.lo pU I'-" suP])"'-
ment,o ern ducdeci3Os

'2 't :000"1,000

24 — ABBI ,GO DE
"AFFONSO DE MORAFS"

3 — Pessoal effectivo:

Director . . . . . . .
EconomO . . . . . . .
Dentista . . . . . . .
^je dico (10 i iiizo de- me-

nores	.	.	.	.	...	.

3	professores	Pr11,12-
rios, a 3:960$

EscriPtuFariO almoxari-
fe.	.	.	.	.	.	.	.

Servente enfermeiro

Guarda nOctur ' 10 .
Porteiro . . . . . . .

4 — 
Pessoal contractado:	

1:200$00014 guardas , a 1 :800$	9 :360"^000
oEmpregado, internos	

600$000
lo	Expediente	. . . . . .

wF"^ – - --

13	Serviços postul, telegi.(7_
phico e telephonico .

15	P'0,-ça. luz e agua . . .
17	Conibust'í)eís e

cantes ' .	.	.	.	.	.	.
18	Moveis e utensilios
30 — Med ,'cc£nieiitos . . .
31 — Ves^1'ario e alimenlação
49 — Material medico e r,,e-

dico-dentario
58	MaLerial didacli

. 
co . . .

65 Despesas de promplo
pagamezzio para sup-
pr ,̂'men1os em dizode-
cimos . .	. . . . .

1 :20W * %000

	

m&É^
'2:

2:00W00
1 :000$000
:3 9 5 0 0 100

C) "^ 7 5 o -1,^ IX) 0

1:G59$00o
^ 31 6 11,11 o úl o

1 C, ü : ",! -^ , " -'-^ '^' 0 ' j,
	

C1..^

25 --- SERVIÇO ELEITOBAL

4	Pessoul contractado . . .
10	Expediente . . . . . . .

26	SECRETARIA DO EX-
TINCTO SENADO

3	Pesoal effectivo:

Chefe de Secção
Redactor .!e actas . . .
3 officiaes, a 9:840$ . .
2 amanuenses, a 6:240$.

120:000$000
	

200:0010$000

12:000$000
12:000$000
29:520$000
12:180$000



Praticante wxiliar . . .
Porteiro . . . . . . .
Continuo . . . . . . .
2 servente-s, a 3:000$ .

9—Addicioriaes a Uir, CoRlinuO

'27	ARCHIVO 1 1UBLICO MI-
. NEIRO

3	Pessoa l effccíivO:
Director . . . . . . . .
Chefe de Secção
Primeiro official . . . .
Segundo official . . . .
Am^nuense . . . . . . .
Copista (praticante c01-

labor2dor) . . . . . .
Porteiro . . . . . . . .
2 serventes, a 2:640$ .

3:000$000
4:200$000
3:240$000
6:000$000

18:000$000
12:000$000

9:840$000
8:160$000
6:240$000

3:600$000
4:200$000
5:280$000

82:440',000

324$000
	82:764$000

1

(37:320$000

7 — GratificuÇões:	 2:000$000
Por substituições . . .

g — Addicionaes:	 1:800$000,
Ao director . . . . .	 1:900^000

lo — Expedien le . . . . . .	 0:000,W00
Ifei"ilios	—	2

Move 8 C, 1

19 — Propag<inchi e pablicidade
Para publicação na Re-

vista do archivo	 24.000$000
20 — Jornaes, revistas e livros	 8:000$000
26 — Fardumento p(ira o pes-

soal subalterizo	 700$000
65 — Despesas de prompto

pagamento para sup-
primento em duodeci-
mos . . . . . . . .	 1:200$000	126:920$uoí)

28 — SERVIÇO RADIOTEI,r-
GRAPHICO

3 — Pessoal eifectivo:

Ra.diotele graphista chefe
Radiotele-rapMsta de 1.^

eI,^sse
5 radiotelegraphistas de

2. 1 classe a 8:400$
6 radiotelegraphistas de

3. 1 classe a 7:800
10 radiotelegrapliistas de

4.' classe a 7 :200
6 radiotelegraphistas de

5. ' classe a 6 :600$ . .
2 radiotelegraphista de
reservas a 4 :80,0 . .

1

ND

16:600$000

10:800$000

42:0H000

46:800$000

72:000$000

39:600$0,00

9:600$000



24:000$000

'18:000$000

36:000$000

1'20:000$0(>0

18:000$000
24:0,00$000	246:000$000

3A00$000

3:000$000 6:000$000

10:000$000

6:000$000
3:870$000

Chefe de of*licina . . . .
Empre,ado de officina

4 — Pessoal collíractadO:

10 radiotelegraph i stas a
3:600$

5 estafetas -de 1.- classe
a 3:000$ . . . . . . .
estafetas de 2.- classe

a 1 :500$ . . . . . .
8 — Diarios e ajuda de custo
10 — Expediente . . . . . . .
53 — Malerial radiotêlegraphi-

co.	..	.	.	.	.	.	.
65 — Despe&^:s de prompio P a-

gamento para supPri-
inento em du<>,deciinos

11 :400000

	

3:600$000	-n,2:400$000

36:000$000

15:000$000

	

4:500$000	55:500$000
—	6:000$000

2:000$000

50:000$000

6:000$000 371:900$001)

-29 SEBVIÇO DO GONTEN-
CIOSO E DE CONSUL-
TAS JURIDIC-kS

	

2	l?eprese^ntações:

A,o _,̂ dvGgado do Estado,
no Bio . . . . . . . .

	

3	llessoul eifecliv,0:
Advo 1^^do cio Estado. 1—

Advogado Geral do Es-
tado .	.	.	.	.	.	.	.
^) advogados ^do Esta-
do, a 24 : ,000$ . . . .
Auxiliar do advoga-
do do Estado, no Rio

Procurador- ;Fiscal . . .

Pesso(d contraciado:

Official do Gabinete do
Advogado,Geral . . . .

L'^^ctylo,v,rapho do mesmo
gabinete . . . . . . . .

	

10	Expediente . . . . . . .

	

13	Serviços postal , telegr<1_
Phico e telephonico . .

	

1 8	Moveis e utensilios . . .

	

(i]	Ulusas (Ia fazenda

Cus t as., honorarios de ad-
vogados, despesas de
cartorio, ^ete., inclusivé

a parve (Ia Sec. das Fi-
na-ncas, lia importan~
cia de 80:000$, trans-
ferida para esta verba

Total da Secretaria . . .

1

300:000$000	595:870$000
—	57.843:337$100



27:500$000

240:850$000

50:000$000

SECRETARIA DAS FINANÇAS

30 -- DIVIDA FUN-
DADAINTERNA

36	Juros de aPOlices:

Emissão do dec. n. 825,

de 31 de maio de 1895,

juros de 5 % s1 . . -
10.059:000$000 . . .	502;950$000

Emissão do -dec. n. 856,

-de 14 de setembro -de
de 5 % si1897, juros	 C

1.814:000$000 . . . .	90:700$000
Emissão do dec. n. 1.074

de 27 de &etembro de
1900, juros de 5 % si
1.320:000$000 . . . .	66:000$000

Emissão do dec. n. 1.433,
de 27 de dezembro de

1903 --- juros de 5 %

,.1 2.472:000$0 00 . . .	
123:600$000

Emissão do dec. n. 1.655,

&, 17 de dezembro de
Igo3 - juros de 5 %	39:075$000s^ 781 :500$000 . . . .

dec. n. 1.709,.missão do
de 31 -de M aio de 1904,

p^ —

juros de 5 % sl . . .

630:000$000 . . . . .
Emissão do de-c. n . . . .

1.752, de 28 de setem-
bro de 1904, juros de
5 C/C si 115:000$000 .

Emissão do dec. n . . .
1.795, de 22 de feve-
reiro de 1905, juros de
5 % SI 550:000$000 .

Emissão do dec. n. 1.873,
ds 13 de janelro de
1906, juros de 5 % &I
4.817:000$000 . . . .

E-niss,qG do dec. n. 1.905,
de 2 -̂ de maio de 1906,
juros de 5 % SI . . .
1.000:000$000 . . . .

Emissão do &ee. n. 1.972,
de 17 de janeiro de
1907, juros de 5 % 

SI

10.282:000$000 . . .
Emissão do dec. n. 2.079,

de 31 de agosto de
1907, juros de 5 % SI
494:000$000 . . . . .

Emissão do d-ec. n. 2.127,
de 26 de novembro de

31:500$000

5:770$000

514:100$000

24:700$000



477:850$000

1.170:785$000

700:000$000

1907, juros de 5 % -s
7.045:000$000 . . . .

Emissão do dec. n . 2.771,
de 2 de março de 1910^

juros de 5 Te 
si 

- - - *
353:000$000 . . . . .

Emissão do dec. 11. 2.991,

,de 18 de novembro de
lglo, juros de 5 To si
3.698:000$000	- - -

Emissão do dec. n. 3.7999
de 28 de janeiro de
1913 juros de 5 % si

2.48b:000$000 . . . .
Emissão do dec. n. 4.037,

de 30 de. outubro de

1913 juros de 5 % s]

998:h00$000 . . - - -
Emissão do dec. n. 4.475,

de 20 de outubro de
1915, juros de 5 0/0 si^
1.500:000$000 . . . .

Ernissão do dec. n. 4.668,
de 28 de outubro de

1916 juros de 5,
5,00b:000$000 .

L'missão do de^__ n. 7.9211
d^ 22 de se t^,-mbro de

352:250$000

17:650$000

184:900$000

124:450$000

49:900$000

75:000$000

250:000$000

1927, juros de 5	sf
24.000:000$000

Emissão do dec. n. 9.555.
de 6 -de maio de 1930,
juros de 5 V, 

si 
. . . .

8.771:000$000 . . . .
Emissão do dec. n. 9.682,

,de 4 de setembro 'de
1930, juros de 5 % si

9.557:000$000 . . . .
Emissão ,do dec. n. 9.511,
de 20 de março de
1930, juros -de 7 % si
16.725:500$000 . . .

Emissão, do -d^ec. n. 9.625,
de 1 de agosto de
1930, juros de 7 % si
10.000:000$000 . . .

Emissão do dec. n. 9.661,
,de 1 de setembro de
1930, juros de 7 % si
7.490:000$000 . . . .

Elmissão, do -dec. n. 9.716,
de 20 de setembro de
1930, juros de 7 % si

19.198:600$000 . . .
E, missão do dec. n. 1.246,

de 6 de fevereiro de

l^_
1.200:000$000

438:550$000

524:300$000

1.343:902$OCO



817:600$000
842:000$000 1.659:600$000

1932, juros de 7

60.000:000$000
Emissão do dec. n.

10.997, -de 18 de janei-

ro de 1933, juros de
7 % s] 17.985:600$000

Emissão -do dec. n. 9.766,
de 24 de novembro de
1930 ' juros de 9 % s1
192.891:100$000 . . .

Emissão do EmPrestimo
Mineiro de Consolida-
ção, juros de 5 0/0 SI
1.1 semestre . . . . . .
196.656:400$000 . . .
2. o semestre . . . . .
195.767:600$00 0 ..,. .

'1 7 Amortizações

Para resgate, ao par, das
a,polices mineiras -do
Emprestimo Mineiro de
Consolidação em:

31 de dezembro de
1936 . . . . . . . . .
30 de junho de 1937 .

4.200:000$000

1.258:992$000

17.360:199$000

4.916:410$000

4.894:190$000 41.256:073$000

41 --- Premios de cipolic"
Para pagainento dos pre-
inios das aPolices do
Emprestimo Mineiro,
,de Consolidação a se-
rem sortea ldas em:
31 de dezembro de
1936 .	. .	.	.	.	.	.

30 de junho de 1937 .

31 — DIVIDA FUN-
DADA EXTERNA

36 — Juros, Descontes e Com-
missões

The Nationai City Bank
of New York

Emprestimo Americano
de $8.500. 000,00 de 14
de março de 1928,

Juros de $528.580,00 ao
cambio de 4 ^dl . . .
12$359,3 . . . . . . .

ComInissão de $3.242,90,
idem, idem . . . . .

Emprestimo Americano
de $8.000.000,00 de

1.280:000$000
720:000$H0 2. 000:000$000 44.915:673$000

6.532:878$800

40:080$000



14 de setembro de
1929 '
Juro, d, $507.780,00,
idem ' idem . . . . .

Commissão de $3.048,90
idem, idem . . . . . .

Dunn Fisher & Cia.

Emprestimo Inglez 4'Mi-
nas Geraes Flectric,
Light & TraniwaYs"

De £ 120.000-00-0, de
27 -de julho de 1926,

Juros de £ 2.768-0-0, a(^

cambio de 4 d — . -
60$000 . . . . . . .

Commissão de £ 36-0-01
idem, idem . . . . .

Henri Schroeder &
Cia.

Emprestimo Inglez de £
1.750.000-0-0, de 14

de março de 1928 ju-
ros de £ 109.531-10-0,
idem, idem . . . . .

Cominissá(> de £ 670-4-0,
ideni, ide- . . . . .

6.275:805$400

37:682$300

166:080$000

2:160$000

6.571:890$000

40:21'-)$000 19.666:788$500

37 — Aniorlizaçõos
The Nalional City Bank

Of New York
Emprestirao Ainericano

de 1928,
Amortização de . . . .

$120.000,00 ao cambio
de 4 d_12$359,3 . . .

Emprestinio Americano
de 1929

Amortização de
$102. 000~,	idem,
idem . . . . . . . .

Dijnn Fishei , & Cia.
Emprestimo lngl!ez ",Nli-
nas Geraes Electrie
Light & Tramways"

Aniortização de £ .
4.432-0-0, ao cambio
de 4 d-60$000 . . . .

J. Henry Schroeder &
Cia.

E'mprestinio Inglez de
1928

Amortização de
24.508-10-0,	idem,
idem . . . . . . . .	1.570:510$000 4.480-194$600

1.483:116$000

1.260:648$600

265:920$000

Somnia . . . . . .	24.146:983$100 1



Serviço.— Posta l, 'I'elegra-

ph;eo e Telephonico

Custo de serviço com
com cabos, sellos, etc.

Auxilios ., subvenções
contribuições

Quota de fiscalização 
à

Conimissão de Estudos
Economicos e Finan-
ceiros . . . . . . . .

Dita ao British & Ge ll e-
rp.1 Debenture Trust
Ltid.

(Serviço e niu o "Mina^;
(Serviço com o 'Nillq,
Gerges Elfetrie LigItt
&. Troi^i^,,,-ays")
33-0-0, ao cambio 4
d_60$000 . . . . . .

Taxa do The National
City Bank of New
York de $0,25, s^ os t i

-tulos em circulação dos
emprestirp,)s America-
nos de 1928 e 1929 .

Total . . . . . . .

A deduzir
Emprestimo Americano

de 1928
Adiados conforme ' < Sche-
ma Oswaldo Aranha".

Emprestimo Americano
(1 .e 1929, idem, i,dem.

Emprestimo Inglez "Mi-

nas Gera^es Electric,
Light & TramaNvays",
idem, idem . . . . .

E,prestini-O Inglez de . .
1928, idem, idem . . .

30:000$000

35:000$000

1:980$000

103:867$700	140:847C700

24.317 :81~09

6.063:546$700

5.660:015$600

375:201$800

	

6.078:185$500 18.176:949$6M	6.140:881$200	1

32 — DIVIDA FLU-
CTUANTE

36	Juros, desconIos e, com-
luiss&es

Juros, coininíssõ-es, des-
contos e reformas de
^litulos, etc. a particu-
lares e bancos . . . .

Juros sobre depositos
economicos . . . . .

Juros de depositos, cau-
ções e cofres de or-
phãos . . . . . . . .

12.250:000$000

700:000$000

50:000$000 13.000:000$000



12:000$000

33 -- AD -311XISTEA-
ÇÃO GERAI,

2	Repres^etilações

Represenlação £10 Secre-

lario .	. . .	.	. . . .
'.1	Pessoal effectiv<):

Secretario de E^^tqdo
Assistente . . . . . . .
Chefe de gabinete . . . .
4 Officiaes de Gqbinete,

a 18:000$000 . . . .
8 Superintendemes, a .

24:000$000 . . . . .
30 Chefes de Secção, sen-

do 29 a 12:000$000 ali-
nuaes e uni a
14:400$000 . . . . . .

30 Prinieiros officiaes,. a
9:840$000 . . . . . .

4.5 Segundos Officiaes, a

8:160$000 . . . . . .
50 Ainanuenses, a . . .

6:240$000 . . . . . .
GO Escripturarios, a . .

5:160$000 . . . . . .
100 Praticantes, a . . .

3:000$000 . . . . . .
Thesoureiro . . . . . .

2 Pa gadores, a . . . .
10:800,1,000 . . . .

5 Pagadores arill)ul^ilite.<^,
a7:200$000 . . . . . .

Fiel de Thesourciro . .

2 Conferentes de Caixa,
em Conimissão, a . . .
10:800$000 . . . . .

Pecebedor, em conimis-
são. .	. .	. . .	. . .

2 Telephonistas, q. . .
3:000$000 . . . . . .

PorUeiro . . . . . . . .
10 Continuos, a

3:240$000 . . . . . .
2.5 Serventes, a . . . .

2:640$000 . . . . . .
2 Chatiffeurs, de 1.' clas-

se, a 6:000$000 . . . .
3 Chauffeurs de 2.' clas-

se, a 4:800$000 . . . .
Ajudante de Chauffem, .

36:000',,,'000
24:000$000
24:000$000

72:000$000

192:000$000

362:400$0«;

29.-):200$000

367:200$000

312:000$000

309:600',,'000

300:000',,.',ü00
15:000,1"000

21:600$000

36:000$000
4:800$000

21:600$000

7:200$000

(;:000$000
4:200$000

32:400$000

66:000$000

12:000$000

14:400$000
4:2001,W00

QUADRO SITPPLE-
MENTAR

8 Inspectores de Rendas,
a 18:000$000 . . . . .	144:000$000



jjj.^pertoI-e" dr^ Extin-

elo Institut o Milleiro
do (,afê a l8:OOC^s000.
Fiscal ^Dec, 10.156) -

Auxiliar de FISCalizaÇãO
(Classe Extineta)

2 Thesoureiros (Dec.
0$000.11.734), a 1'2:00

Fiel	de	Tliesoureiro

(Dec. 11.734)

216:000$000
12:600$000

12:000$000

24:000$000

6 ..000$000 2.9.54:400'7^Oon

pessoul coltiraciado:

	20 Mensageiros, a . . .	36:000$000

	

1:800$00 0 . . - ...	900.000$000
pessoal extranumerario,

1

ND

2,36;000$000

7	GFalificaÇõe-s:
	Substitui

ç
ões rCgulamen-

	
50:000$000

tares . . . . * , * * *

	

A funecionarios dos 
Ga-	

60:000$000
binetes . . . . . . .

Quebras, se11(10: ao The-

00$000

	

soureiro e a 2 pa«ado	10:8

	

re ,., a 3:600 .0000 . . -	14:400$000
A Conferentes . . . . .

	

_ko .s auxiliari^,, do 2.* Pa-	2:400$000

	

gador . . . . . . . . .	1:200$000p.rteiro da s_retaria

	

Enearregado do Archivo	1:200$000
Quebras ao Thesoureiro

da Secretaria do inte-

	

rior . . . . . . . . .	1:200$000
	Gratificação ao inesino .	6:600$000	147:800$000

8	Diarias e ajuda de custo
(para pagamento de dia-
rias a funceionarios em

	

viagem) . . . . . . . . .	—	30:000$000
9 — Addiclonaes da Lei 425 a:

	

1 Director . . . . . . .	1:800$000

	

1 Primeiro Official . . .	984$000

	

1 Segundo Official . . .	816$000

	

1 Continuo, . . . . . . .	324$000
1 Thesoureiro da Secre-

	

tal-ia do Interior . . .	1:200$000
Para pagara!ento de addi-

cionaes. que se verifi-

	

que,ra em 1937 . . . .	10:000$000	15:124$000

10 --- Expediente para gabi-
netes .	.	.	. . .	. .	.	.

li— Eventilaes . . . . . . . .

13 — Ser.viços postal, telegra-
PhIco e telephonico . .

20:000$000
400:000$000

84:0004000



14 — Serviços H011erith:
Aluguel. de machínasq ac-

quisiÇão de caliões
, e

serviÇO techilicO

15 — FÔrça, luz e agua *

16 — Vehiculos e aceessOr%Os

17 — 
Conibusliveis e lubrifi-

cantes . . . . . .
18 — ^joveis e utemili11-

AcquisiÇãO de mobilia-
rio archivos, ficharios
e ^utros materiaes ne-

cessarios 
à 
racionaliza-

ção, dos serVIÇOS

19	
Propaganda e publicida-

de
Despesas desta Secretaria
Para divulgaçÊlo dos in-

teresses geraes do Es-

	

tado .	.	. .	. .	. *

21	Encor.-^-.nendas 
à 
IniprCn-

sa .	. . .	. .
23	Re.^1i1uiÇõe,;

Annullações de rendas e
saidos cie contas cor-
rentes a favor de exa-

10:000$000
10:000$000
10:000$000

16:000$00

100:000$000

1.000:000s000 1.100.000$0%
450:00$000

300:000$000

24 — Seguros de p
ro
prios do

Estado . . .	 150:000$00026 — Fardanzento ao pessoal
subalterno . . . . . .	 20:000$00034 — Exercicios findos:	 200:000$000

36 — Juros, descont
o
s e com-

rnissões — Despesa com
o recolhín?eizlo dos sal-
dos de exactorias	 80:000$000	6.495:324$000

34 — COLLECTORIAS

3 -- Pessoal effectivo:

Quota fixa para 7 colle-
ctorias de primeira
classe, a 3:000$000 . .

idem, para 1 collectoria
de segunda classe, a .
3:000$000 . . . . . .

Idem, para 9 collectorias
de terceira classe, a .
3:000$000 . . . . . .

Idem, para 34 collecto-
rias de 4.' classe a
3:000$000 . .

Idem, para 77 c^iièc,to-*
rias de 5.' classe, a . .
3:000$000 . . . . . . .

1

21:000$000

3:000$000

27:000$000

102:000$000

231:000$000



Idem, para 77 collecto-
rias de V classe a . .
4:500$000 . . . . . .

Idem 
1 

para 18 collecto-
ria, de 7.' classe, a

5:000$000 . . . .

4	pessoal contractado:

12 auxiliares de collecto-
ria, a 3:000$000 . . .

12 idem, a 2:400$000
7 idem, a 1 :800$000
1 auxiliar de collectoria,

,com a diaria de . . . .
3$000 . . . . . . . .

1 auxiliar de collectoria,
com a diaria de . . .
10$000 . . . . . . . . .

^^ara diarias extraordina.
rias . . . . . . . . . .

346:500$000

	

90:000$000	820:500$000

36:000$000
28:800$000
12:600$000

1:095$000

3:650$000

	

3:000$000	85:145$000

60:000$000
10	Expediente:

Eventuaes:

Para reorganização das
collectorias — Material	3.000.000$000

39	percentagens (collecto-
res, eSe^ . z

. 
vaes e prolizolo-

res de j!zstiça)	 3.500:000$000
elo	Alugizc;^, e arrendamen-

tos de predios . . . .	 800:000$000	8.265:645SMO

35 — POSTOS FIS-
CAES

3 — Pessoal effectivo:

21 vigias de primeira
classe, a 5:400$000 . .

46 vigias de segunda
clas^e, a 4 :800$000 . .

4 — Pessoal contractado:

50 guardas de primeira
classe, a 3:000$000 .

80 gruardas de segunda
classe, a 2:400$000 . .

220 guardas de terceira
-classe, a 2:040$000 . .

Zelador da balança de
Sitio .	.	.	.	.	.	.	.

Capatazes, com a diaria
,de 3$000 . . . . . .

113:400$000

	

220:300$000	334:200$000

150:000$000

192:000$000

448:800$000

5:880$000

	

1:095$000	797:775$000

1

1

	

1



372:000$000

72:000$000

72:000$000

25:200$000
21:600$000
12:000$000

444:000$000

130:800$000

KD
UI
ÇO

1

7	Gratificações:
Substituições re gulamen-

tares . . . . . . . . 
*8	Diarias e ajuda de custo

Aos vigias com séde nos
postos do Rio de Ja-
neiro, Angra dos Reis

e Victoria, a 10$000
lo	Expediente:

Para expediente dos fis-

- caes -e _guardas . .. '. '

39	Percentag^ni aOs vIglas
e guardas sobre arreca-
,dação .	. . . . . . 

» '60	Alugueis e arrend<ziticii-
tos (Ir predios:

Para alu gueis de casas
de desUeainen tos poli-

cias, juntos aos Pos-
tos Fiscaes

36 — ESTRADAS DE
F E BIEI 0

,31-	Pereci, 1u^;ei, is

pereenta "̂ ^e1ii ás Estradas

20:000$000

10:950$000

20:000$000

500:000$000

106:000$000
	1.788:925$000

de rei ro, so re arreca	 1.000:0000000
dLição de impostos

iIiiiiiiiiii!! a 
^ 1	

à 
1 

i

37 — KISCALIÇÃO DE
RENDAS

3 — Pessoal effectivo:

31 Fiscaes de Rendas a
12:000,-'000 . . . . . .

6 Fiscae's do extineto
Ins t ituto 2.Mineiro do
Café a 12:000$000 . .

4 — Pessoal coniractado:

6 fiscaes em commissão,
a 12:000$000 . . . .

6 auxiliares de fiscaliza-
ção, a 4:200$000 . . .
6, idem, a 3:600$ . . .

4 ide^n-i, a 3:000$000 . .

7 Gratificações a funccio-
narios da fiscalização
(dec. 11.345) . . . . . .

8	Diarias e ajudas de custo
9	Atídicionaes a 1 inspector

10	Expediente:
Para os inspectores e fis-

caes, effectivos e con-
tractados, a 50$000
Por anuo a cada um .

32:400$000
350:000$000

1:800$000

2:250$000



1.800:00~
1 1 — E< Venluacs . . . . . . .
12 — Transporte:

Passagens e abono kilo-
metrico . . . . . . * *

13	Serviços Postal, telegra-
phico e telephonico - -

39	Percenlagem sobre arre-
cadaçCto eventual

3, 8 — INIPRENSA OF-
FICiAL

Pess
oal efíecíiv<):

Director . . . . . . . »
Chefe administrativo

Chefl, das officinas
Chefe da Secção GU^trai

-Thesoureiro . . . . * *
Almoxarife . . . .. . . .

3	judanIes teclinicos, a
11:160$000

1 fiel de thesoureiro
-livros, a2 1 s guarda

9:600$000 . . . . . .
1 sub-chefe da Secção

Central . . . . . . »
3 chefes cle secÇ5O do

serviço noeturno, a
9:600$000 . . . . .

15 chefes dc secção do
serviço diurno, a . . .
8:400$000 . . . . . .

2 2.'s guarda-livros, a .
8:400$000 . . . . . .

5 redactores do "Minas
Geraes% a 12:000$000.

Chefe da composição e
paginação do "Minas
^Geraes" . . . . . . . .

2 porteiros da noite, a .

	

6:000$ . . . . . .	.
1 porteiro do dia . . . .
4 emendadhres de pr<^_

vas, a 5:400$000 . . .
2 typographos obreiros

ide 1.1 classe, a . . . .
5:400$000 . . . . . .

55 primeiros officiaes, a
5:160$000 . . . . . .

Ajudante de púrtaria, .
3 conferentes do "Minas

Geraes"", a . . . . .
5:400$000 . . . . . .

14 segundos officiaes, a
4:200$000 . . . . . .

1 primeiro praticante . .
Auxiliar de porteiro da

118:000$000

12:000$000
70:000$000	2.911:250$000

1

30,000$000
14:400$000
14:400$000
13:200$000
12:000$000
12:000$000

33:480$000
10..800$000

19:200$000

9:600$000

28.800$000

126:000$000

16:800$000

60:000$000

10:200$000

12:000$000
5:400$000

21:00$000

10:800$000

283:800$000
4:800$000

16:200$000

58:800$000
3:600$000



noite . . . . . . . .
Auxiliar do archivo . . .
4 encadernadores obrei-

ros de 1.' classe (pau-
taçãG), a 5:400$000 . .

6 encadernadores obrei-
ros de 1.' ClaSS,e (bro-

chura), a 4:200$000
Protocollista . . .
Continuo . . . . . . . .
3 terceiros officiaes, a .

3:000$000 . . . . . . . .
Teleplionista . . . . .

5 serventes, a 2:400$000.
Fundi-dor de metal . . .
2 passadoras de bilhetes,

a 2:160$ . . . . . . .
Paginador do `Minas Ge-

raes" . . .
3 auxiliares de redacção,

a 9:600$000 . . . . .
Auxiliar technico . . . .
1 primeiro auxiliar de

,marda-livros
Til.Iductor de telegram-

IIIIIIS	.	.	.	.	.	.	...

	

2 1 ajudantes	de sc(:Ç^'()
do sei-viço diurno, a .

4:200$000
4:200$000

21:600$000

25:200$000
3:600$000
3:240$000

9:000$0001
3:000$000

12:000$000
3:000$000

4:320$000

9:600$000

28:800$000
7:800$000

7:2001000

8:400$000

1

t,3

7:200$000 . . . . . . .	172:,800$000

5 ^jjudantes de secção do
s-erviço nocturno, u .
7:800$000 . . . . . .

1." taxador . . . . . . .

2 linotypist qs men&alis-
tas, a 7:800$000 . .

3 revisores do "Minas
Geraes", a 7 :800$000 .

2.' taxador . . . . . . .
4 linotypistas obreiros de

1.' classe, a 7:800$000.

2 linotypistas obreiros &
2.a classe, a 6:600$000.

1 revis^or de obra.,; . . .
Apontadora . . . . . . .
Encarrega-do de com-

pras . . . . . . . . .
2 reporteres, a 6:000$000.

2 patitadores obreiros de
1.' classe, a 5:400$000.

Artifice de 1.* classe . .

39:000$000
7:800$000

15:600$000

23:400$000
7:200$000

31:200$000

13:200$000
6:240$000
6:000$000

6:000$000
12:000$GOO

10:800$000
3:000$000 1.337:280$000

4 — Pessoal contractado:

Mew,^u§s^,-s e obre^i-os
	 1.460:00$600

7 — G,-c 

i ' 

ificações:

Par,	substituições	e

	

commissionamentos . .	50:000$000



200:000$000
	

250:000$0"

1 :116$000
960$0"

4:200$000
1:200$000

780$000

720$000
780$000

1:032$000
840$000

5:000$000

1

w_^'

16:628$000

Por serviços extraord i -
narios (art. 13, para-
graphcy unico da l^ei -
844, de 1923), e diffe-
rença de vencimentos
de Obreims Titulados
(§ 3.- art. 70, dec.
9.606, de 11-3-930) .

9	Addícionaes (da lei 425)

1 ajudante tecbnico .

1 primeiro guarda-livros.

5 chefes de 
s
ecção, a .

840$000 . . . . . . .
1 redactor . . . . . . .

1 ajudante de secção do
se^rviço nocturno . . .

1 ajudante de seeçAo do

serviço diurno . . . . .

1 primeiro taxador . . .
2 primeiros officiaes, a

516$000 . . . . . . .
2. o guarda-livros . . . . .
Para ad(lielonaes que se

em 
1937 . . .

10 - Expediente . . . .	 20:000$000
40:000$000

100:000$000

70:000$000
60:000$000

20:000$000
50:000$000

—	10:000$000

600:000$000

800:000$000
25:000$000
50:000$000

300:000$000
270:000$000 2.045:000$000

12 — Transporte-:

Fretes, carreto3 e- despa-

chos . . . . .. .
13 — Serviços posfal te ra

phico e telephonico e
porte do "Minas Geraes"

15	Força, luz e agua . . . .
17	Combustiveis e lubrifi-

cantes . . . . . . . . . .
59	Porcenta,,.7ens . . . . . .

26	Fardü^ínentos, calçados e
equipamentos:

Para pagamento do pes-
soal subalterno . . . . .

47	Material para a Impren-
S.a:

Papel para o "Minas Ge-
raes", "Diario do Con-
gres,so" e "Revista do
Ensino" . . . . . .

Idem, para obras e carto-
lina . . . . . . . . . .

P
a
pelão . . . . . . . .

Tintas . . . . . . . . .
Ms,chinas e ac,-essorios .
Materiaes div:cirsos . . . 5.478:908$000

__— - --- INhi-



39 — DEP^'RTAMEN-
TO DA FAZENDA
DE MINAS GERAES
NO RIO DE JANEI-
RO

3	Pessoal effec1^vo:

Superint^endente . . . .
Thesoureiro . . ... . . .
3 Chefes de Secça<), a .

12:000$000 . . . . .
5 primeiros Officiaes, a

9:840$000 . . . . .
7 Segundos Officiaes, a

8:160$000 . . . . . . 
*10 Ainanuens,es , a . . .

6:240$000 . . . . . .
15 Praticantes, a . . . .

3:000$000 . . . . . . .
Porteiro . . . . . . . .
2 continuos, a 4:200$000.
6 serventes, a 3:60,0$000.

QUA-DRO SUPPLE-
MENTAR

Ajudante do Superinten-
,dente	.	.	.	.	.	.	.

4 Prinicirus officius, a
9:8~KO00

30:000$000
15:000$000

36:000$000

49:200$000
	

1

57:120$000

62:400$000

45:000$000
6:000$000
8:400$000

21:600$000

14:400$000

39:360$000

Orficites, a
8:160$000 . . . . . .	

65:280C1000	449:760$000
Di,(^r&^s e ajudu de ensto:
365 diarías d (,. ^ ,,̂ 000 1

10 praticante ,^ . . . . .
9	Addicionaes:

Ajudante . . . . .
1 Chefe de Secção

2 Primeiros Officiaes, a
984$000 . . . . . . . .

Porteiro . . . . . . . . .
Continuo . . . . . . . .

Para addicionaes que se
apurem em 1937 . .

10	Expediente . . . . . . .

11	Eventuaes:
Con

s
ervação do edificio,

e l evadores, installações

eleetricas e liydratili-
cas .	.	.	.	.	. .	.	. .

12	Transporte:

Acondicionamento e car-
retos . . . . . . . . .

13	Sei-viços Poslal , telegru-
phico e telephonico . .

—	7:300$000

1:440$000
1:200$000

1:968$000
600$000
420$000

2:000$000	7:628$000

35:000$000

5:000$000

1:000$000

5:000$000



1,-,	Força, luz c ctgua . . . .
26	Fardalnento ao pessoal

subalterno . . . . . . *

3,5	Auxilios 
para aluguel de

casa:

Ao Director . . . . .
Ao Porteiro . . . . . . .

40 — DEPARTAMENTO DO
SER̂V1çO Do GAFE' NO

RIO DE JANEIRO

3 — Pessoa l effec,'ivQ'

Superinten d,ente . . . . .
2, Chefes de Secç^o, a. .

12:000$000 . . . . . .
9 Primeiros officiaes, a

9:840$000.
5 Segundos Officiaes, a

8:160$000 . . . . . . .
3 Amanuenses, a . . . .

6:240$000 . . . . . . .
4 Lseripturarios, a . , ,

5:160$000 . . . . . .
porteiro . . . . . . .
Continuo . . . . . . .
3 Servenles. a 2:640$*

7:000$000

3:200$000

3:600$000
2:400$000	6:000$000

30:000$000

24:000$000

88:560$000

40:800$000

18:120$000

20:640$000
4:20ú$000
3:240$000
7:920$000

526:888$000

QUADRO SUPPLEMENTAR

Classificador Chefe . . .	12:00,0$000
^iscaes, a 12:000$.

4 — Pessoal contractado:

Empre,-a(los mensal;slas
dos 8 Armazens Regu,
ladores, cada um. . .
48:000$000 . . . . . .

7 — Gratificações
a 2 Chefes de Secção, a

6:000$060 . . . . . . .
a 1 Continuo e 3 Serven-

tes, a 960$000 . . . . .

8 — Dia-rias e ajuda de custo:

Para 14 fiscaes ;de Pos-
tos da Estrada de Fer-
ro e encarregados da
administração dos Ar-
mazens Reguladores
de Café, 365 diarias a
15$000 . . . . . . . . .

10 — Epediente:

Para o Departamento e
Re.«uladores . . . . .

156:000$000

12:000$1000

3:840,1;'000

406:08W',000

336:0004^00

15:840$000

1

50:000$000

113.000.$000



900:000$000

50:000$000 1.100:000$000

6:000$000
3:000$000

13:500$000
16:000$000

148:778$000 178:278$000

290:000$000
37:200$000	2:535:398$000

12 -- Transporte:

Conservação de Arma-
zens Reguladores, Obras,

concertos e reparos .
Taxas de Estradas de

Ferro, estadia de va-
gões, carga, descarga,
latas para amostras,
^acearia e trabalhos
internos dos Arma-
zens Reguladores . . .

Para funccionarios em
serviço . . . . . . . .

13 — Serviços Postal, Telegra-
phico e telephortico. .

15 — Força, luz e agua . . . .
24 — Seguros:

Pessoal . . . . . . . . .
Iminoveis . . . . . . . .
Cafés . . . . . . . . . .

60 — Alugueis e arrendame n
-tos de Predios:

Despesa de Armazena-
inento em diversos Por-

tos .	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61 — Causas de Fazenda. . . .

150:000$000

41-DEPAR TA'^IF-NT<-) DA FA-
ZENDA DE _MINAS GE-
FIAES UN,1	11 k" 1-AULO

-3 — Pessoal eff ectivo -

Superintendente.
Escripturario . . . . .
Fiscal, . . . . . . . .

QUADRO SUPPLEMENTAR

Delegado em São Paulo

4 — Pessoal contraclado:

Em pregados mensalistas
de Armazem Regulador

8 — Diarias e ajuda de custo:

D i arias para funwiona-
rios em viagem a ser-
viço . . . . . . . . . .

10 — Expediente:

Expediente do Departa-
mento e Armazem.

12 — Transportes:

Taxas de Estrada de Fer-
ro, estadias de vagões,
carga, descarga, latas
para amostras . sacca-

24:000$000
5:160$000

12:000$000

18:000$000	59:160$000

1

48:000$000

6:000s000

17:000$000

H
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00

ria e trabalhos inter-	130:000$000tios de Armazem
13	Sei-VIÇOs POsUIL, lelegra-

phico e lelephor4-"Co
Do Deportamente, e Ar,	 '2:000$000

mazelu . . . . . . . .

-t 5	Força, luz e agua

Do Departamento e -Ar-	 2:0001-000
mq."ein . . . . .

24	Seguro.:

Do pessoal . . . . .	0 0	'411 :72) 0 ^ 0 0 0
Do Café . . . . . . . . .

60	AIugueis e a_rreridamen -
tos de predios.

Aluguel de casa para o
Departamento e Ar-	170:000$000	455.880$000
mazeiu . . . .	 ------

42 — JUNTA COM-MERCIAL

3 — Pessoal effectiVO:

Chefe de Secção.	
12:000$000

i., Official. . . . . . . . .	
9:840$000

.kmanuense . . . . . .	6:240$000

	

4:200$000	32:280$000
Porteiro . . . . . . . .
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5 0 -- CAMPOS DE SK.NTENI
-TES DE N'0VA-BADEN

3 — Pessoal effectívo:
Director

:uuu",Uuu
	

165:600s000

8:400"00
,ma

;*^"'.;;:, '^' -4^1(;cultíira:

Para acquisiÇão de ma,
chiu3 s a9I*^oIas
Idem de irisecticidas
Idern de sernantes o
inudas . . . . . . .

Fomento, dia cultura do
Algod50 . . . . . .

do fumo. .
— cui do trigo
Idcm, idein de di-

100:0õ0$000
100:000$000

50:000$000

1--S00:000$I^00
500:000$000
100.000$000

versos....	200:000$OOC 2.550:000$000
49 — ESTAÇÃO EXPERIMEN.

TAL DF, ÁGRICUI-
TUBA

3 — Pessoul e,,,fectivo:

Enearreg^ido da
t&Ção Expe-rirnent,&].

45 — Fo,,nen,0 à Agricult,	 15:600$000
,1	ra

Custe io da	Estaçãc3
ExPeriniêntal

4	lwes-^7
E,.;cripturario . . . .

45	Fomento 
à 
Agrkultura:

Custeio do Campo de
	Sementez de Nova-	 52:720$000

Baden....
51 — CAMPO DE SEMEN-

TES DE CARMO DA
MATTA

3 — Pes3oal effecíii^o:	 9:400,$000
Director . . . . .

4 — Pessoal conlractado: 4:320$000
(Escripturario

45 — Fomenlo 
à 

AgrL*cullura:

Custeio do Campo de

	

Sementes de Carmo	 40:000$00@	52:7~40
da Mata...

52 — C^'I–',fPO DE SE-MEN-
TFS DE P.,kTOS

3 — Pessoel effectivo:

Director .. . . . . .

Foinento 
à 

AgricultitIV:
Custeio do Campo de
Sementes de PatoS .

8:400$000

40:000$000	49:404$000



Te e 1111 ko de Fructi-
cultur,-^ de zona tro-
pical . . . . . . .

Botanico . . . . . . .

Teclinico de Seirientes
e Mudas

Auxiliar Technico da Se-
cção de Agronomia.
^Encarre,"ado de venda
de sementes e mudas
Auxiliar do encarre-
gado da venda de se-

inentes e mudas . .
Encarregado do expe
dienhe .. . . . . . .

Escripturarlo de 2.1
c12sse ..	.	.	.	.	.

Pessool contractado:
Techni,co de Frueti-

cifitura de zona tem-
perada ..	.	.	. . .

Em-a;,regado da Se-

cÇão de Producção
Vegetal.

Alixil;ni*	teclinico (te

Mestre de cultura (l^i
ESCO)a Profissional
"Delfitn Moreira" .

15:600$000
8:400$000

10:800$000

8:40-0$000

8:400$000

6:000$000

5:160$000

4:800$000	98:760$000

15:600$000

8:400$000

7:200$000

4:320$000

A..Hi— t—h~^ d. s-cção da Produ e ção
Veg e t: 11 .	.	.	.	.	.

TeclinJeo d e F 1 , 11 c 1

de (-1crita
L,serj ptu r^^riO	de 2.'
Classe. . . .
Prailcante . . . . .
Para contractar pes-
soal para fomento 

à

Ugrie1111=, . . . .
Idem, idem, para o
Serviço d e 

1, 
umo

lÌem, idem, para o
Serviço de Algoffio.

Idem, idem, de iliver-
sos Serviços . .

8 — Diarias e ajuda de cusio.
11 — Evenluíies

35 — Atix ;líos e subvenções e
contribuições:

Ao	lnstItutú	Biolo-

A' Escola Profissional

"Delfim Moreira" .

3:600.^000

7 :2 00,-pO 0 0

3:600$000

4:800$000
3:000$000

100:000$000

200:000$000

300:000$000

	

60:000$000	717:720$000

—	20:000$000
20:000$000

W000$00,1

	

10:000$000	90:000$000



A0% substitu[os, qum_

do os substituidos
liad'a perdej-,i

8	Dim-ias e ajud" (ie ciu-lo.
9	Adicionaes .. . . . . . .

1 0	Expediente	.. ..	..

11	Eveiztuqes:

Encerame,iito do e41fi-
cio da Sec-cetaria

Despesas da Intenden-

Ouir,-s despesas even-
tuacs ..	.	.	. .	. .

12 -- Transportes:

Passes e trunsporte—;;
Conducção ü funccio-
n ,^rios em

1	

50:000$000	99:600$000

36:000$000
1:400$000

50:000$ffo

2:500$000

6:000$000

	

30:000$000	38:500$000

2270:000$000

	

70:000$000	340:000$000
13 — Sei-viços postal, tellegra-

	

phico e telephonico	36:000$000
15 — For,-u, li?z e ajua	 24:%0$00016	Vehl'^czílos e ac t -cs ,̂ (_,ri O s .	—	12:000$00017	Combustiveis e lub,riii

cantes..	 48:000t00018	MOVOis . ulensilios	 ^àO:QQQ*QQQ

19	propagunda e publicidade	60:000$000
21	JI-_-comnicudas à I r-

2'_

essoal	'da
Iiií^ciidenc. ; ^t	e	da

portaria . . . . . .

26	F(irtíamento, calc^vdos e

equipantento:

Fardamento 2o pCs^^0.A
suballz^rno

9t Exercicios findos
60 - - Alligueis e arreiic^'<ii,--leiLíos

de predios . . . .	-

65 — Despesas de prompto
pagumento (pam sup-
primentos em duode-
cimos)

48 -- SERVIÇ^O DE PRODI T-
CÇÃO VEGETAL

3 -- Pes!;oul efleclivo:

Encarregado de Ser-

Viço Teclillíco . . .
Technico de Entomo-

lo.-ia e plINtopa!oL)-

1

10,0 :000`,1000

12:0001M00

12:000$000
JO:000$00o

48:000$000

15:600$000

1 . > : G 0	^ 0,5 0



E'ncarreg^ido cio mate-
rial	..	.	.	.	.	.	.

7 Primeiros officiaes, a
9:840$000 .. . . . .

3 Contabilistas, a . .
8:400$000. . . . .

6 Segundos officiaes,
a 8:160$000 . . . .

2 Escripturarios de L-
a 7:800$000 . . . .
Despachante da In-

tendencia .. . . . .
Est,erlograpIla . . . .
9 Amanuenses, a . . .

6:240$ . . . . . . .
Fiel da Intendencia
Armazenist,q da IntQn-

	

dencj q. .	.	.	.	.	.
2 Chaliffeurs, a 53:400$
Auxiliar de q rmaze-
nista

9 auxiliares de 1.*
classe, a 4:800$ . .

C) i dc11-1 de 2. 1 classse,

	

a 4:200$ .	.	
.	*	'

	

9 auxiliares	de 3.,
classe, a 3:GOO$ . .

Pc--teiro àa Seeretarin
2 x--h--Liffeuz-s, u 4:200$

10:800$000

68.-880$000

25:2D0$000

48:960$000

15:600$000

7:200$000
7:200$000

')6:160$000
	5:400,H00

	
C5

	

5:400,9000
	

1

10:800$000

4:920$000

43:200$000

25:200$000

32:400$000
4:200$00o
8:400$000

7-.200$0002 tclephonist a^ ' 
a . . .3:600$ .	. . . . .

Ex pedidor de merca -

	

dori,)s . . .. . . .
	

3:600$000
	4 contilmos, a 3:240`	12:960$00o
	14 servente^, 2:640$ .	36:960$000 11 -7	^	1 ,1- 1)	. Z 10 ^ ()' ^')

4 -- j>essoal contractado:

Chauffeur da filicH -
dencia ..	.	.	.	.	.

5 dactylograplio s, , a .
3:000$ .	.	. .	. .

32 praticantes, a . .
3:00W, ..	.	.	.	.	.	.
3 Cabineiros, a 1:8M5

7 -- Gralificações:

Ao pessoal do Gabine-
li e te, de aceo!'(10
com a distribuição
que o Secretario de-

terininar .	. .	.	.

Ao Pessoal úas Ás sis -
tencias ..	.	.	.	. .

Ao pessoal do Serviço
de Con-Inlullicações	.

1:200.$000

1,'-):000$000

96:000$000
5:400$000	1,20 :000"^000

30:000$0000

31:200$000

8:400$000



	

9	Adicionaes:

Da lei 425 ao Director
Geral, a dois dire-
etores e ao l)nrteiro

	

10	Expediente . . . . ...

	

11	Eventuces

	

13	Sei-viços Postal, Telegru-
Phico e Telephonico

	

15	Força, luz e agua . . . .

	

38	Moveis e utensilios . . .

	

10	Jornaes, revis!as e li-
vros . . . . . . . .

21 c^ Imprei-
sa ', inclusíve pul) Ii-
cações do "Diar-*o
da Assenibléa" . . .

	

26	Farduinenio, celeado. e
equinainenlo:

Fardaniento para o

Pessoal subalterno . .
65 DesPesas de promplo

mi,qamento (para sup-
sprimento ein duode-
cimo) . . . . . . . . .

Toi ni da despesa (iq
Secretaria das Finan-

8:-1O1'^ü0()
27:000$000
30:000$000

11:600$000
4:000$000

10:000$000

7:000$000

100:000$000

5:100$00,í)

134.093:912$2w6

bK~ - -	----

"- =_—	 SECRETARIA DA ACIRICULTURA

- 47 --- _,̂ DMINIS'£1RAÇÃO GE1UU,

2 — Represeittações

Representac,-,,o (!o

Passoal effectit^ó:

S,^,cretar!o (11,
Chefe do
3 Chefes de Serviços

Lechnicos,	a . . .
18:000$000 . . . . .	54:000$000

Enearregado de St^-
viço teel-inico	1,5 :600$10 0 0

5 Chefes d^e sú"v'ÇO5
administrativos, a . .

15:600$ . . . . . .	78:000$000
9 Chefes de secção, a

12:000$000 . . . ..	108:000$Oüü
Intendente . . . . .	15:600$000
Official de Gabinete	12:000$000
2 Assistentes de "r-

viro, a 12:000$	24:000$000
Fligenheiro, de

classe. .	12:000$000
2 Gtiarda-livros, P

12:000 ,'*000. . .	24:000'^000



3 — Pessoal eflectivo:
Director Geral . . .
Director da Tachygra-

l^hia e dos Serviços
Legislativos .

Director dos Sei-viços
de ExpedIente e Conta-

bilidade

Secretario da Pre-si-
dencia

Assistente da Directo-
ria Geral

Chefe de Biblioth,,,
Redactor de Debates .
Redactor da acta ina-
nuscripta ou da,etylo-
grap,li ada . . . . .

Assistente TQchnico
da Tachygraphia e
dos Ser viços LegisI,,,_
tivos .	.	.	.	.	.	.	.

Sub-redactor de,debates
Chefe do Archivo e AI-
111OxariLdo

4 1)rjmejros tachygi-a-

phos, a 9:840$ . . .
Sub-nedactor de ^,^etas.

Ofici21 e"-
'
-arregado

do Serviço dactylo-

graphico . . . . . .
2 prim^eiros officiaes, a

9:840$000 . . . . .
Alixiliar elo Chefe	(Ia

Bibliotheca

3 segundos officiaes, a
8:160$000

2 segundos tachygra

-phos, q 8:160$ . . .
4 Amanuenses - d2:cty-

lographos, a 6:240$.

3 Dacty10graphos, a .
4:800$ . . . . . . .

10 Prticantes daetylo-
graphos, a 3:600$

Porteiro . . . . . .
2 Continuos, a 3:240$.
coiliinuo-Zelador
Protocollista.

6 Serventes, a 3:000$
Motorista . . . . .

30:OuO^oOO

24:000$000

24:000$000

18:000$000

18:000$000
15:000$000
12:000$00o

12:000.s000

15:000$Oo"'^

39:360$001)
9:840$000

9:840$OCO

19:680$000

8:400$000

24:480$000

16:320$000

'24:960$000

14 :400M0

36:000$000
6:000$000
6:48fi$000
3:960$000
3:960$000

18:000$000
4:800$000	434:160$000

IL-	1

Diarias e ajuda de eusto:

Ajuda de custo aos 56
deputados 

à 
Assern-

bléa Legislativa a .

5:000$ . . . . . .
2,80:000$000



19:680$000

16:320$000

12:430$000

10:800$000
4:200$000
3:240$000
5:2809000 297:600$0,10

20:000$000
6:000$000

21:000,1000

3:000$000
1 :00~

3:000$000

4:000$000
3:000$000

12:000$000

5:00"UO-)

M

9:840$000
2 2.*s. Offic i,cs, q

8:160$
2 Airanue,-Ees, a

	

6:240S .	.	.	.	.	.
3 D;Ilc^YIG,-i^aphos, a

3:600$000 . . . . .
poriciro
Con[inuo . . . . .. ..

2 Servenfes, a 2:640$

7 — Gratíficações:

Substituições reguia-

	

r-r^entares .	. , . .
10	Expedieníc.
11	Eventuaes . . . . . . .

13	Serv,"-!(^s pc3tal, TcIc-ra-
phico e Telephonico

^5 — ForÇ,,7, Luz e A !^'_0 . .

16 — Vehicu.los e Akcc.^so:-ifj2.

17 — CoInb1isIivcià^ e Labrifi-

	

c^-' ntcS .	.	.	.	.	.

18	MOVCis e wensilio.-.
20	Jo.r wíc.^;, rez^:. st'^.,s
21 — Ezzcoj^m1eI' .-(, ^

p.-3nsa . . . . . .

equiper,neizto

F^irdaincnto ao pessoal
subalterno . . . . .
	 2:000$000	377:600$000

46 — ASSE %fl^',-E'A LEGIS-
L k TIVA

a 56 deput-dos, em 3
inezes a ^:66G$6G6 . 1.120:000$000

Metade do subsidio a 7
me-m,bro,s da Com-
in;ssão de Repre-
sentação da Assem-
bléa, dura:nte 9 me-
zcs a 3:333$333 . .	210:000$000

Metade do subsidio ao
Presidenle da Assem-
bléa, durante 9 me-
zes a 3:333$333	30:000,4000 1.3^^0I:000'>^í^00

2	Representações:

P.2presentação do Pie-
sidente da Assem-
bléa, inclusive con-
ducç^o . .	.	.	. .

1

ND

C.n

1
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75: 0 0 0 ,$ C 0

15:600$0ol)

7 :200$0(^0
7:200$0110

:^ ^). 3 ("^) '.^ - ^ 1)

Fomento <;

Custeio do Jardim Bo-
tunico . . . . . .

60 — SERVIÇO DE EXPURGO
DO CAFE'

4 — Pessoal cojzt^racta(^o:

Sub-Chefe do Expw
-go do Café.. . . .

2 Technicos, a 5:400$.
4 Encarregados de ex-
purgo, de 1.1 classe, a

3:600$000 . . . . .
5 Encarregados úe ex-
purgo, de 2.1 classe,
a 2:400$000 . . . .

5 Encarregadús de ex-
purgo, de 3.' classe,
a Uú0$000 . . . .

fi Encarre."ados de, ex-
pur^-o 9 de 4. 1 classe,
a 1:200$000 . . . .

Servente auxiliar . .
8 — Diurias e Ajuda de Custo
11 — Eventuaes
22 — Salarios:

Ao pesso,31 diarista do
Sei-viço eni repasse.

4 4 : 3'2 U ^ 0 w 0

14:400$000

12:000$W00

9:000$000

7:200$000
—	64: < 1 0^'U'W)

	

1:200$000	10:000$0w)
—	10:00W_"000

	

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

33:000,^,000

4.-, — Fomento 
à 

íioriezilturcw:

Para conibate 
à 

broc;o
,c"<) café e custeio da
Estação de Expurgo

61 -- PACKING HOUSE DE'
LEOPOLDINA

45 — Fomento 
à 

agricultura:

Para Custeio do Pa-
,cking Flouse de Leo-
poldina . . . . . .

62 — SERVIÇO DE PRODU-
CÇÃO ANIMAL

3 — Pessoal effeclivo:

Encarregado de Serviço
Technico . . . . . .

Inspector de Pecuaria .
Encarregado de apicul-

tura. e cunicultura . .
Idem de avicultura . . .
Idem de sericicultura . .

4 — Pessoal contractado:

Encarre,aaldo da sec(--,-,^o
de Producção An'^^i^i1

Idem da secção de 1"x-
perimentação
	

!,-, : o (^^ ' 1 ^: U ,, (^



Idem da secção de Defe-
sa Animal . . . . . .
technicos da secção -de
Producção, a. 12:000$

6 veterinarios, a 8:400$ .
Encarregado de Lactici-

nios. . . . . . . . .
Encarregado de suino-

cultura. . . . . . . .
Encarregado de For-

ragens . . . . .
Encerragado de l^bóra*

torio. . . . . . . . .
6 auxiliares de veterina-

rio, a 4 :800$ . . . . .
Fiscal da Sociedade Mi-

neira de Sericicultura
2 auxiliares de 1.1 clas-

se, a 4:800$ . . . . .

Auxiliar de 2.' classe . .
Auxiliar;de sericicultura
Auxiliar do Campo Ex-

perimental . . . . .
Encarre."ado de cabras .
Almoxarife . . . . . . .
Praticante . . . . . . .
Conductor de nialas
Auxiliar de eseripta1

12:000$000

24:000$000
50:400$000

8:400$000

8:400$000

7:200$000

	

4:800$000
	

1

KD
28:800$000

6:000$000

	

9:600$000	 1

4:200$000
3:000$000

3:600$000
3:600$000
(;:000$000
3:ú00,^000
2:400$000
1:800$000
4:320$000Mestre de eu tior"s

Para coutractar pessual
para

.
 fomento 

à 
pe-

cuaria . . . . . . .	100:000$000	315:520-1k000

8	Diarias e Ajuda de eusiu

11	Eventuaes . . . . . . .

36	Auxilios, subvenções e
contribuições:

Para exposições regio-
n ae s .	.	.	.	.	.	.	.

Ao Serviço de Caça e
Pesca . . . . . . . . .

Ao Serviço anti-ophy-
idie,o	.	.	.	.	.	.	.	.

Para acquisição de cai-
xas para o Serviço
anti- ophyd .ico . . . .

46 — Foinento 
à 
pecuaria:

Para o fomento da pe-
cuaria e derivad-os . .

Para acquisição de repro-
ductores . . . . . . .

Compra de vaccinas e
sôros . . . . . . .

20:000$000
—	15:000$000

60:000$000

50:000$000

36:000$000

5:000$000	151:000$000

1.270:000$000

150:000$000

1
tND
ÇO
w

1

50:000$000 1.470:000$000	2.021:920$000



63 — POSTO DE MONTA DE
CAMBUQUIRA

3 — Pessoal effectivo:

Encarre
g
ado . . . . . .

4 — Pessoal contraclado;

Escripturario . . . . .

4(; — Fomento 
à 
pecuark:

Custeio do Posto . . . .

8:400$000

4:320$000

30:000$000	42:720$000

64 — POSTO DE MONTA DE
LEOPOLDINA

3	Pessoal effectivo:

Encarregado . . . . . .	 7 :200,$,000

4	Pessoal corzíracl<i'do:

Escripturario . . . . . .	 4:320$000
46 — Fomento 

à 
pecuaria*.

Custeio do Posto	 24:000$000	35 521 0 0 0 0

6,5 — FAZENDA MODELO DA
GAMELLEIRA

3	Peswal effectívo.

Admini strador	 6:000,'~0
4	Pessoal contract^rlí,'():

E^,- ri pt ti r u rio . . . . .	 4

9	Addicionaes

Admiiiistrador	 600$00046 — Fumento 
à 

pecizaria:

(1,1 Fazenda	Ia
Garnelleira 100:000$000

(;6 FAZENDA FLOBESTAL
Pessoal contractado:

Adininistrador	6:000$000Escriptura-rio . . . .

	

4:800$000	10:R00$000
4.5	Fomento 

à 
agricizilill-(]: p,

Para a Estação Expe-
rimental de FIore,^^tq1 100:000$000

46 — Fomento 
à 
pecuaria:	1	z`

Para a Fazenda de Cria-
ção .	.	.	.	.	.	.	. -100:000so00

67 -- S ERVIÇO DE PRODU-
CÇÃO M INEBAL

Pessoal effectivo:

Chefe de Serviço Te-
clinico 19:000$000

4 Assis tentes, a 15 (;0 0,^	fi2:400$000
Perit o Contad .or . . .	14:400$00(f
4	Sub-assistentes,	^U

12:000$ 48:000$000

1

111:400$000

310:800$00@

ço



2 Gcologos, a 12:000$ .
Petrographo . . . . . .
)Ietallurgisa . . . . . .
Official :de ré ĝistro de

minas . . . . . . . .

Official do registro de

contract<)s . . . . . .

2 desenhisas, a 7:200$

2 calculistas, a 4 :8008

24:000$000
12:00W^'000
12:000,000

7:200$000

7:200$000
14:400$000

9:600$000	229:9200$000

EI 1

Pessoal coniralado:

5	engenheiros-aux ilia-

	

res, a 12:000$ . . . .	60:000$000
	Chimico . . . . . . . .

	

9:600$000
	Ghimico-auxiliar . . - .

	
9:600$000

	2 Topographos, a 9:600$	19:9-00$000
	2 , Gontadores-auxiliares,	

14:400$000a 7:200$ . . . . . . .
2 auxiliares-nivel i s t a s , a

	

7:20 ,0$ . . . . . . . .	14:400$000
3 auxiliares de fisca-

lização, de 1.1 classe,

a 6:000$ . . . . .	18:000$000
de fiscali

	

z-iç.uo, (te 2.' classe, a	18:000$0003:600$ . . . . . . . .
	2 desenhistas, a 4 :800$	9:600$000

Prepavador de petrogra-
phia .	. . . . . . . .

Prei),ii-ador de chimica.

7	GratificaÇões

Ao pessoal designado
pa

r
a trabalhar e^M:' zo-

nas paludosas. . . .

8	Diarias e ajuda de eusio:

Ao pessoal dos serviços
de geologia e minas,
quando em viagem. .

-Ao pessoal dos serviços
de energia hYdraulica
e concessão de aguas.

1 1	Eventuaes:

Despesas com explora-

ções geologicas. . . .
App arelhamento e custeio

de Iaboratorios . . .
Custeio de t rabalhos de
Campo . . . . . . . .

12 -- Transportes:

f,c)". (11 1('ção de funcciona-
"'os 

em 
viagem:

3:600$000
3:600$000	180:000s000

16:800$000

40:000$000

	

45:000$000	85:000$000

50:000$000

70:000$000

	

60:000$000	180:000$000

E^^



Dos serviços de geoIo^ILI	-1

e minas . . . . . . . .
	

20:000$000
Dos sei-viços de energia

liydraulica e conces-	 00$000são d ea,uuas . . . . .	30:000$000	-)0:0

'20	Jornaes, revistas e livros:
Acquisição de l i v ros e

revistas teclinicas e
publicação de boletins	 10:000000

Salarios:	i-
Despesas com pessoal

diarista:
Dos sei-viços 

de 
geologia ND

e iiiinas . . . . . . .
	

21:600$000
Idem, de energia hydi, ati-

lica e concessao de
aguas . . . . . . . . .	24:800$000

Idem aos encarregados

de reaua . . . . . . . .	9:000$000	55:400$000

50	Alaterial de engenharia: í
Acquisição de 2 sondas
pequenas e de centri-

fugadores . . . . . . .	100:000$000
Idem de instruinentos e

apparelhos (te enge-

	

Ilharia . . . . . . . . . 1	30:000$OOG	130:000$000	936:400$000

aà^

SERV IÇOS DE
DE'VOLUTAS

3	Pessual cifeclil,,:

ClIcfC dc S C rVj ^o tech-
nico .	.	.	.	.	.	.	.	.

2 chefes de Ttirin,,j, a.
12:0M$000 . . . . . .

4 Topographos, a . . .
9:600$000 . . . . . .

Desenhista . . . . . . .
Calculista . . . . . . . .
16 Agrimensores a . . .

6 :000$000 . . . . . .
7 Escripturarios, a . . .

5:400$OQO . . . . . .

Pessoal contractado:

2 Topographos, a 9:G00,^
6 Agrimensores, a 6:000$
Nivelador . . . . . . .

2 Escripturarios, a . . .
5:400$000 . . . . . . .

7 --- Gralificaçóes:

lar ao
nico

18:000$0ffi)

*)4:000$000

38:400$000
7:200$000
7:200$000

96:000$000

	

37:800$000	l)IM:600,>-'000
	

(.rD

19:200$000
36:000$000
6:000$000

	

10:800$000	72:000$000

30:00u^000

'S^



lúifrius e Ajuda dC Custo

A o pessoal do Serviço,
quando em viagem

11 — Eveiilufles:

Despesas com turinas de

,medição de terras. .

50 — JVaterial de Engenharia:

Para acquisição de ap-
parelhos de engenha-
i-ia e sua conservação.

69 — SERVIÇO DE ES'FATIS-

TICA

3 — Pessoal effectivo:

(;iiefe de Serviço Tecli-

nico . . . . . . . . .
Cartograplio . . . . . .
3 A,puradores de 1.' clas-

se . a 8:400$000 . . . .

7 Apuradores de 2.1

classe, a 6:000$000 .
FInc,u , ru Í̂ad(, d(^ iii,3strua-

2 Desenhistas, a 7:200$.
Bibliothecario . . . . .

90:000$000

120:000$000

	

5:000$000
	

475:600$000

18:000$000
9:600$000

25:200$000

42:0W000

7:200$000
14:400$000
4:800$000	121:200$000

4 — Pessoal ConIractado:

2 Bedactol-es de Publici-
dade, a 12:000$000.	24:000$000

Chefe das Officina Gs	ia
I)liicas .	.	.	.	.	.	.	.

Auxiliar de Bibliott i l e-
cario .	.	.	.	.	.	.	.

Para pa^-amentO de agen-
tes Itinerantes e en-
carrelpdO da collecta
de dados estatisticos.

8 — Diarias e ajuda de custo
Ao 

p
essoal do Serviço,

quando em viagem.

9 — Acidicionaes:

Ao encarre tgado do inos-
timario . . . . . . . .

10 — Expedienie . . . . . . .
11 — Evepivaes . . . . . . . .
12 — Transi>ortes . . . . . . .

19 — PrOPugalida e publici-
dade:

Impressão dos "Boletins

de Agricultura" e de
outros trábalhos de
divulgação . . . . . .

9:600$000

3:000$000

80:000$000 G: 6W000

20:00W-'000

720$000
10:000$000
,):000$000
8:000$000

100:000$000



18:000$000
12:000$000
9:600$000

4:800'4000

4:200$000
3:600$000

24:000$000
14:400$W
12:00,0$000
8:400$000
8:400'$000
7:200$000

3 :6004~
3:600*00o
2:520,900(>
9 : 16ffiM o o
:80o-000

4:000$000

12:000$000

50:000$000

6:000$000

5:00-0$000

20:000$000

49:000$000

41:400,-('00

81:000$oüo

50:000$000
10:000000

^3:0ú0^o(w

439:520$000

,-)9:200$000

8 S 0 9 0 04),9

1 o 0 0 0 ofi o

16:^00-$0M0

2 2	1^! i i é.i 11 -',! ^ :
Ao pessoal diarista dis

Officinas Graphicas

70 — SERVIÇO DE INDUS-
TRIA E GOM-MERCIO

3 — Pess
o
al effeclivo:

Chefe do Serviço Tech-

nico . . . . . . . . . .
Engenheiro auxiliar . .
Assistente auxiliar . . .
Encarregado de Expedi-

ente . . . . . . . . . .

4 — Pessoal contractaCIO:
Auxiliar. . . . . . : . .
Agente de comniercio.

71 — USINA DE ALGOOL MO-
TOR DE DIV1N'OPOIAS

3	Pessoal effeclivo:

Director Techrilco.

Dire-.;tor Conimercial
;Gerente . . . . . . . . .
Economo . . .
Chimico . . . . . . . . .
Guarda livros . . . . . .

Aiixiliar d,> escrilitorio
Alinoxarife . . . . . . .
Dactylographo . . . . .
Apontadoi .. . . . . . .
Continuo . . . . . . . .

8 — Diarias e Ajuda de custo.
10 — Expediente:

AcquisiÇão de material
de escriptorio . . . . .

Idem, idem, para laborst-
torio . . . . . . . . . .

11	Eventuacs:
AcquisiÇão de peças e

conservação de machi-
nismo . . . . . . . . .

-Acqusição de seijos <e-
deraes para duplicatas
e para alcool puro . .
Conimissões a bancos
para cobranças . . . .

Outras despes2s evol, -
tunes .	.	.	.	.	.	.	.	.

12 — Transportes . . . . . . .
16 — Vehiculos e aecessorios .
17 — Combustiveis e Inbrifi.



3:000$000

500$000
15:000$000

1:000$000

9:000$000

M

15):600$000

21:600$000

8:400$000
3:840$000

9:600$000
4:800$000
4:800$000

49:440$000

28:500$0oO

	

22	Sal-arios:

Ao pessoal diar
i
sta da

	

usina . . . . . . . . .	106:092$000
	Idem da Lavoura - . . .	10:080$000

Idem, da Agencia de Bel-

	

lo Horizonte . . . . .	13:920$000
	Idem da Lavoura . . . .	22:350$000	

192:020$000

	

Serviços extraordinari .os	39:578$000

44 -- Fomento 
à 

Indusíria e
Caíninercio:

Para acquisição de man-

	

dioca . . . . . . . . .	240:000$000
	Idem, idem, de arroz . .	52:900$000
	Idem, idem. de milho. .	48:000$000

Idem, idem, de cal, soda
caustica e desnaturan-

	

tes, ete . . . . . . . .	102:000$000	442:900$000

60 -- Alugueis e arrendamen-

to de predios:
Aluguel de escriptorio e

	

agencia . . . . . . . .	 2:000$000	 'â.

	

65	Despesffs de PrORIMO pa-
gamento: .

Para supprimento em

	

duodecimos . . . . .	.	 4:800$000	939:800$000

72 -- USENA DE C-kPI,1,1^,,

NOVA

3 -- Pessoal effectivo:
L ;^earre,gado . .	.	. .	.

c	8 — D `Urias e ajuda de Custo.
11 — Eventuaes . . . . . . . .
17 — Combus t iveis e lubrifi*

cantes . . . . . . . .
22	Salarios:

Ao pessoal diarista

73	SERVIÇO METEOROLO-
GICO

3	Pessoal effectivo:
En e,arre,ado de Serviço

Techníco . . . . . . .
2 assis tentes de Meteoro-

logia, a 10:80,0$000 . .
Fiscal de Rede Meteoro-

logica . . . . . . . . .
Observador . . . . . . .

4	Pessoal contraclado:
2 AUXiliares techiiieos, a

4:800$000 . . . . . . .
Fiscal auxiliar . . . . .
Observador de aerologia.



18:000$000
15:600$000
15:600$000
14:400$000

2,4:000$000
12:000$000

50:000$000

63:600$000

2 ajuda ntes do observa-
dor de aerologia, a . .	7:200$0003:6H000 . . . . . . .

Encarregado do Posto de

1.1 classe . . . . . . .
	3;600$000

Auxiliar calculista	do
serviço de norrnae-s. .	3.000$000

31 Encarregados de pos-
tos de 2.' classe, a . . .
2:400$000 . . . . . . .	74:400$0U0

20 Encarregados de pos-

tos de 3.' classe, a . .	38.400$0001:920$000 . . . . .
6 Encarregados de ther.

mo-pluviornetrico s, a	
5:040$000	150:840$000

840$000 . . . . . . .

7	Gra1ifieaÇõ4^:

A 6 encarregados de pos-
tos, para leitura	df	

1:800$000reguas . . . . . . .
Ao encarregado -de pre-	

4:680$000visão .	.	.	.	.	.	.	.
Ao pess^)'^A dos trabalhos

	
4:000$000aerologico s . . . . .

Ao pessoal dos trabalhos	2:000$000	12:480$000
de normaes . . . . .

Diarias e ^jjud^ de euso.
w	 13:300$000
Despesas com conserva-

Ção C reparação de
Postos . . . .	. . . .

50 — MOtel-ial de Engenharia:
Acquisição de appare-

lhos e despesas com a
sua conservação . . .

74 — Serviço dc Estom- íris Hy-
dro-mi neraes

3 — Pessoal effectivo:

Chefe de Serviço de Es-
tancias . . . . . . .

Assistente-Engenheiro .
Assistente-Medico . . .
Medico de Estancia

4	Pessoal nontractado:

Medico especialista da
Estancia de Poços de
Caldas . . . . . . . .

Idem de Caxambu' . .
Pessoal contractado e

diarista do Serviço de
Estancias . . . . . .

8:00m000

2:000$000 236:060$000

0



Idem, idem, das termas
Antonio Carlos, de
Poços de Caldas . . .

Idem, idei-i-, Go Balneario
ile 13.arreiro em Araxá

7	Gratificaçõ45:

Ao prefeito de Caxambú
Ao prefeito de Cambu-

quira . . . . . . . .

Ao prefeito de Lambary
Ao prefeito de São Lou-

renç o . . . . . . . .
Ao prefeito de Araxá .
Ao prefeiL) de Poços de

Caldas . . . . . . . .

8	Diarias e ajuda de custo:

10	Expediente:

Do S ,,rviz^o de Es^ancias

Idem ' das Therm2s An-
LOMO Caàos, de PoÇos
de Caldas . . . . . . .

Idem, do Balneario do
Earre-.ro em kraxá

Acquisição de ina[erial
para as therinas "Aiito-
nio Carlos" de Poços
de Caldas . . . . .. .

Despesas de conservaça,o,
concertos de inachi-
nas, ete . . . . . L . .

Acquisição de material
para o balneario do
Barreiro 

em 
Araxá . .

Outras despesas even-
tuaes . .	. .	.	. .	.

18	Aloveis e utensilios . . .
19	Propofianda e Publicidade
50	Alaterial de Engenharia:

Para acquisiÇão de ap-
parelhos e ruateriaes
p^9ra a installação de
laboratorios de	pes-
quisas . . . . . . . .

64	Apparelhaniento das Es-
tancias . . . . . . . .

75 — SERVIÇO DE COLONIZA-
ÇÃO

3 — Pessoal effectivo:
Encarregado do Serviç^)

Technico . . . . . .

170:000$000

	

36:000$000
	292:000$000

13:800$000

12:200$000
12:200$000

12:200$000

	

12:000$000
	

ce

	

9:600$000
	72:000$000

'20:000$000

6:000$000

5:000$000

	

3:000$000	14:000$000

30:000$000

15:000$000

10:000$000

10:000$000	65:000$000
—	20:000$000

20:000$000

100:000$000

	

1.533:400$000	2.200:000$000

15:600$000



7:200$000

5:160$000

5:160$000

5:160$000
5:160$000
5:160$000	48:600$000

19:200$00ú
4:800$000

4:320$000

4:320$000

4:320^000
,^i)

9:60G._,ú^,

1

cl^

0

1

2:760$000

2:760$000

20:00$000

10:0008000

100:000$000

18:000$000
12:000$000

33:600$000
8:400$000

16:800$000
7:200$000
4:800$000

í1:040$000

15:000$000

130:000$~	251:200$000

Fiscal de Colomias . , .
Administrador da colo-
nia "David Campista!'

Administrador da Colo-

nia "Francisco Sa' .

Idem, idem, Padre José
Bento . . . . . . . .

Idem, idem ' R^aul Soares
Idem, idem, Vaz (te Mello

4	Pessoal oontractado:

2 Topographos, a . . . .
9:600$000 . . . . . .

Desenhista auxiliar . . .
Mestre de cultura (ta co -

lonia "Frincisc,,) Sã".

idem, idem ^'Padi^e José

Bento" . . . . . . . .

Idem, idem ,Raul Soa-

res" . . . .
5 professores

a 1:920$000 . . . . .
7	Gralificaçõe.s.

Ao zelador da c,'310nia
"Alvaro da Silveira—.

Idem, idem. "13r11euU,"

Idem idem, --Mucury-
Idem, idem, 'Wargem

Grande' . . . . . . .

	

8	Diai ias e Ajuda de Casto

	

11	Eveutuacs:

Custe'o das coloni,,is
Conservação de bemfei-

íorias e outras despe-
s,^s das colonias enian-
cipadas . . . . . . .

Para esta beleciniento de
uma colonia 

em 
Fi-

gueira — Bio Doce . .

76 -- SERVIÇO DE ORGA.NUA-
ÇÃO ASSISTENCIA, E FISCA-
LI^AÇÃ0 DO "^RABAI,'HO

3 -- Pessoal effectivo:

Chefe de serviço
Assistente auxiffir

4 assistentes, a . . .
8:400$000 . . . . . .

Encarre ,,ado do Archivo
2 Fiscaes, a 8:400$00
Auxiliar arebivista . . .
Protocollista . . . . . .

2:7601^`G00
'2^760^,'000



146:400000

10:000$000
15:000$000
10:000$000

30:000$000

15:600$000
5:000$000

10:000$000

181:400$000

E3 fiscaes auxiliares, a . .

	

':240$000 . . . . .	18:720$000
3 Dactylographos, a . .

	

3:000$000 . . . . . .	9:000$000
2 Auxiliares de fichario,

	

a 3:000$000 . . . . .	6:000$000
2 Preenchedores, a . .

	

3:00W4,000 . . . . . .	6:000$000

	

Continuo . . . . . . .	3:240$000

	

Servente . . . . . . . .	2:^^0.$000

8	Diarias e Ajuda de Custo

11— Everluae s . . . . . . .
12	7'ransP0r1ei^ . . . . . . .

77 — SERVIÇO DO ENSINO
AGRICOLA

3 — Pessioal effectivo:
Cbefe de Serviço Tech-

	

nico . . . . . . . .	18:000$000
Dentistas dos Institutos	12:000$000

4 — Pes,^,,Pa! coníractado:

Fisc ,,ii des Instit,titos de

En ,;in,,) A lgricola . . .

— Dica-his e Ajuda de Custo
li— Eventuaes . . . . . . .

C012tribuições:

	

A' EscOla Agricola.	deLavras . . . . . . . .
A' Escola "D. Bosco"

cri Cachoeira do Gam-
Po.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

A' Escola de Agricultu-
ra de Passa-Quatro

4.5 — Foinento 
à 

Agricultura:

Escola Candido Tostes,
para installação . . .

Escola de Itajubá, para
;nstall--acão .	.	.	.	.

Escola Agricola Florestal

'P taÇão do predio da
Penitenciaria de Juiz
(!e Fóra no funeciona-
mento da Escola Can-
dido Tostes . . . .

AuÍ<Mento do Edificio
da Escola de Itajubá

InsLituto Benjamin Gui-

niarães, p-ara constru-
c rão do edific ; o . . .

20:000$000

10:000$000

10:000$000	40:000$000

300:000,"000

200:000$000
300:000$000

100:000.$000

100:000$000

	

200:000$000 1.200:000$000	1.300:600$000

W

1



78	INSTITUTO JOÃO PI -
NHEIRO

3	Pessoal effeclitio--

Director . . . . . . .
Economo . . . . . . .
Mestre de c iiltur q s . .

Professor de trabalhoS
iiianuae ,, . . . . . . . .
Medico . . . . . . . . .
Professor priniario , . .
Escripturario . . . . .

7 chefes de pavilhão, a
3:600$000 . . . . . -

4 professoras adjuiltas,
3:360$000

Professor de desenho
Professor de musica .
2 auxiliare.^ de mestre (te

culturas, a 2:100$000.
Guarda . . . . . . . .
Auxiliar de escri pia . .

9:000$000
8:400$000
5:160$000

5:U'0$000
4:200,$-000
4:200$000
3:600$000

25:200$00

13:440$000
2:400$OOG
2:4W000

4 :800$000
2:400$000
2:400$000	92:760$000

4 — Pessoal contractudo:
Mestre de Officinti-,	17:500$000
Contra mestre . . . . .	1:800$000
Proressor (te	cultura

	

1,hysiea . . . . . . .	1:800$000

Orícittadora . . . . . .
Emprrgados interll () s . .

1:800$000
:^2 :000$00() ^,4 :900$000

9	Addicionais:

A uni professor pi-im^j-
rio e a um chefe de
pavilhão . . . . . .

Foniento 
à 
Agricultara:

custeio (10

780$000

205:000$000	:353:44 0$000

79 -- ESCOLA AGRICOLA
"ADELAIDE ANDRADA"

3 — Pessoal eifectivo:

Director . . . . . . . .
Economo . . . . . . .

Mestre de culturas . .
Medico . . . . . . . . .

2 professores printiarios,
a 3:6000$000 , . . . . .

Professora ajuncta . . .
3 chefes de pavilhão, a

3:000$000 . . . . . . .
2 inestres de officina, a

3:000$000 . . . . .
2 guardas, a 2:000,9000 .
Porteiro . . . . . . . . .

7:200$000
,):760$000
4:200$000
3:600$000

7:200$000

	

3:000$000	 E

9:000$000

6:000$000
4:000$000

	

2:400$000	52:360$000



1-1,114 -- Pessoal CORIrUCIQdO:

Adjuncta do Professor
primario . . . . . . .	3:000$000

Empre.-ados internos

45 — Foinento 
à 
Agricultura:

Custeio da Esc- ,)Ia . .

6:000$000 9:000$000

50:000$000	111:360$000

80 — ESCOLA AGRICOLA
"PADRE SACRAMEN?TO"

3	Pesso£í1 efieciiuO:

Director	 7:200$000
Economo . . . . . . . .	5:760$000
Mestre de culturas . . .

	4:200$000
Medico . . . . . . . . .

	
3:600$000

2 professores primarios,
a 3:600$000 . . . . .	7:200$000

2 professores adjunuctos, 6:000$000a 3:000$000 . . . . .
3 chefes de pavilhão, a 9:000$0003:000$000 . . . . .
2 mestres de officina, a

3:000$000 . . . . . .	6:000$000
2 gLI.11 . das, -, 2:000$000	4:000$000

S000	5.5:360$000
Porteiro . . . . .	2:400,

4 — Pessoal contp,lctcrdo:
Em preg,idos internos

45 — Fomerito 
à 
Agricultal-a:

Para custeio da Escola

A ĝ r j coJa "Padre Sacra-
meiito" . . . . . . .

81 — ESCOLA DE HORTICUL-
TURA DE ITAJUBA'

3 — Pess;oul effeclivo:

Director . . . . . . . .
4 — Pessoal contraciado:

Professor de culturas
Professor assistente .
2 Professores auxiliares,

a 6:000$000 . . . . .
Professor de georretria,

desenho, ete . . . . .
Medico . . . . . . . .
Dentista . . . . . . . .
Econonio . . . . . . . .
Professor de noÇões de

P!)ys i ca, Chim ica e
Elenicontos de Mathe-
matica .	. . . . . .

4 Inspectores vigilantes,
a 4:200$000	, .

6:000$000

50:000$000

10:200$000

8:400$000
7:200$00o

12:000$000

6:000$000
6:000$000
6:000$000
5:400$000

4:800$000

16:800$000

111 :3601^0i)1j

-.à



3:600$0H
3:600$000

14:400$00
3:600$000
4:800$000

2,0:000$000 122:600$000

7:200$000
3:600$00

8:400$000
3:600$000

6:000$000
3:600$000
2:400$000
2:000$000

21:000$000

150:000$000

10:800$000

47:000$000

282:800$000

7:200$000

4:200$000
3:600$000

4:200$00
3:6000$00
3:000$000

12:000$~
3:000$000
1:200$000
2:400$000
6:000$000 35:400$000

1
w

00.000000	142:600$000

7:200$000

professor auxiliar de
Geometria e Desenho.

Professor de Musica . .
4 Professores priniarios,

a 3:600$000 . . . . .
Zelador . . . . . . . . .
2 Guardas, , 2:400$000
Empregados internos

45 — Fomento à Agricultura:
Para custeio da Escola,

82 — IN5TITUTO "13ARÃO DE
CAMARGOS"

3 — pesspal effectivO:
Director . . . . . . . .
Professor primario

4 — Pessoal COntractadO:
2 Mestres de culturas, a

4:200$000 . . . . .
Medico . . . . . . . .
2 chefes de pavilhão, a

3 :00W1,1000 . . . . . .
Professora . . . . . . .
EscHI)turario . . . . .
Guurüa . . . . . . . .
Frnpregados internos. .

45 — PC-07~ d Aoricultara-:
Cunteio do Inntituto . .

93 — INSTITUTO "GARLOS
PRATES"

3 — Pess,0a1 eifectivo:
Director . . . . . . .

4 — Pessoal cOntractadD:
Mestre de Culturas . . .
Professor primario . .
Chefe de pavilhão . . .
4 Mestres de officina, #,

3:0000$000 . . . . . .
Adjuncta . . . . . . . .
Mestre de Musica . . .
Escripturario . . . . .
Em pregados internos . .

45	Foinento à Agricultura:
Para custeio do Instituto

"Carlos Prates" . . .
84 — INSTITUTO "BUENO

BRA,NDÃO"
3	Pessoal effeetiw:

Director . . . . . . .
4	Pessoal contractado:

Mestre de culturas . . .
Medico . . . . . . . .

100:000$000



Professor priniario . . .
Adjuncto . .. . . . . . .
Chefe de Pavilhão . . .
Professor de trabalhos

inanuaes . . . . . .
2 Mestres de offici ,nas, a

3:000$000 . . . . . .
Professor de desenho .
Escripturario . . . . . .
Professor de musica . .
Guarda . . . . . . . .
Empregados internos . .

45 — Foniento 
à 

Agricultura:
Para custeio do Instituto

85 — APIRENDIZADO AGRICO-
LA ,JOSÉ GONÇAL-

VES"
3 — Pessoal effectivo:

Director . . . . . . . .
4 — pessoal contractado:

Mestre de culturas . . .
Professar primario . .
Ghefe de pavi11,510 . . .e
Adjun -to . . . . . .
~~Ka~ internos

3:600$OOG
3:000$000
3:000$000

3:000$000

6:000$000
2:400$000
2:400$000
2:000$000
2:000$000
4:000$000

4:200$000
3:600$000
3:000$000
3:000$000
4-000$000

39:200$000

4fi:000$000
	86:400$000

7:200$000

17:800$000

45 — FOmento d Agricultura:
Pana custeio do Aprendi-

	

zado . . . . . . . . . .	 40:000$000	65:000$00086 — SERVIÇO DE FISCALI-

	

ZAÇÃO DE TERRAS E MATAS	 í'
3	essoal effectivo:

Encarregado de Serviço
Teclinico . . . . . .	15:600$000

	

Fiscal Geral . . . . . .	6:000$000

	

Agronomo . . . . . . .	7:200$000
10 Chefes de Distrieto

de Fiscalização, a

	

6:000$000 . . . . . .	60:000$000

	

6 fiscaes auxiliares, a . .	 w

	

3:600$000 . . . . .	21:60ORM)n	11A JAA A	
h.)

8 — Diarias e Ajuda de Custo
11 — Eventuaes . . . . .
12 — Transporie,,s . . . . . .
87 — ESCOLA SUPERIOR DE
AGRICULTURA e VETERINA-

RIA DO ESTADO
3 — Pessioal effectivo:

Director . . . . . . . .
Secretario . . . . . . .
Contador . . . . . . . .

Ç VV

	15:000$000
	

1

5:000$000

	

15:000$000	145:400$000

30:000$000
12:000$000
9:600$000



qq

Apontador . . . . . . .	6:000$000

Porteiro . . . . . . . .
	

3:6000$000
Alinoxarife . . . . . . .

	
3:600$000

Praticantes . . . . . . .	34:780$000
Continuos . . . . . . .

	
9:800$000

Encarre<yado de Serviço	75:20V000
Zeladores de Laborato-

rios . . . . . . . . .	25:240$000
4	Pessoal contractado:

Director Teclinico . . .	80:000$00
Professores- Cathedrati-

cos, Auxiliares e Assis-

tentes . . . . . . . . .	507:400$00
Professores contractados	33:000$000
Bibliothecario . . . . .	9:600$000

Preparadores	 14:400$000
professor de Instrucção
e Educação PhYsicO	4:000$000

Professeres primarios	4:000$000
Professor de inusica	4:800$000

7 — Gratificações:

Ao Director . . . . .	12:000$000
Ao insti-uet,-,r militar	^:000$000
A 3 r^quisitqdo£	18.00$000

8 — Diarias:
Excursões e diarias

10 — Expediente . . . . . . .

Expediente (Directoria,
Secretaria, Desportos,
Bibliotheca) . . . .

11 — Eventuaes:

Desportos, niusica e ins-

209:820$000

657:200$000

33:000,'-000

24:0004000

25:000$000

	

pCcÇ '̂ o militar . .. .	4:000$000
	Seniana (ios Fazendeiros	7:000$000
	Mez feminino . . . . .	4:000$000

	

Exposições . . . . . . .	10:000$000
Outras despesas even-

	

Iii,3es . . . . . . . .	25:000$000	50:000$000

12	TraImj:^;1'/Cs:

Pequenos fretes ferrovia-

	

rios . . . . . . . . .	 12:00M00

15	Força, Luz e Agua . . .	 15:000$000
18	31»vei,^ e utensilios:

Para acquisição de nia-
c linicas, raparelhas sei-
entificos, secções pra-
ticas, laboratorios, nio-

	

Veis, eÈc . . . . . . . .	 100:090$1}00



1(.4 — Propoganda e Publicidade
20 — Jornaes, revistas e livros
22 — Salarios:

Ao pessoal diarista e de
i-ondas de diversos
serviços . . . . . . .

24 — Seguros:
Auxilia ao seguro col-

lectivo de todo o pes-
soal da Escola e paga-
inento do seguro con-
tra-accidentes . . . .

Seguro contra fogo nO
edifie ; o e inobiliario .

24:~000
20:000~

—	À80:000$000

6:000$000

6:000$0ú0	12:000$000

29 --Forrage-, fe l , ragen, e
Pt4510:

	

Arraçoamen to de ani-	
'25:000$000inaes . . . . . . . . .

30	31ediemnentos:
Custeio do Sei-viço	de

	

Saude . . . . . . . .	2g0:000$000
Medicamentos para ani-

	

Maes . . . . . . . . .	5 U 0 W'p, 0 o 0	25:000$000

31	Ve.,:lziario e affinenlação

	

ALinentaç.-ko de .iltiyiinos	 100:000*000

44	Fonicirj,, à ii#dustritt e

' 
cc>n?ijrereio:	 - -

M,Ptería prinia para in-

	

dustria . . . . . . . .	150:QOO$000
Material para o Almoxa-

	

rifado . . . . . . . .	30:000$000	180:000$000

45 — Fornento d Agricultura:
Sementes e mudas . . .	8:000$000
Insecticidas e fun.-icidas	8:000$000
Adubos . . . . . . . .	5:000$000

50 — Afalerial de Engenharia:
Material	para	I-alyora-

torios .	.	.	.	.	.	.	.
88 — !,'EIRA PERMANENTF.

DE AMOSTRAS
3 — Pessoal effectivo:

2 porteiros, a	4:200$000
Zelador . . . . . . . .

10 — Expediente . . . . . . .
11 — Eventuaes . . . . . ..
15 — Força, Luz e Agua . . . .
18 — Voveis e ijlensili<>.s:

8:400$000
3:600$000

21 :000$000

50:000$000	1:763:020$000

12:000$000

20:000$000
20:000$000
12:000$000



lir

Ao ,; iuxiliares de (;abi-
1 lete .	.	.	.	.	

.	.	.A(, Corpo TeclínICO .
E

1 r-,-

Para conclusão da ins-
táliação da Feira Per-

	

manente de Amostras.	
264:000$000

22	Salarios . . . . . . . .	 50:000$000

89 — ESTAÇÃO DA RADIO
DIFFUSORA

	

11 — Eventuaes . . . . . . . .	
30:000$000

15	Força, Inz e agua . . . .	
60:000$000

2-2	Sulai-iOs:
Ao pessoa-1 diirista

53	3,Ulerial Radio-te lcO i'(_1P Ili-
CO e Radío-telephonico:

Para completar o pagp-

	

mento do inaLerial	
800:000$000	1.010:000$000

	

Total da Secretaria	
20:332:800$000

SEXIBxETARIA DA EDUCAÇÃO E SALTI) E PUBLIGA

go — ADMINISTRAÇkO GE^RÁT.

Rep,,esentaçõe^;:

	

1 ) — ReprcseiJa p ^_ío dó Secre-	12:000$000

	

tario	.	.	.	.	.	.	.	.
3 -- Pessoal effeeíivO:

	

Seeretario de Estado	3G:000$000
Chefe (IC g.,birete . . .

Secretarlo p2r 1 1culnr . .
Director Geral . . . . .
A llixiliar Techrxico . . .
ub-Director . . . . .

Director da "Revista do
E,nsino- . . . . . . .

9 chefes de secção, a . .
12:000$OH . . . . . .

13 prinieiras officiaes, a
9:840$000 . . . . . .

9 Se,-undos officiaes, a
8:160$000 . . . . . .

27 
t
erceiros officiaes, ^i

fi:240$000 . . . . . . .
(;5 pratícanie,%, a 3:0 0-$
Almoxarife
Zelador . . . . . . . .
Porte

ir
o . . . . . . . .

9 continuos, a 3:240,$000
2 expeditores, a 2:760$
2 servente-s, a 2:640$000
2^)' serventes, a 2:400$000
3	a 6:0GO$

AI

926:820$000

12:000*0.00
24:000$000
18:000$000
15:000$000

12:000$000

108:000$000

127:920$000

73.440$000

168:480$000
198:900$000

4:800$000
3:600$000
4:200$000
6:480$000
,j:520$000
5:280$000

(^;:,200$000



^'' ^ ,,i i e ' ro (1,i	C ^ ^, 1' 1 ^t	1

I l ar, siib^,ti1uições regu-

	

lamentares . . . . .	1;):00W^O0O

9 — Addicionaes:

Da Lei 42,7), de 1906, ao
Director Geral, a um

',Iiefe de Secção, a um
primeiro official, a um
continuo e a um ser-

	

vente . . . . . . . .	 5:172$OOC
lo — Expediente:

Ua Secretaria e dos Ga-

	

binetes . . . . . . .	30:000000
11	Eventuaes . . . . . . . .	400:"0$000
12	Transportes:

	Da Secretaria . . . . . .	200:000$000
Para funecionarios reino-

vidos "ex-officio"	10:000$000
Conciucção a -assistentes

	

teclinicos . . . . . .	75:000$000
Para o sei-viço de Saude

	

Pub1^ca . . . . . . .	15:000$000
Para exi)edição de I i- t e-

rial e trarisporte de

	

. . .	30:000$000	330:000$000

13	Serviços P08tU1. lelegra-
Phico e telephonico .

14	Se'rviços Hollepi th . . .

FOrÇa, IIIZ e aguct:

III-uminação (i .,, Secreta-
ria e dos	estabeleci-
Mentos de ensino . .

Fornecimento de aguR a
estabelecimentos	de
ensino . . . . . . . .

16	Vehiculos e aceessori
. 
os .

17

	

	Combustiveis e Inbrífi-
cantes . . . . . . . .

18	Moveis e lileíisilios:

]'ara a Secretaria . . . .
Para conservação de
jardins . . . . . . . .

IU	PrOPUwInda e publicida-
de:

Sendo 17:000$000 p^jra
expedição (Ia Revi ,,ta
do Ensino e	outra,^.

'1	

despesas da inesina . .
In?pj.^.jj_

84:000.19000--	100:000$000

50:000$000

	

22:125$000	72:125$000

30:000$000
—	20:000$000

CO

20:000$000

	

2:000,$00	22:000$000



Sendo 1,5,0:000',̂ ', U00 pa rg
aSaudel'ul>ii,,,̂,

26—Fardaniento,	e
eqzlip,iiizeiit(>,,;

34 — ExerciciN,; findos . . . .

35 — AuxiliOS, s ti l)ve,?ções e

noitlribiziçõe,,;:

A' Sociedade AuxilkIdo-
ra dis Funecionarios
Publicos . . . . . . .

AI União Univci--;ta'i^I
mineira . . . . . . . .

Ao Directorio CentI-^i
,dos Esitidante s, C, ^I
Universida&, de, Mi-
nas Geraes . . . . .

Ao instituto Electi,c- ,re-
clinico de M i n as, de
Itajubá . . . -- . . - .

V Escola de Econornia
Domestica de Prazo-

polis
A' Fscola Domestica de

passq-Quatro
A' Escola Domestic q Sta.
Therezinha de Pouso

4.A :OM$000

18:000$000
400 :000"^000

6 :000 ,1S 0 o 0

30:0W"000

15:000$000

15:000$000

0 G '̂  o o 0

A' Escola Domestica de

São seba.,,tifilo d10 Pa-

Thereziuha, ( i ,	1 ;im-

A' Escola DmiwsLica Sta.
Calliarina do ColIcÍ,lio
Santa Maria de Bello
Horizonte . . . . . . .

A' Casa do Pequeno Jor-
naleiro de BeW) Ho-

rizonte . . .	.	
* ' *Ao Serviço de assisten-

cia aos tuberculosos,
s
endo 2:000000 de

auxilio ao Hospital (te

Tuberculwos (1 ,1 Con-
ferencia de São Vicen-
te de Paula de Theo-

philo Ottoni . . . . .

A' Sociedade Mineira de
Protecção aos Lazaros
e Defesa contra a Le-

pra .	.	..	.	.	.	.	.	.

	

A' Santa
	de Miseri-

cordia (ia
A' S q nt q (, qsa de

000 "'̂ (JOO

5:000$000

.5:000$000
	

1

30:000$000

200:000 ,
'
 000

1ô:0OúI^kjOO

à



A(> Hwpital dC Clinicas,

da Faculdade de Medi-

cina (Hospital "São
Vicente de Paula"). .

Ao Instituto de Radiuni.
Ao Hospital de Varginha

Ao Instituto Ezequiel
Dias da Capital para
preparo de sôro anti-
escorpionico, a 1 :300$
por inez . . . . . . .

Ao Albergue Syanto Anto-
nio, de S. João d'El-

Rey; 
à 

Associação das
Danias de Caridade de
Cambuquira; 

à 
Asso-

ciação de Caridade de
Pouso Alegre; 

à 
Asso-

ciação das Servas d,)s
Pobres de Curvello; 

à

Assoei-,qção de Danias
Protectoras àa Infan-

cia (le Jui7 (te Fóra:
a A ,^sistencia Bom Je-

(]e Pouso Alegre;
zt^, A ,,^]o dt , Indigenas
e de Itamba-
cury . ao Asylo Hospi-

30:000$000
30:000$000
20:0W000

15:600'-000

tal S. Vicente de Pau-
Ia, de Lambary; ao	 r71q
A S310 S. Vicente de
Pauta de Manhumirini;
ao Asylo de Santa Iza-
bel de Ita j ubà; ao Asy-
lo de Invalidos D. XIa-
ria Adelayde, de Brazo-
polis; ao AsYlo dos Po-
bres de S. Vicente, de
Sylvestre Ferraz; ao
Asylo dos Orphãos de
Barbacena; ao Azy10 S.
Vicente de Paula d,e
Rio Preto; aü Asylo de
Invalid,os ^de Caran ,o-
la; 

à 
Casa de Caridade

de S. Vicente -de Pau-
Ia, de Abacté; 

à 
Casa

,de Caridade de Aras-
suahy; 

à 
Casa de Cari-

da,de de Baepiendy; 
à

Casa de Caridade São
Vicente de Paula, de
Caxambu'; 

à 
Casa de

Caridade de Christina;à 
Casa de Caridade N.

S. do Carmo, de Gua-
nhães; 

à 
Casa de Cari-



dade 1 de
Leopoldina: 

à 
Casa de

Caridade e HosP ;fal S.
'ia deVicente de Pau

Muriahê; 
à 

Casa -de Ca-

ridade de Passa Qua-
tro; 

à 
Casa de Carida-

de, de Serro; 
à 
Casa de

Caridade de S- Vicen-

te de Paula, de Ubá; à

Casa -de Caridade San-

to Ap tonio de Curvel-
lo; 

à 
Casa de C-1ridade

de Carangola; 
à 

Casa

de Car.íla^áe de St*. 'Nta
-ria de, Suassuhy; 

à 
Ca-

sade Caridade ,de Gua-
ranesia; 

à 
Casa de Ca-

ridad-e de Passos; a
Casa de Caridade de

Mar de Hespanha; 
à

Casa de Caridade de

Itambacury, ^ Casa de
Caridade !e
cheta; 

à 
Cas,^ de C RI ' í -

dade de "I
Casa de Caridade de
Fortaleza; à casa de

. 1 1 — —,.à Mc-

gol; 
à 

Casa Ae Carid^-
de de Manga; 

à 
Casa de

Caridnde de S. Fran-
cisco; 

à 
Casa de Cari-

dade de Coração de Je-
sus; 

à 
Casa de Carida-

de de Rio Pardo; 
à 
Ca-

sa de Caridade de Tre-
medal; 

à 
Casade Cari-

^dade de Espinosa; 
à

Casa de Caridade de
Brejo das Almas; 

à 
Ca-

sade Caridade de Ayu-
ruoca; 

à 
Casade Cari-

dade de Alfenas; 
à 
C q -

sa de Caridade de S.
João Evangelista; 

à 
C q -

sa de Caridade de Ou-
ro Fino; 

à 
Casa de Ca-

ridaide S. Vicente de
P
a
ulo de Mirahy; ao

Hospital S. Salvador,
-de Além Para-hyba; ao
Hosp i tal de Catagua-
zes; ao Hospital de N.
S. das Dôres, de Pon-
te Nov2; ao Hospital N.
S. da Conceição, de
Bio Casca; ao Hospital



Antonio Moi-eira da
Costa, de Santa Bita
do Sapueahy; ao Hos-
pital ^d,e Uberlandia; ao

--Hospital Santa Rosalia,
,de Teophilo Ottoni; ao
Hospital S. Domin^ps
do Prata; ao H,Gspital
de ltamarandyba; ao
Hospital S. Vicente de
Paulo; ^de Ca^pellinha;
ao Hospital N. S. da
Dôres, de Itabira; ao
Hospital da Villa Antú-
nio Dias; ao HosPital
de Manhi.tassu'; ao Hos-
pital de S. João Ne p o-
nuceno; ao Hospital
de Diamantina; ao
Hospital -do Serro; ao
Hospital de Bocayuva;
ao Hospital N. S. das
Graças, de Sete La-
gôas; ao Hospital de
Es,, -ella do Sul; ao
Hospital de Villa Pa-
raop,eba; ao Hospital
S. João àe Deus, de
Santa Luzia; ao Hos pi-

tal de Gy'nirirn; ac>
flospital Iminaculada

ConceiÇão de Curvello;
ao Hospital S. Vicente
de Paulo de Ayurtioca;
ao Hospital S . Vicente
de Paulo de Matheus
Leme; ao Hospital S.
João Baptista de Rio
Branco; ao Hospital S.
José de Aymorés; ao
Hospital de INfi!rahy; ao
Hospital de Jacutinga;
ao Hospital de Tombos
d,e Carangola; ao Hos-
pital de Queluz, em
Conselheiro Lafayette;
ao Hospital de N. S.
Apparecida, de Divino-
POlis ; ao Hospital do
Rosario 'de Rezende
Ca-,ta; ao Hospital de
S . Vicente de Paulo,
de Cam^po Bello; ao
Hospital Elvira Gomes
Nogireira, da Santa Ca-
sa de Bello Horizonte;
Hospital N. S. da Sati-
,de, de Diamantina; 

à



Obrade Assistencia aos
Mendi.-os da Sociedade
S. Vicente de Paulo,
-de Varginha; ao Or-
phanato Santo Eduardo
de Uberaba; ao Orplia-
nato Santo Antonio de
Curvello; ao Orphana-
to Sant'Anna, de Pas-
sa Quatro; ao Orpha-
nato de Lavras; ao Or-
phanato Santa There-
zinha de Araxá; ao Or-
phanato D. Sylverio,
de Cataguazes; 

à 
Sant,,i 00

Casa de Misericordia
,de Araxá; 

à 
Santa Ca-

sa de Misericordia de
Brasopolis; 

à 
Santa Ca-

sa de Caelé; 
à 

Santa
Casa de Miscricordia
de Campanha; 

à 
Santa

Casa de Misericordia
,de ltajubá; 

à 
Santa Ca-

sa de Caridade de Ita-
pecerica; 

à 
Santa Casa

de Pará de Minas; 
à

Santa Casa -de Miseri-
~di. <1e jp~. I- Cal-

das; 
à 

Santa Casa de
Santos Durnont; 

à 
San-

ta Casa de Pitanguy; 
à

Santa Casa de Barba-
cena; 

à 
Santa Casa de

Salinas; 
à 

Santa Casa
de Misericordia de Pi-
umhy; 

à 
Santa Casa de

Caridade de Jequeti-
nhonha; 

à 
Santa Casa

de Alto Rio Dôee; 
à

Santa Casa de Peça-
nha; 

à 
Santa Casa de

Caridade ^de Minas No-
vas; 

à 
Santa Casa de

Misericordía de Parai-
sopolis; 

à 
Santa Casa

de Misericordia de
Andradas; 

à 
Santa Ca-

sa de Nova Lima; 
à

Santa Casa de Miseri'-
cordia de Guaxupé; 

a

Santa Casa de Miseri-
cordia de Machado; 

à

Santa Casa de Miseri-
cordia de Bom Despa-
cho; 

à 
Santa Casa de

Misericordia de Olivei-
ra; 

à 
Santa Casa de



Misericordia de S. Go-
thardo; 

à 
Santa Casa

de Pedro Leopoldo; 
à

Santa Casa de '^\1iseri-
cGrdia de Lavras; 

à

Santa Casa de Ouro
Preto; 

à 
Santa Casa de

Misericordia de Juiz de
Fóra; 

à 
Santa Casa de

Misericordia "Dr. Za-
car^as", de Dôres do
Indayá; 

à Santa Casa
de Caridade de S.
João Evangelista; 

à

Santa Casa de Perdões;à 
Santa Casa de Bom

Suecesso; 
à 

Santa Ca-sa
,de Bom Despacho; 

à

Santa Casa de Luz; 
à

San-Ia Casa de Dóres de
BÔa Esperança; 

à 
San-

ta Casa de Andrelan-
dia; 

à 
Sociedade Frei

Dimas, de Theophilo
n^	1	r*nnOR000	Lon ; .	1

	cada uma . . . . . .	Gto:000$000 1.182:600$000

	

60 — Alugileis e arrendainen-	 -A7$000

	

tos £te predios . . . .	
4. ":1 4

91
MABIO

3 — Pessoa! eifectivo:

BEILLO HORIZONTE

Grupos escolares Ur-
banos:

27 directores, a . . . .

	

6:600$000 . . . . . . .	178:200$000
22 auxiliares de dir., a .

	

4:560$000 .. . . .. .	100:320$000
568 Professoras, a . . . .

3:960$000 . . . . . . 2.249:280$000
ob Protessoras de traba-

lhos manues, a . . . .

	

3:960$000 .. . . .. .	340:560$000
111 Estagiarias, a . . .

	

2:280$000 . . . . . .	253:080$000
Grupo Escolar Subur-

bano.

	

1 Director a 5:760$ . . .	5:760$000

	

8 Professores, a, 3.-360$ .	26:8819$000
	2 Estagiaria, a 1:980$000	3:960$0H

Jardins de Infancia:

	

2 Dírectores, a 6:600$000	13:200$000
2 Auxiliares,	dir. a

	

4:560$000 . . . . . . .	9:120$000

	

60 Professores, a 3:960$	237.600$000



7 Estagiarias, a 2:28 ,0$ .

Escolas isoladas urba,

lias:

39 Professores, a .3:960$

12 Esti giarias, a '2:280$
Ese,olâs isoladas subur-

banas:
40 Professore s, a 3:360$

lo Estagiarias, a 1:980$
Ç,idades e Villas
Grupos Escolares:

Director idos Grupos cen-
traes de Juiz de Fóra .

248 Directores, a 5:760$

96 Auxiliares de dir. a

3:960$000 . . . . . .
2.530	Professores, a

3:360$0,00 . . . . . .
100 Prof. trab. rnanuaes,

a 3:360$000 . . . . .
486 Esta.giarias, a 1:980$

Jardim de Infoncia-

1 Director . . . . . . .
1 Auxiliar de director . .

24 irofessores, a 3:360$
'2 1 ,.'stagiarias, a 1 :980$
l^ e la isoladas diurnas:

15:960$000

1511:440$000
27:^;C0$000

134:400$000^
19:800,W00

11:400$000
1.428:480$000

380:160$000

8.500:800$000

336:000$000
962:280$000-

5:760$000
3:960$000

.80:640$000
3:960$000

S 0 S
3 :3GO$	601:410$000

38 Estagiarias, a 1 :980$ .
F-%Colas isoladas noturnas:
120 Profes-sores, a 3:000.$

Dis,trirtos:

Gru&s Escolares:
106 Directores, a 4:080$
5U5 Professoras, a 2:400$
2 Professoras tra,1). man.
a 2:400$000 . . . . . .
92 Estagiari-as, a 1:530$

Esc<)Ias isoladas:

1.308	Professoras	a
2:400$000 . . . . . . l^

83 Esta,glarias, a 1:560$
Para effectivação de pw.
fessoras de desenho,
trabalhos manuaes e
modelagam, diplomadas
pela Escola de Aperfei-

çoamento . . . . . . . .

4	Pessoal contractado:

BELLO HORIZONTE

Grupos Escolares Urba-
nos:

14 Professoras de tral).
m-anuaes, a 3:000$000

32 PP,)fessoras, a 3:000$000 . .

75:240*000
360:000$000

432:480$000
1.428:000$000

4:800$WO
143:520$000

3:139:200$000
129:480$000

15:000$000 21.812:520$00h

42:000$000
96:000$000



255 Estagiarias, a . . .
1:800$000 . . . . .

Grupo Escolar Suburba-
no:

1 Professora de trab.
inanuaes . . . 

* i *5 Esta.ãarias, a 1:38fl$
Jardins de Infancia:

3 Professoras, a 3:000$0
10 Estagiarias, a 1:800$

Escolas Urbanas:

10 Estagiarias, a 1:800
Escolas Suburbanas:
10 Estagiarias, a 1:380$

CIDADES E VILLAS:

Grupos Escolares:

106 Professoras, a . . .
2:400$000 . . 

* * * '233 prof. trab. manuacs,

a 2:400$000 . . . . . .
1.200 estagiarias, a . . .
1:380$000 . . . . . . .
Jardim de InLneia:
1 professora. . 

»14 estagiarias. a 1:3à0*"

459:000$000

2:400$000
6:900$000

9:000$000
18:000$000

18:000$000

13:800$000

254:400$000

559:200$000

1.656:000$000

2:400$000
19:320$000

DI-STRICTOS
Gr LIPOs escol.,Ires:
30 in-ofessoras de traba-
lhos manuacs, a . .
2:0402000 . . . . .

30 
i`
roUssores, a 2:040$

250 cstaĝiarias, a . . .
1:080$000 . . . . . .

PESSOAL SUBALTERX,0

BELLO IIORIZONTE

Grupos Escolares Urj)^1_
nos:

27 porteiros, a 2:280$0tio
136 SerVcntes, a 1:710,^
Grili)os Escolares SU I) ur-

banos:
porteiro . . . . . .

2 Serventes, a 1:320$00o
Já,rdins de Infancia

2 Porteiros, a 2:280$000
14 Serventes, a 1 :710$000
10 Conductores de alu.

"' nos , a 1 :710$000 . .
scolas I

s
oladas Urbanas

4 Porteiros , a 1 :^-)60$000
3 Ser-,-entes, a 1:320$00o

61:200$000
61:200$000

270:000$000

61 :,*360.^,000
318:060$000

1:980$000
2:640$000

4:5C>0$000
23:940$000

17:100$000

6:210$000
3:960$000



Escolas Isoladas Sul)ur-

banas:
4 Porteiros, a 1.123$000

Edificios Escolares
1 encarregado de jardins

4 jardineiros, a 1:950$

CIDADES E VILLAS

Grupos Escolares

250 porteiros, a 1:980$

530 serventes, a 1:320$

Jardim de Infancia

1 porteiro . . . . . .

7 serventes, a 1 :320$000

4 conductores de	ali'-

mnos , a 1:320$000

Escolas diurnas

8 porteiros, a 1:560$000

DISTRICTOS

Grupos Escol,ares
106 porteiros, a 1:560$

110 serventes, a 1:200$
Escolas Diurnas
lo porteiros, a 1:123$200

4:492$000

4:800$000
7:800$000

4915:000$000
699:600$000

1:980$000
9:240$000

5:280$000

12:480$000

165:360$000
132:000$000

11:232$000 5.538:124$800

w

7 — Gralíficações:
Aos directores, auxilia-

ares e prof&ss^res te- -

clinicos e a iss s en es

e 1'e 
gentes de classe .

AO S SUbstitutos de fune-
CiOMtIl ios	que p er(-c-

1) e n]	venciniz,, 111("'S iii-

tegraes . . . . . . . .

180:000,'Z:000

450:000$000	639:000$000
9 — Addicioriaes:

Da lei 425, de 1906 . . .
35) -- Auxlilios e subvenções:

Para o ensino rural nos
1uunicipiús que appli-
cam mais de 10 % de
sua renda no ensino
secundario e profis-
sional . . . . . . . .

58 — Material didací;co:

Para despesas com mate-
Irial de expediente e
hygie lle, compra ele
livros didacticos ac-
quisição de mobiliario

92 — EN'SINO SECUNDA1310

3 — Pessoal effectivo:
GY1,111asio de Bello liori-

zon te :
Reitor . . . . . . . . .

l_; . -
, :000'^"^ú0

126:000-,'0U0

800:000$000 28:931:644$800

V":600^000



Vice- reitor . . . . . . .
Secretario . . . . . . .
Bibliothecario . . . . .

,Auxiliar de Secretaria .
Auxiliar de bibliothe-

cario . . . . . . . .
Daty10grapha . . . . . .

22 Profes.so"e s l a 10:200$

3 Preparadores, a 3:600$
5 inspectores, a 3:600$ .

7 Auxiliares de Inspecto-
,es, a 3:000$000 . - -

Zelador . . . . . . . . .
Escripturario . . . . . .
Porteiro . . . . . . . .
8 Serventes, a 1:680$
Jardineiro hortelão . . .
Professor em disponi-

bilidade . . . . . . .
Gyronasio de,Barbacena
Reitor . . . . . . . . .
Secretario . . . . . . .
Amanuense . . . . . .
Preparador
I g	a 10:200$

,3 inspectores, 1 3:600$
8 Auxiliares (te

res, a 
3:000$ . . . . .

Gllefe d , desciplina . - .

12:000$000
7:800$000
4:200$000
1:920$000

1:920$000
2:400$000

224:4009000
10:800$000
18:000$000

21:000$000
2:400$000
4:320$000
3:600$000

13:440$000
1:920$000

10:200$000

12:000$000
7:800$000
4:200$000
3:600$000

183:600$000
10:80011,000

24:000$000
4:200$000

Porteiro . . . . . . . .
	9: G001.000

Zelad,oi . . . . . . . . .
7 Serveiite.,,, ^ I 1 :680$ .	- 1 f)O^^01)0

Hortelão . . . . . . . ..
	

11 :7G0^000

Jar,dineii-o	
1 :920$0()0

Enfermeiro	
1:920$000

Gozinheiro	
1:800$000
2:400$000

Ajudante de cozinheiro	1:560$000
11 Criados, a 1:080$ .	11:880$000
6ymnasio de Uberlandia:
Reitor . . . . . . . . .	12:000$000
Amanuense

-ar^hivi*st *a	2:400$000Dactylographo	
:600$000

Economo . . . . . . .

	
4.-800$000

13 rofessores, a, 7:200$	93:600$000
3 In s

p
ectores, a 2:700$	8:100$000	 co

Podeiro . . . . . . . .
2 Serventes, a 1 :440$ . .	

2:640$000
Cozinheiro . . . . . . .	

2:880$o00
2:400$000Ajudante de cozinheiro	1:560$00010 Criados, a 1:080.9 . .	10:800$000

"^y"'n asios de Theo-
philo Otton i, -Muzambi-
11110 , Ubá e Oliveira:

58 Professores, a 6:000$	348:000$000
Secertario . . . . . . .
Preparador . . .	 4:560$000

3:600$00()
4 Amanuenses, a 2:400$	9:600$000



4 Dact31 ío g raplio s ^irchi-
vistas e 2 :400$ . . . -

10 Inspectores de alum-
nos, a 1 :800

$ . . . .

5 Auxiliares de Inspecto-
res, a 1 :440$ . . . . .

4 Porteiros, a 1 -.760$

7 Servenics, a 960$

7 — Gratificações:

A 4 Professores-reitores,

a 3:000$000 . . . . . .
Para aulas extraordina^

rias dos Gymnasios do

Estado. . . . . . . .
Para pagamento de gra"

tificações em casos de
abonos regulamentares

Para pagamento de grati-
fic,lção a examinado

-res de concursos, na
forma do regulanICntO
e (Ia legislaç ,,-io federal

lo — Expediente:

Expediente e	(10
predIo do Gyinnasio
^:,2 T3^1jo H<>rizonte	.

9:600$000

18:0000$000

7:200$000
7:040$000
6:720$000 1.214:0W000

12:000$000

300:000$000

20:000$000

50:000$000	382:000$000

2:000$000

Expediente do G3,=asio
de Barbacena . . . . .

Idem, do Gymnasio de
Uberlandia . . . . . ..

Idem, do G3,mnasio de
Muzambinho, . . . . .

Idem, do Gymnasio dc
Theophilo Ottoni . . .

Idem, do Gymnasio de
Ubá . . . . . . . . . .

idem, do Gymnasio de
Oliveira , , . , , . ,

15 — Força, luz e agua:

Para o Gynmasio, de
Barbacena . . . . .

Para o Gymnasio de
Uberla,n,dia . . . . .

Para o Gynmasio de
Muzambinho . . . .

Para o Gynmasio de
Theophilo Ottoni. .

Para o Gymnasío de
Ub^ . . . . . . .

4:000$000

2:000$000

2:000$000

2:000$000

2:000$000

	

1:000$000	15:000$@00

8:000$000

2:000$000

1:000$000

1:000$000

	

1:000$000	13:000$000

31	Vestuario e alimentação:

Pa ra o Cjymnasio de
Barbacena. .	50:000$000

-z



Para o Gyinnasio de

	

Uberlandia . . . .	40:000$000
	Para os reitores . . .	12:000$000
	Para os economos . .	8:400$000	110:400$000

35	Auxílios, subvenções e
contribuições:

Para fiscalização fe-
deral do ensino..

58	Material didaclico:

Moveis e material pa-
xa gymnas ; os. . . .

Para completar gabine-

tes de pliysica e chi-
mica, gcographia,

desenho e historia
natural dos ,ymna-

sios .	.	.	.	.	.	.

108:000$000

15:000$000

20.000$000	35:000$000

65 — Despesas de promplo
pagainento:

Para stipprimentos em
, t:,uodecimos ao Gy-
inn,^sio de Bello llo-
rizonte. . . .	 q_:000$000	1.879,160$0000

9 3	F- NS	N 1 A L
3 — Pessoal e^[eCtij,,O:

K)	 EscOla Nornial de Bel-
]o HorizOnte:

Director . . . . . . .
Vice-Director.
Secretario . .

Auxiliar de secretario,,

2 ainanuensú,,. a . .
4:800$0oO .. . . . .

Porteiro zelador . ...
Auxilia,r de porteiro..
continuo . . . . . .

15 serventes, a 2:160$
Bibliothecaria . . . .

Bibliothecario do Cur-
so de Adaptação . . .
Preparadora .. . . . .
9 lnsPeCtora!s de alu-
rnnas, a 3:600$ . . .

3 auxiliares de inspe-
ctores, a 3:000$ . . .
30 professores do Cur-
so Normal e de Appli-

cação, a 10:200$. .
Professora de sociali-

ZIção.	. . . . . .

15:600$000
12:000$000
7:800$000
3:600$000

9:600$000
4:800$000
2:400$000
2:400$000

32:400$000
4:800$000

3:600$000
3:600$000

32:400$000

9:000$000

306:000s000

6:000$000	 .0
1



10:200$000

4:800$000

96:000$000

6:600$000

28:800$000

27:720.',;000

12:000$000
7:800$000

151:200$000

67:200$000

M

16:80,0^^Ü00
6:000$000	

dd

4:800$000
3:000$000
2:160$000

16:200$000

18:000$000

1.118:400$000

450:000$000

Directora (1 0 GtIrSO de
AdaptaÇão . . . . .

Auxili,^r de Directora
(10 Curso de Ada-

plação . . . . . . .

20	profe ,̂ sore s	(10

Illesilio Cu rso , a

4 :800$000
Dírectoria do Grupo

"Alexandre Drunimond"

6 professores do mesmo
grupo, a 4:800$ . . .

7 professoras do mesmo

Grupo 9 a 3:960$ . -
Escola No,, iiial d ,e Juiz

Fóra:

	

Mi-cetor ..	.	.	.	.
Secretario . . . . . .

	

18 Professores	do
(',urso Normal e de
Aplje^,,ção, a . . -

8.400$000 . . . . .
16 professores do Cur-
so de Adaptaçúo, a

4:200S000 . . . . .
4	dp Clas-

1:200$00 0 . . . . .
Socializ-adora

6 in.%r>ectorm lç de alu-
innas,a 3:000$ . . .

2 Puxiliare- de	ins-
pectoras, 2, 2:400$ .

Porteiro . . . . . . .

	

Continflo ..	. .	. . .
9 serverites, a 1:8ft,^.

Escolas Norniaes de
Bom Sucesso, Cam-
panha, Curvello, Dia-
mantina, Dores do

	LIdayú,	Formi,,a,

	

ltabira,	I t aúna, J^t-
nuar ; a, NIanhu,^^7sL,
Montes Claros, Mon-
te Santo, Ouro Fi-
110, Ouro Preto, P,^^;_
,^()S, Patos, Paracatú,

Pitanguy,
Bio	Branco, Rio
Preto, Sta. Rita do
Sapucahy, S. Gon--
Çalo do Sapucahy e
Uberaba:

233 professones de Cur-
SO -Normal, a 4:800$

125 Profes
s
ores do Curso

de AdaPtaÇão, a 3:600$

CA
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60 professores de clesses

	

annexas, a 3:600$000 .	216:000$^000
24 inspectores de alum,_

	

nas, a 1 :800$000 . . .	43:200$000
15 auxiliares de inspe-

	

ctores, a 1 :440$ . . .	21:600$000

	

24 porteiros, a 1 :760$	42:240$000

	

7 Continuos, a 1:200$000	8:400$000

	

33 Serventes, a 960$000 .	31:680$000 2.866:800$000
7 — Gratificações:

A 24 professores directo-

	

res, a 3:600$ . . . .	86:400$000
A 24 professores-secreta-

	

ri-os, a 1:200$000 . . .	28:800$000
A uma professora te-

	

chnica . . . . . . . .	600$000
Para regencia de aulas

	extranumerarias . . .	50:000$000
Para substituições	nos

casos de abonos regu-

	

lamentares . . . . . .	50:000$000
9 — Addicionaes:

	Da lei 425, de 1906 . . .	—

10 — Expediente:
Para expediente e lim-

pesa de predi-os ern.

	

Bello Horizonte . . . .	5:000$000
Ideun, em Juiz de Fóra	4:000$000

-A

215:800$000

1:200$000

Para as demais escolas,
Idem a 500$ cada unia

20 — Jornaes, revistas e livros:
Para a Bibliotheca Pe.
dagogica e Museu Pe-
dagogico do Estado

58 — Material Didacliw:
Para a acquisição de mo-

veis e material escolar
Para completar gabinetes

de physica, chimica e
hístoria natural . . . .

Despesas de prompto
pagamento:

Para supprimentos em
duod,ecimos 

à 
Escola

Normal de Bello Hori-
zúnte . . . . . . . . .

94 — ESCOLA DE APERFEI-
ÇOA-MENTO

3 — Pessoal effeclivo:

Director . . . . . . . .
3 professores, a 10:200$
2 inspectores, a 3:600$
Auxiliar de Administra-

21;000$00012:000$000

60:000$000

10:000$000

15:600$1000
30:600$000
7:200$000

70:000$000

5:000$000	3.189:800$000

10:000$000



ção . . . . . . . . .	6:000$000
Porteiro . . . . . . . .	3:600$000
Bibliothecaria	3:600$000
2	daetylograpil,	'q

3:000$000 . . . . . .
	

('):000$000

9 serventes, a 2:160$	19:440$000
2 professoras de classes

annexas, a 5:400$0 00 .	10:800$000
11 Auxiliares techincos,

a 5:400$000 . . . . . .	59:400$000
Estagiaria . . . . .	3:000$000
2 Auxiliare s de iiioá^ia*_	

2:880'-000	168:120$000gem a 1:440$000 . . .

4	pessoal contractado:
Para pagamento de ven-	 OD
mentos a professoras	 66:000$000
contratadas . . . . . .

7 — Graíificações:
Ao auxiliar tecImico re-

gente da	cadeira de
Methodologia . . . . .	2:52UNO

Ao pessoal com ,missiDna-
do do Instituto Pestar
lozzi . . . . . . . . .	18:000,S000	'20:520$000

8	Diarias e ajuda de custo:
A professores do inte-

1, 
^or 

1 
durante sua es

-tádi. na Capital. ])a-
ra fre£itiencLu	do

ah-
curso de aperfei-

	

çoainento .. . . . .	--
10 — Expediente:

	

Para	a Escola de

	

Aperfeiçoamento . .	5:000$000
Para o Instituto Pes-

	

talozzi .. . . . . .	20:000$000

6,5 --- Despesas de promplo paga-
mento:

Para supprimentos em

duodecimos 
à 

Esco-

	

la,	de Aperfeiçoa-

160:000$000

25:000$000 1!
niento . . . 

* * * *	
.5:000$000

Idem para o Institu-
to Pestalozzi . . . .	6:000$000	11:000$000	450:640$11000

95 — E'SCOLA DE PHAB-
MACIA DE OURO PRETO

3 — Pessoal «fectivo:
1 Amanuense . . . .	4:200$,000
1 Secretario	7:200$000
12 Professores, a
9 :600$000 . . . .	115:200$000
Professor eni disponi-
hilidad.e .. .. . . . .	4:800$000
Zelador (Ia Bibliot,liec.i	2:400$000
Conservador , . . . .	4:2004,'000

ço

1
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Porteiro .. . . . . .	4:200$000
Continuo . . . . . .	3:000$000
5 Serventes, a 2:400$	12:0~000

7	GralificaÇões:
Ao professor.,diirectar	3:600$000
Para -substituição, nos
casos de abonos re-
gularrientares	1:000$000

0,	Addicionaes:

Da lei 405, de 1906, a

um professor . . . .	—

lo — Expediente:

Inclusive limpesa do
predio . . . . . .

11 — Eventuaes:
Eusteio de gabinete e

laboratorio . . . . .	5:000$000
Idem de officinas de

remonta de material

technico . . . . . .	3:000$000

35 — Auxilios, subvenções e COR-
Iribuições:
Para fiscalização fede-
ral d;o ensino . . . .

157:200$000

4:600$000

960$000

2:000$000

8:000$000

12:000$üOO
	184:760$000

4

CONSE1IVATOMO -,Ir -
NE11^O DE—MUSIC_k

3	Pesstoal «fectivo:

	

rector .. . . . . .	15:000$000
SeGretario	7:800$000

	

26 Professores, a 9:600$	249:600$000
Afinador e conserva-

	

doi, .. . . . . . . .	3:840$000AconiPanhadora . .
4 In	 5:400$000

	

NI)Cctorcs, a 3:604	14:400$000

	

Praticante. . . . . .	3:060$000
Porteiro .. . . . . .	3:600$000	2 Serven tes, a 2:1GO$	4:320$000

7	Gratificacões:

P 1 r^^ aulas extranunje-
l'arias,	inclus i ve zs

	

de c Wito coral . . .	25:000$000
1>,^"a substit

u
i ções nos

(^' ,1s0S de abonos re-

	

"ulalnentüi-es . . . .	5:000$000

10 — Erpedienle
20 — Y(..,rnaes, rez,i.,,1<,,s e livros

59 — IllsIFIlMe nlal de inusica .
65 — Despesas de prompto pa-

307:020$000

30:000$000

1:000$000
1:000$000
1:000$000



gamento para SUP-

primentos em (1110(le-
Cimos .. . . . . . .

97 — EDUCAÇ.W PHYS1CA
E ARTISTICA

3 — pessoal effeclit,o:	
1.r,):600$000Inspector .. . . . . . (;:000$000

7 -- Gratificações:

Ao inspector le el",i

-no d (^ desenho. . . .

Para substi1u^ções nos

	

casos de abonos re-	800$00(
gulanientare,;

11 — Eventuacs:

Para	i ns t aliações de
praças esportivus

9,̂	'0 TECI1NICOI;,NSIN

– - Pessoal eff eclitw

lo llr(^fe,^,;Ore;, a
^,:70o$000 . .

1:200$000	341:2'20$000

21 :600$000

6:200$000

15:000$000	42:800$000

bIÇÕC's em CSt^4bC1C-

cimentos (le eji.,^ ; i^o .

99 — ASSISTENCIA TEGHNI-
CA DO ENSINO

3 — Pessoal effectivo:

6 Assistentes techni-
cos da Capi

t
al, a

9:600$000 . . .

2 A"istentes e s peciali-
zados, a 9:600$ . .

40 Assistentes re gio-
naes, q 8:400$ . .

	

3 A^sjsti-ntes	teclini-
cos syndicantes, -,t
8 :400$000 . . . .

4	M-ssool contiact<,do:

	kSsistent-2s	tecliiii-
cos re g ionaes, a
,:200$000 .. . . . .

2	Assis1enIe ,̂ 	teclini-
cos	substitulo ,,,	a
8:400$00o .. ..	..

60:000$000

E]

57:600$000

19:200$000

336:000$000

2,^'):200,$000	438:000$000

21:600$000

1 C) : 8 o o o o	38:400$000

117 :00W"000

CN
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'21 :600.^:000
14:400$000
18:000$000

3:600$000

1:860,'W0

3:G00$000
3:600$000

7:200$000
2:160$000
7:440$000

1:860$000
2:760$000
1:860$000
1:860$000
1:200$000

960$000
1:860$000
3:600$000
3 :6 0 ffi,4 o o o

7:200$000 139:380$000

8 -- Diarias e ajuda de Clisto:

Aos incinbros do Con-
selho Superior do
Ensino nos dias de

sessão. .
Aos Assistentes teehni-
cos re-gionaes, só-
niente, quando em

vi, ^, qgetil	.	.	.	.	.	.
Aos fiscaes de exaines

lias Escolas Nor-

niaes

9 — Addicionaes:

Da lei 425, de 190(3, a
2 Assistentes teclini-

cos ..	.	.	.	.	.	.	.

100 — INSTITUTO "SÃO

RAPHAEL"

3 — Pessoal effectivo:

Dil ,ector. . . . . . . . .

	

S,ecretario .	.	.	.	.

	

Eco1101111) ..	.	.	.	.	.
Professor pri11m1

.lo e

inestre d,^ Secçãto de

3 Professores a 7:200$
3 Professores * a 4 :800$
5 Professores ' - ,^ :600.$
PMfes,sores (íe sociali-
zação, teclado e arte

culinaria .. . . . . .
Mestve ido alPhabeto

	

"13raille". , .	. . .
^Jestre de oficinas de
eneadernação . . .

Dietantecopista . . . .
2 Mestres de officio,

a 3:600$000..
Porteiro-servente

4 serventes, a 1 .860$
Enfernieira .. . . . .
Cozinheiro

Aju d,11]te de Cozinha
Cwtur^ira. . .
J-avadeir,-. .

Ajudante -de InVadeira
Copeiro . . . . . .
Medico . . . . . . .

Dentísta,
2

4— Pesso(d (,onipa(-1(Id,).

Par
a 

contr.tetar pro-

10:000$000

160:000$000

25:000$000	195:000$000

--	1:920$000
	

673:39-0,W0

10:200$000
3:600$000
5 :7 6 0,',*, 0 0 0

9:600$000



preg2su`os subalternos,

com gr^9'^ific"IINC>"S
ve 1 S .	.	.	.	. .	.

7 — Gi'alif
, ^ul) ^^tjtuiçõe.,, nos

casos de obonos regu-

lamentares
10 — 'Ux-pedicilte
18 — move!

. 
S

31 — Vestual'io C U11^-7e1'taÇõ0-
"s — Mí_,ici-al d^dac11co:

Para material escolar

65 — Despes^.s de promplo pa-
gainento para SUP-
primentos em dir,0 (k-
cimos . . . . . . .

38:260$000

1:000.$000
10:000$000
10:000$000
9 o : 0 0 0 ""-" 0

20:000^^000

24:000$000	3'^2 :640$000

101 — ESCOLA COMPLE-

MENTAR DE SETE

LAGOAS

3	Pes-U1 cifect;vO:
Professores, -jL . . .
5:400$000 . . . . .	59:400$000
^'here de di sciplina.	1:200$000

Aiii p jit?t-iise	I.) iblio-

	

theca-rio . . . . . .	1:200$000

	

1 Servente . . . . .	2:400.^000

7 — Gratificações:

Ao professor director.
10	Expediente . . . . . .
11	Eventuaes
3 5	Auxilt*os, subvençoes e con-

tribuições:
P,u-a fiscalização fodie-
ral do ensino . . .

102 — DIRECTOBIA DE SAU-
DE PUBLICA

3 — Pess.oal effectivo:

Director e Chefe do
Saneamento Rural .

3 inspectores techni-
cos, a 18:000$.. ..

2 ajudantes de inspe-
etor de Centros de
Saude e Prophylaxia,
a 16:800$ . . . . .

Chele dos serviços in-
ternos .	. . . . .

Ajudante	deniogra-
phista . . . . . .

64:200$00o

1:200$000
2:000$000
4:000$00o

73:^0@$00#

rk,

2:400$000

30:000$000

54:000$000

33:600$040

14:400$000

14:400$000



60:000$000

6:480$000

45:600$000

3:486$000

24:000$000

19:680$000
8:160$000

24:960$000

33:660$000

7:200$000
8:400$000

6:000$000
4:200$000
2:,640$000
9:600$000 410:466$000

p

5 medícos auxiliares, a
12:000$000 . . . . .

	Cartographo	calcul-
lista. .

4 1)harmllceuticos au-
xiliares, a 11 :400$ .
Pharma-ceutico de Ia-
boratorio . . 1 1 *

2 Chefes de Secção, a
12:000$000 . . . . .

2 primeiros officiaes,
a 9:840$000 . . .

Segundo official . . .
4 amanuenses, a . . .

6:240$ . . . . . . .
11 praticantes, a . . .

3:060$000 .. . . . .
2 da-etylogi,aphos, a

^:600$ . . . . . .
Alinoxarife .. . . . .
Ajudante de Alinoxa-

rife . . . . . . . .
Porteiro . . . . . .
Ajudante de Porteiro.
4 serventes, a 2:400$ .

r

4 — Pessool cozi tractado:
5 medicos de saude
publica, s, 7:800$.	39:000$000

194:400$000
7 — Gratificaç6es:

Para substituições re-
gulamentares . . . .

8 — Dkrias e ajuda de custo:
Para medicos, enge-

,nheiros, pharmaceu-
UCOS e Outros fun-
^cionarios em serviços

g-- Addicionaes:
Da lei 425, de 1906, a

,um 1. 1 official . . .
10 -- Expediente:

Da Directoria e depen-
dencias . .. . . . .

Da Inspectoria de De-
mographia e Educa-
ção Sanitaria . . .

Da Inspectoria dos
Centros d^e Saude e
Prophylaxia . . . .

Ei7entuaes:
Ma

t
erial para o serviço

de fóco,s de mos-
quitos .. . . . . .

Pessoal extranumera.
rio da policia de fó-
cos de il̂ iostquitos .

11:000$000

12:500$000

1:500$000

233:400$000

6:000$,000

45:000$000

984$000

25:000$000

25:000$000



20:000$000
19:000$000
32:000$000

66:000$000

7:000$000

15:00%000

12-- Traitsportes
15 — Força, luz e agIM
16	Vehiculos e <-ceessor,.()s
17	Combustivei:; e labr ifl-

cantes . . . , 
*19	Propag<inda e ^)IIbI í c 1-Vad e

26	Fardamenfo, c,^z l ÇadOS C
equipaniento . . . .

Fardamento e calçado

para o Pessoal su
-balt^erno, inchisiVé a

policia de fócos de
mosquito . . . . .

30	Medicamenlos:

Vaccina,s anti-varioli-
cas e exames bacte-

riologicos	. . . .	92:000$000
Vsccinas diversas, so-

ros e medicamentos
para cpidenlia,s, in-
clusivé, 24:000$ paru
o ^lnst 1 tuto Ezequiel

Dias"	. . .	120:000$000

3,5	Auxilios, subvenções e
coi2íi-il)i^içoe.^:

Pen-5m a indigentes
enviados ao Institu-

212:000$000

1 í 1 1 J 1 1 1

to "Pasteur", de JuizFóra..	 13:000*QOO
Para- o serviço anti-
rabico da Capital e
penSãO a inffigentes	35:000$000

65 — Des,pes^is ale pro lliplo pa-
pa.inepto:

su,,)piii)icntos em
duodecimos . . . . .

103 DESINFECTORIO E GA-
BAGE

3	Pessoal effectivo

3 guardas,a 2:940$000	8:820$000
Guarda-Ghefe . . . . . .	3:600$000
Servente. . . .	2:190.9000
2 chauffeurs de i.' *elas,

se, a 4:200$000 . . .	8:400$000
5 cliauffeurs de 2.- clas-

se, a 3:600$000. . . .	18:000$000
Zelador de carros e gara-

ge ".)Iechanieo"^.	
» *	

3:000$000
2 operarios mata-cães, a

2:280$000 . . . . . .	4:560$000
Cocheiro-hortelão . . .	2:190$OQO
Machinista . . . . . . .	3:000$000

48:000sMO

20:000$000	1.1si:s50$000

53:7G0$000



14:400$000
9 : 0 o

13:060$Uú^

10:095`000

9:600$600
3:060$000	

04:5CU1000

11

1:4M5000
4:800$000
4:440$000

5:880$000
3.060$000
2:190$OGO 27:570$000

3:000$0%	30:570$000

14:400.9000
12:000$000
4:200$000
3:000$000

12:000$00(1
4:20W9000
3:G00^000
9:000$000

11 — Eventuaes:

Material para expurgo
desinfectantes e miu-

dezas para o Desinfe-
c 4Io^, ío e Gw-a ge . . - -

Re,paro do Desinfectori0.

	

104	LABORATORIO BRO-
MATOLOGICO E DE
PESQUIZAS C L 1 N I-
c A s

	

s	pessoal el,fectivo:

Chimico auxiliar . . . .
2 chimicós de 1.' cUIsse,

a 6:530$000 . . . . .
2 c himicos de 2.' classe,

^,, 5:047$500 . . . . . .
2 Íiscaes de banha, man-

tei ga e generos ali~
menticios, a 4:800$000

-te

10:000$000
2:000$(31 00	12:0010$000	65:760$000

1 o o

105	SEPVIÇO SA.NITAMO
DO NIATADO'UR0

3	Pessoili Cifeclil)Q:

Veterinario-chefe
Veterinar 

'
o . . . . . . .

Auxiliar de veterínarío
2 6uardas sani tarios, a

2:940$000 . . . . . .
Praticante de amanuense
Servente . . . . . . . .

Eventuaes:
Dro.gas e miudezas para

o Serviço Sanitario do
Matadouro . . . . . .

106 -- 111OSPITAL "Cl,GEn^j
FERREIRA"

Pessoal effectivo:

1 Directo .i . . . . . . . .
1 Medico auxiliar .	.
1 Fnf(--,iliciro-eliefe . . .
1 Enfermeiro-ajudante .
4 enfermeiros a 3:00ü,^.
1 Administrador . .	.
1 Econorno . . . . . . .
5 serventes, a 1:800$000



3:060,'--000
3:840$000
1 :560.^000
W24W~O
1:440$000
2:190$000
1:4,10$000
1:404$000

1) :000$000
51:600$000
73:60WW0

4_

'210:771$000	
1

1 Praticante de anianu-
ense .	.	.	. . .	. .	.

2 cozinheiris, a 1:920'^.
1 Ajudmite de cozinha
4 Lavi(leiras, a 1:5BO$
1 Jornaleiro . . . . . .
1 Coelieiro-l)orte],,-to . . .
1 Passadeira . . . . . .
1 Jardineiro . . . . . .

11 — Everiliines:

Conservação do W-ClHO
do Ilospital

30 — Mediramenfos
31 -- Veslizario e alimenlação.

107 — ESCOLA DE ENfERMA-
(;E--\1 lI CARLOS CHA(,k"->"

Pessoal efl,ectivo:

1 Superi nten dente e di-
rectora da Escoli . . .

Eiifei-t^ieiri--,issisfe,', ^e

4	Ejifei^ilieii-as	iliSli-Ut'10-
ras, a 6:000'9000 . . .

0 0 0 l̂ l, ()x, ; 1)
NW^000

24 :ú00-^,')00

1 Chauffelir de 1.. CL4S-
.^C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1 Sei vente . . . . . . .

	

7	Gratificações :

Para 4:0H aulas, a 20$.

	

60	Alugueis e ari, end(iijieiz-
los de predios:

Aluguel de casa

	

49	Malerial medico e medi-
co-dentario:

Material medico

108--INSTITUTO "PASTI^L--,^"
DE JUIZ DE FõR_k

3 --- Pessool effectivo:

Director . . . . . . . .
-Assistente . . . . . . .
Assistente do serviço an-

ti-tuberculoso . . . .
2 serventes a 2:400$000

49 — Material medico e medi-
Co- dentario:

13a ra o Instituto . . . .pa 
ra o sei-viço	iiiii-tu-

berculoso . . . . . .

4:200$000

	

1:500$000	60:900$000

80:000$000

6:000$000

	

94:000$000	240:900*#00

12:000$000
7:980$000

3:600$000

	

4:80WW0	28:380$000

12:000$000

	

2:400$000	14:400$000
	

42:730$000

Li

^ - —1=

o



109 INSI>ECTORIA DI, HY-
GIENE ^1EDICO-^SCO-
LAR

3	Pessoal effeclivo:

Bello Horizonte:

	

Inspector . . . . . . . .	16:800$000
12 medicos escolares, a

	

12:000$000 . . . . .	141:000$000
16 enfermeiras escolares

e um auxiliar das cli-

	

ilicas, a 3:780$000 . .	60:480$000

	

3 escrevenies, a 3:780$ .	11:340$000
	Auxili:ir de laboratorjo.	3:780$000
	Enfernieiras . . . . . .	3:780$000

Enfermeira cominissio-

	

nada . . . . . . . .	3:780$000
	Serveiite . . . . . . .	3:000$000

Chauffetir . . . .	3:600$000
Juiz de Fóra:

Medico escolar chefe.	14:400$000
2 medicos escolares, a

a 8:400$000 . . . .	16:800$000
Medico do serviço de

o.lhos, nar
i
z, garganta

	

e ouvido . . . . . . .	7:200.-,',000
7 enfermeiras e.,^eo1ares,

	

a 3:600$000 . . . . .	25:200$000

	

Servente . . . . . . . .	2:400$000

NÊ~.
S. João íVEI-Reg:

Medico escolar chefe es-
pecialista . . . . . . .

Medico escolai . . . . . .
Escripturario . . . . .
2 eilferiiieiras escolares,

a 2:400$00-0 . . . . .
Serveil te . . . . . . .

,Itajkib^:
'xledico escolar chefe
'N31 edico escolar . . . . .
2 enfermeiras. a 2:400$.
Sei-vente . . . . . . . .

	

1	Pessoal colitraelado:
Medicos 

em 
Bello Hori-

zonte . . .

	

10	Expedienle:
Em Bello Horizonte . . .

11 — Eventuaes:
Conservação de predios
em Juiz de Fóra . .

31 — Vestuarío e alinzentação:
Classes de nutrição —

Bello Horizonte . . . .
,19 — Uateriaí iriedico e ií?edi^

co dentario:
Para serviços em Bello

Horizonte . . . . . . .

8:400$000
6:000.9000
2:400$000

4:800$000
1:800$000-

8:400$000
8:400$000
4:800$000
1:800$000	363:360$000

	
1
W,

21:000.^000

3:000$000

360$000

—	15:000$000

13:000$000



43:200$000

6:000$000

3:000$000
3:000$000 '~)5:000.$000

2:400$000
2:400$000	4:800000

1(;:S0W^'000

140:400$000
10:800$000
4:800$000

22:680$000
3:000$000
4 :2200`,000

4 q' «^') :.")20*000

Idem, 
em Juiz (,e Fóra .

idem em S. J4o d'El-

Re^ . . . . . . . . . .

Idem, em Itajubá. . . .

(;0 — ^^il llgueis e arrendainezt-

los de predios:
Aluguel de casa em São

joão d'El-Rey . . . .
Idem, em Itajul) ,, i . . .

	

110	INSPECT^OBIA DENTA-
lUO Escol—U

	

3	Pessoal effecti'>():
Bello

lnspector . . . . . . . .
13 Dentistas escolares, a

10:800$000 . . . . .
Dentista de Aimbulancia.
Enfermeiros assistentes
4 Enfermeiras escolares

e 2 escreventes, a . .

3:780$000 . . . . . . .
Servente . . . . . . . .
Cliatiffeur da anibulancia

Juiz de Póra:
6 Dentistas escolare 's ' a

7:200$000 . . . . . . .

6 Eliferilleira% ç-,^-coIares
a 3:600$000 . , .

S. João d'EI-Be^
2 Denti,,,tas eseolare.s, a

6:000,9000 . . . . . .
ltajubá:

2 Dentistas esco12res, a
6:000$000 . , . .

12:000$000

12:000$000	291 :4,^O-^üúo

4 — Pessoal coitíraci(tdo:

Dentistas escolares para
12 grupos do interior
que já disponham de
gabinetes	installados,
,-, 3:600$000 . . . . .

10 — Expediente . . . . . . .

11 — Eventuaes:
Conservação ele appare-

lhos .	.	.	.	.	.	.	.	.
Lavanderias nos 4 pos^,os

15 — Força, luz e agua . . . .
49 — Alaterial medico e nirdi--	co dentario:

Medicamentos, i li st i , ti -

wIentos, materiaes di-
versos em todos os

13:200$000
—	 500$000

800$000
3:836$000	4:036$000

1:280$000

E



Pw4os para o Serviço
Anibulante, e funccio-
namento do apparelho
de radiographia den-

t a ,, i a	.	.	.	.	.	.	.	.	.

111 CENTROS DE SAUD^E,
POSTOS DE HYGIENE,
SUB-POSTOS E POSTOS

AMBULANTES

	

3	Pessoal effectivo:

Centros de saude:
Medico epideiliologist^i.
Anianuense . . . . . .
3 praticantes, a 3:600 .

17 enferime i ros, a 6:000$

3 auxiliares de Dispen-

sario, a 2:400$000 . .

10 fiscaes, a 4:200$'000 .
5 academicos auxiliares,

a 2:400$000 . . . . .
Microscopista . . . . .
2 itixilini^es de laborato-

rio, -,, 3:000j"000

ç
Ajud ,mte dC.'t^
2 serventes, a

50:000$000	3,91:096$000

15:3W000
6 :840$00(1

10:800$000
102:000$000

7:'200$000
42:000$000

12:000$000
3:600$000

6:000!*_000

2:400$000
1:2W'000
5: 1 7o$000

Juiz de Fóra (Typo 1)
Medic-
Mecilco especialista . . .
Es(^ 1 , evente rnicroseopís-

	

ta.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Microscopista . . . . .
4 aux i liares de Dispen-

sario, a 2:400$000 . .
4 guar

d
as sanitar i os, a .

3:000$000 . . . . . .
Servente . . . . . . . .

Ponte Nova, São Se-
bastião do Paraiso, Ube^
raba e Varginha (Typo

4 chefes de Centros, a.
15:000$000 . . . . . .

4 medicos especialistas,
a 3:600$000 . . .

4 escreventes microsco-
pista, a 4:2WW0

8 Guardas san-itarios,
3:000$000 . . . . . .

4 Auxiliares de Dispen-
sario, a 2: 1 00$000 . .
II Serventes . a 1:800$.

Bl arbacena, Divino-

	

Pol i s,	lt^ijubà,	Mon!es

600$000

3:600$000
3:600.-«0

9:6W:00ú^

12:000$000
1:800$000

(;0:	Of)0

14:400,'^,000

16:800$000

24:000$000

9:600$000
7:200$000



"M

CLIi,os Crypo 111) :
4 Chefes de Centros, a

15:000$000 . . . . . .
4 Esereventes imerosco-

pistas, a 4:200$000 . .
9 Guardas sanit^, rios, a.

3:0W000 . . . . . .
4 Auxiliares de D i spen-

sario, a '2:400$000

4 Serventes, q 1:800$000
Po^tos de hy,giene:

Araxá. Cataguazes, Ca-
ra ,,i.«ola, Conselheiro

Lafayette, C u r v e 11 o,

Foi-mIga, -.-Nova Limq,
oliveira, Poços de

cRidis, Bio Branco, S.

Joao d'EI-Rey^ Santos

Dumont, Theophilo

,Ottoni e Caxambú

(Typo 1) :
14 chefes de Postos, ú

14:400$000 . . . . . .
14 escreventes inicro,sco-

4:200$00
1: ) . 11 ,z i-uas	sanitarios, a

3:000,"000 . . . . . . .
14	,^x^Iinre^ de D^,pen~

^ -^, a 2:400$000 - .

60:000$000

16:800$000

27:000'fflO

9:600R000
7:200$000

201:600-$000

58:800$000

4.^'^:000$000

33:600$000

w

14 serven [", a 1 :800',^ô00
Leopoldina,	Pitangity,

Tres COrações e Ubá
(typo II) :

4 chefes de Postos, a
14:400$000

4 escreve-ntes inicrosco-
pistas, a 4:200$000

4 iguardas sanitarios, a
3:000 ,9000 . . . . . .

4 se^ --, i^ntes, a 1:800$000.

Sub-Postos de Hy-
giene:

Andrelandia, Antonio
Dias, Arassuahy, Con-
ceição, Figueira, Gua-
ranesia, bajubá, Janua-
ria, Paracatú, Paraiso-
polis, Raul Soares, Rio
Pardo, Salinas, São Go-
lhardo e São João
Evaii^,,,,-Iista:

15 chefes, a 6:000$000
is serventes, a . . . . .

1:800$000 . . . . . .
15	sanitarios, a

3:000$000 . . . . . .

25:200$006

57:600-MO

16:800$000

12:GOO$000
7:200.W0

90:000$000

27:000$000

45:000$000



57:600$000

12:000$000
7:200$000

6:000$000
4:000$000

1.205:170$000

10:000$000

1
CA

Postos ambulanles:

Carros da Estrada (de
Ferro Central do Bra-
sil, da Bêde Mineira de
Viação, da Estrada de
Ferro Vietoria a Minas
e da E^strada de Ferro

Leopoldina:
4 chefes, a 14 :400$000
4 guardas sanitarios, a1

3:000$000 . . . . . .
4 servc ntes,, a 1 :800$000.

10 — Expediente:

Em Bello Ilorizonte
Em Juiz de Fóra .

11 --- Eventuaes:

Para Centros de Saude,
Postos de Hygiene,
Sub-Postos e Postos
Ambulantes . . . . . .

-^9 --- Malerial i^7^eú'ieo e medico
denlario:
13ara 12boratorios, em

Belio Horizonte . . . .

90:000$000

15:000,';000	...........

Fichas, rnaterial photo-
graphico e -de demons-
tração para Bello Hori-
zonte . . . . . . . . .

Medicamentos e material
para Dispensarios em

Bello Horizonte . . . . .
(Typo 1) . . . . . . . .
Para o Dispens-ario anti-

tuberculoso . . . . .
Material para os centros

de saude (Typo II e
III) . . . . . . . . . . .

Material para Postos de
Hygiene (Typo 1 e II).

Mem, para Sub-Postps .
Idem, para postos Ambu-

lantes. . . . . . . .

15:000$000

81:000$000
8:000$000

30:000$000

80:000$000

150:000$000
80:000$000

24:000$OOG	483:000$000

—	80:000$000

15:000$000
8:400$000

56 — Material de navegação:

Para installação de um
Posto fluctuante do Rio
São Francisco . . . .

60 — Alúgueis e arrendamentos
de predios:
Aluguel de casa em Belo

Ilorizonte . . . . . . .
Idem, em Juiz de Fára .



Idem, para Centros de
Saude (Typos 11 e

Idem para os'Postos de

Hy^iene (Typos 1 e

Idein ' para os Sub-Pos-
tos de Hygiene . . . .

112 -- SANEAMENTO
RURAL

4	Pessoal contraclado:

M,e,dico . . . . . . . . .
Medico . . . . . . . . .
'Medico . . . . . . . . .
3 ainan-aenses, a . . . .

6:240$000 . . . . . .
Dactylographo . . . . .
3 praticantes, a . . . .

3:060$000 . . . . . .
Ajudante de almoxarife .
4 auxiliares de dispensa-

rio, z ,, 2:400$000

20:360$000

33:080$000

12:720$000	89:560$000	1.957:7M009

7:800$000
7:200$000
6:000$000

18:720$000
3:600$000

9:180$000
6:000$000

9:600$000
2:820$000
') 1Qn "̂000	73:110$000Servente . . . . . . . .	 "Âã

MW1

36:890$000

49 — -^fatCri^d Mcdico e Medico-
dentario:
Material m,c,dico para os

serv,ços de saneamen-
to rural e de doenças
Venereas . . . . . . .

redd

110:000$000
113 --- CEINTRO DE
ESTUDOS E PRO-
P11YLAXIA DA LE-
PRA

Pessoal effectivo:

Chefe . . . . . . . . .
Praticanie . . . . . . .

Pesso-il contraclado:

Chefia	e Dispensar:()
Central:

M!edico auxiliar (Secçã.o

1% de 
Estatistica)	. . .

Medico do Dispensario
Central . . . . . . .

Afedico ajudaUte do mes-
mo Disperisario . . .

Auxiliar de laborqtorio ep, 

to errapho . . .
Auxiliar do laburalorio

14:400$000

12:000$000

12:000$000

4:200$000
4:200$000

25:200$000
4:200$000	29:400$000



3-060$000

7:200$000
3:000$000

57:600$000

28:800$000

16:800$OOG
9:600$00 172:860$000

16:800$000
3:600$000

4:200$000
3:600$000
3:4)00$000
3:000$000
2:400$000
3:600$000

2:500$000

3:600$000
1:200$000
1:800$000

600$000

288:360$0003:600$000

11

49:900$000

2:000$000
5:500$00,0
15:0~

Praticante de amanuen-
se.	.	.	.	.	.	.	.	% .

2 auxiliares de Dispensa-

rio, a 3:600$000 . . .
Servente. . . . . . . .

Sei-viços itinerantes:

4 medicos chefes a . . .
14:400$000 . . . . . .

8 auxiliares de dispensa-
rio, a 3:600$000 . . .

4 auxiliare s de laborato-
rio, a 4:200$000 . . .

4 serventes, a 2:400$000

lo — Expediente:

Para a Chefia ^@ Dispen-
sario Central . . . .

— Eventuaes:

Para a Che-fia e Dispen-
sario Central . . . .

Para os serviços itine-
rantes . . . . . . . .

^Iedjcumentos e drogas:

(Para os serviços itine-
rantos) . . . . . . . .

18:000$000

12:000$000

2:500$000
	14:500$000

30:000$000

m ~1_

60 — Alugueis e arrendamell_
los:

Para os serviços itin-e-
rantes . .	. . . . . . .
114 — HOSPITAL DE
LAZAROS DE SA-
BARA'

4	Pessoal contractado:
Director . . . . . . . . .
Administrador . . . . .
Escrevente micros^c«pis_

ta. . . . . . . . . .
Auxiliar -de Dispensario.
EnfeTmeiro . . . . . . .
Enfermeir^a . . . . . . .
Servente . . . . . . . .
2 Vigias, a 1.-800$000 . .
3 Jornaleiros, a . . . .

833$333 . . . . . . .
2 Lavadeiras, a . . . . .

1:800$000 . . . . . . .
Cozinheira . . . . . . .
Servente . . . . . . . . .
Ajudante de cozinha .

10	Expediente . . . . . . .
11	Eventuaes . . . . . . .
18	Moveis e utensil" . . .



M
30 — Medicomeritos . . . . . .
31 — Vestuario e alimentaÇão .
49 ---MateHal medico e medico-

dentario . . . . . . . .

22:000$000
61:000$000

1:480$000	1,^ffi:880*000

115 — COLONIA SAN-
TA IZABEL

A	Pessoal colitraciado:

Director da Col-Gilia e
serviços clinicos . . . .
Adininistrador e almoxa-

rife . . . . . . . . .
Escripturario . . . . . .
Auxíliar ,de escripta . . .
Servente . . . . . . . .
Guarda Chefe . . . 

* *Chauffeur de 1.' classe
Cozinheiro . . . . . . . .
Auxiliar de almoxarife .
3 Ajudantes de Cozinha,

a 2:160$000 . . . . .
Lavadeira . . . . . . . .
2 Copeiros, a 1:800$000
2 Copeiras, a 1:800S000
Carpinteiro . . . . . . .
Encarregado de
Mudante de

de inotores . . . . . .

Pedrerro , . . . . . .
Electricista . . . . . . .
Telephonista . . . . . .
(,ostureira . . . . . . .
4 vigias, 1 1 :800'W0 . .
Machinista . . . . . . .

Encarregados de biymbas
e zelador de canaes de
represas . . . . . . .

Superintendente (irmãs
de caridade) . . . . .
Medico . . . . . . . .
Instituto de Chimica:

Pharmaceutico . . . . .
Auxiliar de pharmacia .
S e rveii te . . . . . . . .

Instituto de pesquízas:
Bacteriologista . . . . .
Dactylographo, hibliothe-

cario e traductor . .
Auxiliar de laboratorio e

photographo . . . . .
Servente . . . . . . . .
Dispensario	"Souza

Gomes":
Medico auxiliar residen-

te.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IM,edico encarregado do

24:000$000

9 :000$000
7:2ü0$000
3:600G000
2:160$000
3:840$000
4:200$000
2:400$000
3:600$000

2:400$000
3:000$000
3:000$000
1:420$000
7:200$000
3:600$000

2:400$000

16:800$000
16:800$000

8:400$000
3:360$000
2:160$000

19:800$000

4:200$000

4:200$000
3:000$000

3:600.11000
3:600$000
^:600S000
4:2009000

:,:000$000

16:800$0,00



10:800$000

10:800$000

10:800$000

10:800$000

4:560$000
3:600$000
4:800$000

7:200$000

7:200$000
3:000"00

7:800$000

3:600$000
1:800$1D00
1:800$000

8:640$000
65:600000

19:800$000	387:060$000

	

—	20:000$000

	

—	20:000$000

	

—	20:000$000

	

—	30:000$000

	

—	30:000$000

	

—	110:00CU0O

	

—	910:000$000
8:500$000

10:000$000
10:OOG$000

20:000$000

^Ê

serviço de physiothe-

rapia . . . . . . . . .
Medico especialista de

olhos (não residente) .
Medico especialista de

ouvidos, nariz e gar-
ganta (nãoreSidente) .

»entista (não residen-
te)	.	.	.	.	.	.	.	.	. .

Ajudante de physiothe-
rapia . . . . . . . .

Praticante de Centros .
Enfermeiro Chefe . . .
2 Enfermeiros, a . . . .

3:600$000 . . . . . . .
2 Enfermeiras, a . . . .

3:600$000 . . . . . . .
Servente . . . . . . . .

Serviç^o de lavoura e
pecuaria:

Mestre de cultura . . .
Ajudante de Mestre de
Cultura . . . . . . . . .
Retireiro . . . . . . . .
Hortelão jardineiro . . .
6 Jornaleiros, a . . . . .

1:440$WQ9 . . . . . . .
PQkra contractar diaristas

%ra contractar ~cos,
ajudantes de enfermel-
ros e outros servidores
extranuinerarios . . .

10	Expedienle . . . 
* '11	Eventuaes . . . . . . .

15	Força, luz e agua .	-
U	VehIculos e aceessorz' os' *

17 — COmbustiveis e lubrifican-
tes .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30 — Medicamentos . . . . . .

31	Vestuario e alimentação
33 Fui^eraes
45-	Fomentoá agricultura
4e	FOmento 

à 
pecuaria .

49 — ^11(^teritilr??edico e medico-
dentario:
Matel-ial medico para o

laboratorio da Colonia
65 — Despesas de prompto pa-

flamento
Para supprimentos em

duodecimDs . . . . .

116 -- CENTROS DE
ESTUDOS E PRO-

24:000$000	1.599:560$000



48:000$000
30:000^00U
5: 000?,01)1)

'),5 : 0 0 0 $ 0 0 o

40:000,4,000
38:400,9000

38:000,$000

25:000$000

133:400,,4000

63:000$000

80:000$000 571:560$000

PHYLAXIA DA MA-
LARIA

3	Pessoal effeclivo:

Ghef^-- do Centr,,)
Topographo . . . . . .
Escrevente n, i --0-^eGPi5 ta
Guarda ger q1 . . . . . ..
Servente . . . . . . . .
Serviço —da 7ona Sul de

Minas:
Ghefe . . . . . . . . .
Ajud

a nte teclin í co . . .
(;u qrda chefe . . . . . .
Escrevente microscopista
1,5 glu qrdas, a . . . . .

3:600$000 . . . . . .
Serviços das ZGnaS Oeste

e Triangulo:
Chefe . . . . . .. . . .

	

Escrevente	M^crW^co-
pista .	.	.	.	.	.	.	.

Guard .a. chefe . . . . . .
Servente . . . . . . . .
3 guardas, a 3:600$000
Serviço da Zona Nartf:
Chefe . . . . . . . . . .
F-s.cre~te microscopista

21:600$000
6:240$000
4:200$000
6:000$000
1:8001,000

17:400$000
16:800$000
3:840$000
4:200$006

54:000$000

17 :400$000

4 :200,^úü0

3:840$000
1:800$000

10:80W00

J7A00$000
4:2005000

	

Guarda che . fe . . . . . .	3:840$000

	

3 guardas, a, 3:600-1̂ 000 .	10:800$'000

	

. . . . . . . .	1:800.~0	2 1'2 : 1 6 0 ^ OG 0

4	Pessoal cout I ,acI<p^jc, :

Para o serviço d (, p i ,o-
phylaxia da inzilaria
)unto 

à 
estrada Fiqgmei-

ra-Theophilo-Ottoni
Diarias, e ajuda (^e cuslo

12	Tr«u^-,portes
'22)	salark)s:

A operarios, diaristas, e
outros servidores para
ss zonas Sul e Oeste-
Triangulo . . . . . . .

I dem, idern, zonas Norte
e Leste . . . . . . . .

8.000 homen ,^ (lia . . . .

Eventuaes:

Materiaes diversos
Outras despfsas even-

tilaes

Medicameutos, drogas e
muterial de labortdor4'o .



18:000$000

23:400$000
6:240,9000

3:600$000
2:400$000
2:400$000
2:400$000

2:400$000
1:800$000 62:640^00ü

1:500$000
1:500$000

25:000$000

') 5:400$000

60:000$000	85:400$000

	

6:600$000	182:640soog

117 ~ PARA COMBA-
TE A' FRAMBOEZIA
TROPICAL

Postos de Capellinha,
Salto ^Grande, Urueu',
jardinGpolis, Itamba-
cury, Aguas Bellas, Ma-
lae.acheta e Italiype:

Pessoal coniractado:
8 Chefes de postos, a
14:400$000

8 escreventes, a 4 :200$
9 guardas, a 3:360$000
2 serventes, a . . . . .

1:800$000 . . . . . .

7 — Gratificações:
Para o Chefe do serviço

49 — Material medico e mcdi4cO-
dentario, inclusive a ac-
quisição de uni apparelho

de Raio X . . . . . . . .

118 ---- INSPECTORIA
DE HYGIENE PRE-
NATAL E INFANTIL

pessoal elfectivo:
Inspector . . . . . . . .

3 Medicos, a 7:800$000 .
Ainanuense . . . . . . .
D,ic!	archivis-

ta .	. .	.	.	.
kwJliar-d1sp^ nsario
Gonserva-dora do lactario
SCPvente da InspectOria .
Mach inistas dos Dispen-

sarios . . . . . . . .
Servente . . . . . . .

10	Expediente . . . .
11	Eventuaes . . . . . . . .
30	Aledicamentos e material

Para dispensarios . . .
35	Auxilios, subvenções e

contribuições:

Pnra InanutenÇão do ]a-
etario . . . . . . . . .

Para -quxil ios e serviços
de hygiene . . . . . .

60 — Alugueis e arrendamentos
de predios . . . . . . . .

119 — DIRECTORIA
GERAL DE ASSIS-

115:200$000
33:600$000
30:240$000

3:600$000
	

182:640$000

3:600$000

202:680$000	388:920$000



2:400$000
6:000$000

14:400$000
8:160$000

7:200$000
6:240$000
3:600$000

9:180$000
2:400$000	59:580$000

3:000$000
5:000$000
5:000$000

20:000$000
6:000$000 98:580$000

m

'fE.',-^CIA HOSPITA-
LAR

3	Pessoal effectivo:

Director CTci^al, coMPIe -
mento de vencimentos .
Assistente technico . . .
Assistente tecbnico . . .

Segundo official . . . .

Encarregado de contabi-

lidade . . . . . . . .

AmI ffiluer Se . . . . . . .
Dactylographo . . . . .

3 Praticante ,s, a . . . .
3:060$000 . . . . . .

Se
r
vente . . . . . . . .

8	Diarius e (t.ítz& de cw10
a medicos . . . . . . .

10	Expediente . . . . . . .
11	Eventuaes . . . . . . . .
12	Transportes . . . . . .
18	;Voveis e ulensilios . . . .

-) o — 11OSPITAES
REGIONAESDE
POUSO ALEGUE,

PATGS. PIRAPOIRA
E VIÇOSA

3	Pessoui cifectivo:

4 Dir
e
ctores, a . . . . .

12 :000^000 . . . . . .
3 'Uedicos, a 6:000$000 .
4 Pharmaceuticos encar-

regados de laborato-
rios, a 4:800$000 . . .

3 Enfermeiros economos,
a 2:400$000 . . . . .

Ad^ministrador . . . . .
9 Enfermeiros, a . .

1:620$000 . . . . . .
Dentista . . . . . . . . .

44 -- Pessoal contractado:
1 Jardineiro . . . . . .
14 serventes, a . . . . .

960$000 . . . . . . .
4 cosinheiros, a 840$000.
4 lavad-e^lras, a 840$000.
4 uludantes de cosinha,

a 420$000 . . . . . .

48.000$000
18:000$000

19:200$000

7:200$GOO
4:200$000

14:580$000

	

3:600$000	114

1:200$000

13:440$000
3:360$000
3:360$000

	

1:680$000	23:040$000

31 — V^es1ízurio e alimentação:

P,ura o Hospital Regional



"Sainuel Libanio", de
Pouso Alegre . . . . .

Para o Hospital Regional
ide Viçosa . . . . . .

Para o Hospital Regional
"Carlos Chagas" de Pi-
rapora . . . . . . . .

Para o Hospital Regional
"Antonio Dias" de Pa-
tos	.	.	.	.	.	.	.	.	.

49 Material medico e medico-

dentario:
Para o Hospital Regional

Il Samuel LibQni<)", de
Pouso Alegre . . . . .

Para o Hospital Regional
de Viçosa . . . . . .

Para o Hospital Regional
lI Carlos Chagas% de Pi-
rapora . . . . . . . .

Para o Hospital Regional
"Antonio Dias" de Pa-

	

tos.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

121 — HOSPITAL CO-
LONIA DE BARBA-
CENA

39:000$000

37:000$000

35:000$000

	

39:000$000	150:000$000

9:500$000

8:500$000

7:500$000

	

9:500$000	35:000$000	322:820$0Q$

3 — Pessoal effectivo :

	

ec:',or .	.	.	.	.	.	.	.

9:120$000.
2 Assi sLentes, a

	

7:200,$(jOO . .	.	. . .

gado de analyses chi-

	

inicas .	. . .	. . . .
Grur Îião dentista
Superinten dente
Alinoxw, fe economo
Escripturario . . . . . .
2 auxiliares de escripta,

a 4:200$000
2 Port^eiros, a

2:940$000 . . . . . . .
Administrador da Colo-

nia . .	.	. . .	. . .	.

Pessoal contractado:
3 enfermeiros chefes, a

3:420$000 . . . . . .
9 enfermeiros, a . . . .
40 2:940$000 . . . . . . .

guardas, a 1:320$000.
8 servenles, a 900$000 .
Carpintei,r<) . . . . . . .
Pedreiro . . . . . . . . .

1^:OOOSOOO
4^:600$000

14:400$000

5:2921,000
6:000M00

10:800$OffO
9:600$000
5:800$000

8:400$000

5:880$000

5:880$000	132:652$000

10:260$000

26:460$000
52:800$000
7:200$000
3:000$000
3:000$000



1:800$000
1:800$00o
1:800$000
3:!8G^000
1:500$000

10:7018600
1.800$00G

960$000

3:840$000

3:240$000
3:000$000

3:000$000
3:000$000

39:600$000
(;:300$000

50:000$000

20:0W^!000

m

10:000$000
185:000$000
655:500$000

188:241$600

10:000$000

-^0:()00^,O^^O

12:000,1^000
10:720$000

18:000$000
10:000$000

6:000$000
40:000$000

850:500$000

6:000$000 1.354:113$600

^t._ ^ - ^ —

Cocheiro . . . . . . . .
Carroceiro . . . . . . .

Ilortelão . . . . . . . . .
",fecha,nico . . . . . . .
Jard i nciro . . . . . . . .
7 lavade ras, a . . . . .

1:528,3800 . . . . . .
Inspectora de e 0 5 t1U, 1^ ,"1 s .
Barbeiro . . . . . . . .
2 cozinheir,^s, a . . . .

1:920$000 . . . . . . .
3 ajudantes de cozinha, a

1:080$000 . . . . . .
Chauffeu.- . . . . . .

Para a Colonia:

Auxiliar do administra-

,dor .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Pedreiro . . . . . . .
30 gu,-,rdw^ , a 1:390$000
7	a 9W0000

lo — Expediente . . . . . . .
11	Euciiiizaes :

Conservação al e predios
Outras despes qs even-

tu .les .	.	.	.	.	.	.	.

l'2

Para a colonia . . . . .
15 — Força, luz e agua . . . .
17 — Combustiveís e lubrifi-

cantes . . . . . . . . . .
13 — Moveis e utensillos . . .
29 — Forragein, ferragem e pas-

to.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30 — Siedic=enlos . . . . .
31 Vestuario e Alinientação:

Lava,gem de roupas . .
Fazendas e roupas . . .
Alimentação . . . . . . .

33	Funeraes . . .. . . . . .

122 — INSTITUTO
"RAUL SOARES"

3 — Pessoal effectivo:

Director . . . . . . . .
2 allienistas, a 9:120$000
Chefe do serviço -de psy-
chologia experimental
e electricídade medica

Medico para o serviço de
mülestias intercurren-
tes .	. .	.	. .	. . .	.

Ophtalmologista . ^. . .

16:800$000
18:240$000

9:120$000

9:120$000
9:120$000



9:120$000
9:120$000
9:120$000
9:120$000

7:200$000

6:600$000
7:200$000
6:000$000
5:400$000
9:600$000
5:800$000
5:400$000
2:940$000 155:020$000

1

Oto - rhyno - laryngolo-
^àsta . . . . . . . . .

Cirurgi,ão . . . . . . .
,Nfedico herédio-biologista
Anatomo-pathologista
Medico auxiliar de labo-

ra .Lorio ie de anatomia
patIlologica . . . . . .

Medico encarre gado do
laboratorio . . . . . .

Assistente . . . . . . . .
Cirur-ião dentista . . .
Pliarinaceuticõ . . . . .
Econorno-alinoxarife . .
Escripturario . . . . .
Auxiliar do economo . .
Porteiro . . . . . . . .

4 — Pessoal contraclado:

2 enfcrmeiros-chefes, a
3:420$000 . . . . . .

DuehisL^s zelador . . .
Jardi^ICiro hortelã<) . . .
Dispens^río . . . . . .
Cozinheiro . . . . . . .
Motorista . . .. . . . .
Duchista mulher . . . .
Pedreiro . . . . . .

	.

6:840$000
3:000$000
1:9120$000
1:920$000
1:920$000
3:000$000
1:200$000
3:000$000

Carpiliteiro . . . . . . .
Foguista . . . . . . . .
4	a	1 :800$

a 1 :3211$000, 
\judanIe de pedreiro
Ajudante de carpinteiro
3 ajudantes de jardim e

horta, a 940$000 . . .
3 ajudantes de coz`nha,
a 1 :080$000

Copeira . . . . . . . .
costureira . . . . . . .
10 serventes, a 900$000.
Para contractar pessoal

extra-numerario . . .

10 Expedicitle inclasive des-
pe,^us com assigri(jIzw^s
de revistas e livros
pura a bibliotheca

11	Eventuacs:

1 Despesas diversas
2 Conservação de predi,,)s

I ^-> — Fore(i luz e agua . . . .
17 — Combustiveis e lubrifi-

cantes . . . . . . . .
18	iV(;veis e uIensilios . . .

30	Medicamenlos . . . . . .

3:000$000
1:800$000
7:200$00

'-'C) :4 0 0$ 0 0 0
1:800$000
1:080$000

2:820$000

3:240$000
960$000
960$000

9:000$000

90:000$000	171.060$000

—	15:000$000

30:0002000
20:000',^^000	50:000$000

24:000$000

18:000,1'000
20:000$000
36:000$000

C)
ÇA

1	,

1



15:000$000

35:000$000
180:000$000 230:OOC$000

15:000$000

18:2,10$000
6:000$000
9:120,')000
7:200$000 55:560$000

31 — Vesluario e alimenlação:
1 Lavagem de roupas .
2 Fazendas, colchões e

calçados . . . . . . .
3 Alimentação . . . .

	

49	Molerial medico e medi-
co-detario:

Malerial medico para la-
boratorio . . . . . . .

Para installações do Ga-
binete de Anatomia
Pathologica . . . . .

123 — nOSPITAL PSYCHIA-
TRICO DE OLIVEIRA

	

3	Pessoal effectivo:
Director . . . . . . . .

2 medicos alienistas, a
9:120$000 . . . . .

Cirurgião dentista . . .
Cirurgião . . . . . . .
Assistente . . . . . . .

	

4	Pessoal contractado:
Pharmaceutico encarre-
gado de a ,nalyses chi-

10:000$000

60:000$000	70:000$000	789:680$000

micas e microscopicas	5:292$000

Economo . . . . . . .
",S	p 1	-io, cri, Lirai	.	.	.	.	.
Enfermeiro-chefe . . . .
Enfernieira-chefe . . . .
Eriferniciro para homens
EMernieira para mulhe-

res . . . . . . . . . .

Porteiro . . . . . . . .
Continuo . . . . . . . .
Para contr2etar Dessoal

extra-numerario . . .

10 — Exped`ente . . . . . . .
11 — Eveninaes . . . . . . . .

Conservaçáo de predios
Outras despesas even-

tuacs inclusive -a I ns-

tallação de U11 1 ^ pada-

	

ria.	..	.	.	.	.	.	.	.

18 — Força, luz e agua . . .

17 — Cozizbiisí ,* veís e lubrifi-
canIes . . . . . . . .

18	Moveis e utensillos . . .

1,30	Medi*camentos:

Pliarmacla e laboratorio

5:88CM0
4 :111;$000
3:420fflO

:420 $000
2:940,'1:000

2:940-`N'000
2:^140$000

	

70:000$000
	

lt;3:10'3$000

5:000$000

10:000$000

	

2'7 :000$000	37:000$000

5:00HOT

25:000$000
5:000$000

25:000$000

r-~-'



10:800$000

'24:000$000
4:200$000
3:600$000
3:600$000
6:000$000
3:COO$000
3:600$000
3:600$000
2:400$000
2:400$000
3:600$000

M

40:000$000
12:000$000

447:00W00

12:000$000

24:000$000
15:000$00C

52:000$001

31 — Vesluario e alimentação:
1 lavagem de roupas
2 Fazendas e roupas
Alimentação . . . . . .

5:000$000
50:000$000

180:000$000
	

23ã:000$000

35 — Funeraes . . . . . . .	 5:000$000	500:698$000

124 — INSTITUTO BIOLOGI-
CO EZEQUIEL DIAS

3	Pessoal eifectivo:

	Director Geral . : * * 1	36:000$000
4 Chefes de Serviço, ;a

	

30:000$000 . . . . .	120:000$000
5 Chefes de Laboratorio

	

24:000$0000 . . . .	120:000$000
2 Assistentes, a . . . .

	

L):600$000 . . . . .	31:200$000
	Air,iox,qrife-zelador . . .	8:400$'000

	

p 
reparador . . . . . .	9:600$000

	

C nWor . . . . . . . .	8:400$000
	2 ]̂ ofLicial . . . . . .	8:160$000
	Amanuense . . . . . .	6:240$000

2, Auxiliares da Secção
Antiophidica a . . . .

	

4:800$000 . . . . . .	9:600,M00
3 Auxiffiires de Labora-

to i`o ilo 1.' classe, a

	

6:000$000 . . . . . .	18:000$000

'2 Auxiliares de Lubora-
tor^o c'e 2.' classe. a
5:400$000 . . . . . .

5 Auxiliares de I-9L, ^)ra-
torio de 3.' classe, a

4:800$'000 . . . . . .
Carpinteiro . . . . .
Jardineif,o . . . . . . .
Coservador do Museu

	

Il ortel, o .	.	.	. .	.	.	.
Trab,alli-,9AGi- . . . . . .
Rondante . . . . . . .

Cha l iffeur . . . . . . .
Lavadeira . . . . . . .
Desenhista . . . . . . .
Servente-da Secção BCG

7 — Gralificações:

Serviços extraordinarios
8 — Diarias e Ajuda de custo:

Viag,ens de estudos, ex-

	

cursões	seientificas .
10 — Expediente . . . . . . .
11 — Eventuaes:

Conipra de -animaes para
ensaios . . . . . . .

Eventuacs . . . . . . . .



20 — Jornaes, revistas e livros:
Revistas, livros, theses e
encadernações . . . .

29 — Forragem, f erragem e
pasto:

Forra,gens . . . . . .
49 — Ma1er^al medico e den-

tario:	. .
Compra de vidraria (co-
mo empoulas, tubos
de	ensaios, ele.)	e
productos	chimicos

para o Laboratorio . . .

Total d,^ Secretaria . . .

SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

1

0

1

50:000$000

40:000$000

140:000$000	780:000$000

—	52.313:648$400

125	ADMINISTRAÇÃO GE-
RAL

2	Repre,^entaçõe., . . . .
3	Pessoal effectivo:

SecreLario de Estado
Chefe de Gabinete . . .
Official de Gabinete . .
Consultor Geral . . . .
15 Chefes de Serviços
Teclinicos, a 18:,000$

12:000$000

36:000$000
18:000$000
12:000$000
24:000$~

270:000,'^000

3 Chefes de Serviços Ad-

ministrativos, a . . .
15:600$000 . . . . .

-^Chefe de Secção Tech-
nica

Engeqheiro-calculi,sta
3 Chefes de Secção a

12:000$000 . . . . . .
10 Engenheiros de 1.1

classe, a 12:000$000 .

15 Engenheiros de 2.-
classe, a 9:600$000 .

15 E'n^-enheiros de 3.1
classe, a 8:400$000

En,genheiro-,auxiliar
Cartographo-chefe
.5 Cartographos, a . . . .

9:600$000 . . . . . .
Architecto-auxiliar

-5 Triangula dores, a
12:0000$-^)00 . . .

6 Primeiros Officiaes, a
9:840$000 . . . . . .

,6 Sc ,̂undos Officiaes, a
8:160$000 . . . . . .

,17 Topographos, a . . .
9:600$000 . . . . . .

_Archivista - bibliotheca-

46:800$000

15:600$000
14:400$000

36:000$000

120:000$000

144:000$000

126:000$000
12:000$000
12:000$000

48:000$000
12:000$00

60:000$030

59:040$000

48:960$000

163:200$OOA



h -à~á

r lo .	.	.	.	. .	.	.	.	.
Desenhista de 1.' classe

5 Desenhistas de 2.' elas-
se,a 7:200$000 . . . .

2	Auxiliares-contabilis-

tas, a 7:800$000 . . .

Auxiliar de FiscalizaÇãO
.5 Auxiliares de 1.' elas-

se,a 4:800$000 . . . .
.5 Auxiliares de 2.' clas-

se, a 4 :200$000 . . .

141	Auxiliares de 3.-
classe, a 3:600$000 . .

2 Auxiliares de dese-
Dhistas, a 4:800$000 .

Mestre de Obras . . .
6 Aniauenses, a 6:240$
2 Correntistas, a 6:000$

Encarre,gado do material
de en.-cnhai^ia . . . .

Engenheiro-fiscal . . .

7 Conductores de obras,
,a 6:000$000 . . . . .

Encarregado da 1 erraria
Encarregail,) ^c

Encarreg , ido (l^^
elos .	.	.	.	.	.	.	.	.

Encarregado de carpin-
taria .	.	. . .	. . .	.

5 Chauffeurs, a 4 :800$
8 Conductores de itine-

rantes, a 5:811,^000 . .
Carpinteiro . . . . . . .
Mechanico . . . . . . .
4 Cantoneiros-chefes a

4:200$000
Desenhista-architecto.
Porteiro . . . . . . . .

Porteiro do Gbinete . .
25 Pr-aticantes, a 3:000$
3 Continuo, a 3:240$000
17 Serventes, a 2:640$

4	Pessoal eontractado:

3 Agrimensores, a 6:000$
Fncarre<,^ado (to depositog

de equiparnento . . .
Ajudante do encarregado

do deposito de equipa-

mento . . . . . . . .
ZeL^..dor de animaes . .
Ajudante do zelador de
snimaes . . . . . . . .
EnI,enheiro-auxili.ar . .
Cabineiro . . . . . . . .

12:000$000
8:400$000

36:000$000

15:600$000
6:000$000

24:000$000

21:000$000

50:400$000

9:600$000
7:440$000

37:440$000
12:000$000

6:000$000
6:000$000

42:000$000
5:400$000
^):400^^OUO

4:800$000

4:800$000
24:000$000

46:488,^000
4:800$000
4:800$000

16:800$000
9:600$000
4:200$000
3:720$000

75:000$000
9:720$000

44:880$000 1.836:288$000

18:000$000

4:800$000

3:000$000
2:640$000

2:160$000
9:600$000
1:800$000

4.

F^^'



2 Cabineiros, a 1 :440$
2 auxiliares do Sei-viço
de Estradas, a 6:000$

Auxiliar de escripta . .
Engenheiro que se inva-

lidou em. serviço . . .

12 En
genheiros, a 8:400$

8 auxiliares, sendo 3 ;a
4 :800$000, 1 a . . . .
4:200$000; 2 a 3:600$;
1 a 3:000$000 e la .
2:640$000 . . . . . .

Zeladora da sala das
funccionarias . . . .

Lavador . . . . . . . . .
2 Telephonistas, a . . .

3:000$000 . . . . . .
Selleiro da Cominissão

Gographica . . . .

1 Topographo do Servi-
ço (,e Sanca-meilio . .

7 — Gratificações:
Aos Assistentes Technico
e Adininistrativo . .

Ao pes.soal do Gabincte,

2:880$000

12:00H000
4 :200^OOO

6:000$000
100:800$000

31:440$000

2:400$000
2:10$000

6:000$000

2:640$000

6:240$000	218:760',-'000

12:000$000

tribu ção que o Secre-
tario de^erIIIiIiar

,̂ os enearre gados dog
Serviço de Conimuni-
cações do Archivo-
Central, do Ali-iioxari-
fado Geral, 3 chefes
adnilí n-istrativos e Au-
xili,z2-res do Serviço de
Conimunicaç5es . . .

Aos subs,itutos, quando
os substituidos nada
perdem . . . . . . .

A,) pessaal diarista en-

carregado do serviço
de enceramento e lim-
peza da Secretaria . .

Ao	cla Sec^.^eía^.-a

Ao engenheiro-fiscal da
C^a^. Sta. Mathilde &
Cia Ltda . . . . . . .

A uma teleplionista subs-
títuta . . . . . . . . .

8 — Diaric,,,; e a
'
;uda de custo:

1 — Ao pessoal da Carta
Geographica, quando
em serviço de campo

50:000$0'^'.(I

28:800$000

20:000$000

15:000$000
í:200$000

6:000$000

600$000	133:600$000

60:000$00,0



Ao pessoal da Secretaria
e engenheiros, quando
em viagem de serviços

9 — Addicionais:

De 10 % ao mestre de
obras, ao porteiro da
Secretaria, e a UM che-
fe de secção . . . . .

10 — Expediente:
Material para !a, Secreta-

ria .	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Idem para os Serviços

Technie,os . . . . . .
Idem para copias Photos-

taticas . . . . . . .
idem para a Carta Geo-

graphica . . . . . . .

11 —Eventuaes:

Diversas despesas, in-
clusivu encerarnento e
limpeza do edificio da
Sec,retaxia, conserva-
ção de elevadores e le-
etricos — bombas da
Secretaria e outros
eventuacs . . . . . .

	

150:000$000	210:000$0U

2:364$OAO

40:000$000

40:000$000

10:000$000

	

10:000$000
	

100:000$000

200:000$000

12 -- Transportes:
Despesas de conducção

de funecionarios em
viagem de serviço . . .
Passes e transportes . .

13 — Serviços postal, telegra-
Phico e telephonico.

Da SecretoK-La . . . . .

Correspondencia official
de funcei3narios ex-
ternos . . . . . . . .

15 — Força, luz e agua . . .
18 — Moveis e utensilios . . .
21 — Enconimendas 

à 
Impren,-

sa.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2G — Fardamentos, calçados e

equipamentos
34 — Exercicios findos . . . .
60 -- Alugueis e arrendamento

de pre~s . . . . . .
65 — Despesas de pramplo pa-

gamento:.

Supprimento em doude-
cimos . . . . . . . . .

~_ 1

250:000$0o0

61:000^OU

28:000$000
100:000$00,0

120:0000$00

20:000$000
20:000$000

26:000$000

50:000$000
200:000$000

60:000$000

1:000$000

48:000$000	3.396:012.'4000



126 — ESTRADAS DE RODA-
GEM

4 — Pessoal contractado:

7 — Gralificações:

Turnias de estudos e
fiscalização de cons-
trucções . . . . . . .

Funccionarios e opera-
rios para o serviço de
conservação	perma-

nente . . . . . . . .
Idem idem de recons-

tru^ção e melhoranien-

tos .	. .	. . .	.	.	.	.

200:000$000

2.210:000$000

150:000$000 2.560:000$000

3.5	Auxil;Os, subvenções e
contribuiç6es

48	Material para co nsíru-

cção:

Para construcção . . .

Para conservação Perma-
nente, inclusive vehi-
cuios e w., cessori,- .

Para reconstrucção e
nielhoramenios . . . .

350:000$000

4.500:000$000

1.393:840$00G
190:000$000	6.086:840$000	8.996;840$000

127 — PONTES
48 -- Muterial para constru-

Cção:
Para construcção e con-

servação . . . . . . .

128 — EDIFICIOS PU-
BLICOS

	4	Pessoal contractado:
Para fiscalização das

obras da Penitenciaria
A.,ricola de Neves . .

Encarre.-ados d,)s edifi-
cios publicos da Capi-
tal e respectivos jar-
dins . . . . . . . . .

	

48	Material para constru-
Cção:

Para construcção e con-
servação de edificios
escolares e de saude
publica . . . . . . .

Para construcção e con-
servação de foruns, ca-
deias e quarteis . . .

Para construcção e con-
servação de edificios
diversos . . . . . . .

900:000$000

34:800$000

106:000$000	140:800$000

2.200:000$000

800:000$000

500:000$000



Para c,3nclusão do edifi-
cio da Feira Perma-
nente . . . . . . . .

Material para officinas .
Para construcção e con-

servação de predios da
Colonia "S. Isabel" .

129 — SERviço GE(j-
GRAPHICO

4 — Pessoal contractado:

Despesas com as turmas
de trian,gulação e topo-
Iraphia do Serviço da
Carta . . . . . . . . .

11 — Eventuaes . . . . . . .
12 — Transportes . . . . . .
20 — Jornaes, revistas e li. vros
27 — Semoventes . . . . . .
29	Forragem, Ferragem e

pasto . . . . . . . . .
35	Auxilios, subvenções e

con 
tribuições:

Ao Conselho Regionalde
Engenharia e Archite-
ctura . . . . . . . . .

50 — Material de Engenharia

200:000$000
50:000$000

200:000$000 3.950:000$000

—	95:000$000
—	8:000$000
—	2:000$000
—	1:500$000
—	3:000$000

—	4:000$000

24:000$000
7:000$000

4,090:800$000

144:500$000

130 — DEMARCAÇÃO DE
FRONTEIRAS

8 — Diarias e ajuda de custo:
Diarias aos membros da

COMInissão e ao pes-
soal teclinico

22 — Solarias:

Aos operarios das turmas
de triangulação 

1 
estadi-

metria e top.grapliia
so — Material de Engenharia:

Para as turmas de trian-
gulaçã,3, estadimetria
e topographia . . . . .

Para a acquisição de ap-
Parelhamento technico
e de camp, ,,^nh.q . . . .

Para construcção de
marcos -divisorios e
verticaes de triangu.
los . . . . . . . . . .

Para impressão das fo-
lhas de carta da zona li-
mitrophe . . . . . . . .

13! — NAVEGAÇÃO FLUVIAL

4 — Pessoal contractado:
Navegação Mineira do

40:000$00-,

30:000$000

10:000$000

30:000$000

20:000$000

30:000$000
	

90:000$000	160:000$000



Rio São Francisco:
Director . . . . . . .
Caixa . . . . . . . . .
Guarda-livras . . . . .

A<, ente . . . . . . . . .
Auxiliar da Contadoria.

Auxiliar de escripta . .

Dactylographa . . . . .

Alinoxarife
Encarregado do s Ser-

viços d a Caixa de

Aposentadorias e Pen-

sões . . . . . . . . .
Mestre de Officinas . . .

-Verreiro-solciaúor . . . .

2 Caldeireiros, a 3:960$

Torneiro . . . . . . . .
Ajudante de torneiro . .
Machinistas das officinas
Calafate . . . . . . . . .
2 Carpinteiros, 3:600$ .

Pedreiro . . . . . . . .
Ajudaiite de ca.rpinteiro
costureira de bordo . .
Apreiidiz . . . . . . .
2 Aprendizes, a 900$000
Ajustador . . . . . . .
2 A P i-endizes, a 720$000
Fundidor . . . . . . .

18:000$000
9:600$000
7:200$000
6:000$000
6:000$000
3:600$000
4:200$000
5.400$000

4:800$000
9:600$000
á:w60,_W00
7:920$000
3:960$000
2:400$000
3:240$000
3:240$000
7:200$000
2:400$000
2:160$000
2:880$000
1-.080$000
1:800$000
2:400$000
1 :4 1 O-Q^000
'2:160$000

Auxiliar de agente e re-

Continuo	do	escri-
ptorio . . . . . . . . .

Sei-vente da Agencia . .
2 sei-ventes de Almoxari-

fado, a 1:800$000 . . .
Bondante . . . . . .
Vj ,,ia de embarcações
3	Cominandantes,	a
7:200$000 . . . . . . . .
5	Comniandantes,	a

6:000$000 . . . . . . .
3 Primeiros machinistas,

a 4 :200$000 . . . . .
5 Primeiros machinistas,

a 3:600$000 . . . . .
3 Se-undos machinistas,
a 3:6ó0 .s000 . . . . . .
4 Se-undos machinistas,
a 2ÃO0$000 . . . . . .
2 Tereeiros machinistas,
a 2:400$000 . . . . . .
3	Conimissarios,	a

3:000$000 . . . . . .
1 Coirimissario, . . . . .
3 Primeiros praticos, a

4:200$000 . . . . . . .
5 Primeiros praticos, a

3:600$000

2:160'9000
2:160$000

3:600$000
2:160$000
1:800$000

21:600$000

30:000$000

12:600$000

18:000$000

9:000$000

9:600$000

4:800$000

9:0008000
2:400$000

12:600$000



3:960$000 . . . . . . .
3 Segundos praticos, a

4 :'WW 1 00 . . . . .
4 Segunc )s praticos, a

3:960$000 . . . . . . .
6 Timoneiros, a 2:040$

3	Contra-mestres,	a
3:000$000 . . . . . . .

4	Contra-mestres,	a
2:400$000 . . . . . . .
5 Cabos de machinas a
1:680$000 . . . . . . .

4 Cabos de machinas, a
1:440$000 . . . . . . .

11 Fo.guistas, a 1 :320$000
10 Foguistas, a 1:200$000
3 Dispenseiros, a 1:440$
15 Carvoeiros, a 1:080$
82 Marinheiros, a 1 :080$
3 Primeiros cosinheiros,

a 1 :200$000 . . . . . .
1 Primeiro cozinheiro a
4 Priniciros	cozinhei-

ros, a 840$000 . . . . .
3 Se-midos cosinhei-
ros, a 960$000 . . .
Se«1'iT"^:^) Coz^nl1e;'-U	.

3 Se^.,,uii,!,,s cosinheiros a
720$000 . . . . . . . .

19:800$000

12:600$000

15:840$000
12:240$000

9:000$000

9:6H000

8:400$000

5:760$000
14:520$000
12:000$000

4:320$000
16:200,$000
88:560$000

3:600$000
960$000

3:360$000

2:880M0
^ fO?'000

'2:1 (;0*000

3 Aj ud-1,tes de cozinha,
a 720$000 . . . . . .

19 T	a 960$000
12	a 840$000
1 Taifeiro . . . . . . .
3 Fieis de porão, a 1 :200$
3 Zeladores, a 1:200$
3 Zc-L., do -es, a 960$000
3 Mestres de chata, a

2:040^'3000 . . . . . . .
5 Mestres de chata, a

1:800$000 . . . . . . .
1 Moto;-ista . . . . . .
2 Zeladores, a 840$ . . .

7	Gratificações:

Aos substitutos, quando
os subtituidos nada
perdein . . . . . . . .

10 — Expediente . . . . . . .

1 1 — E ventua-es:
Desr, e sas extraordinarias

dos navios . . . . . .
12 — Transportes:

In clusive carga e ides-
cai—a . . . . . . . . .

13 — Serviços postal, telegra-
phico e telephonico .

570:720.9000

ÇA

1

3:000$000
3:500$000

2:160$000
18:240$000
10:080$000

720$000
3:600$000
3:240$000
1:920$000

6:120$000

9:000$000
3:600$000
1:680$000

70:000$000

60:000$000

3:500$000



1

15 — Força , luz e agua . . . .
17 — Combustiveis	lubrifi-

cantes . . . . . . . . .

31 — Vesluarios e alimentação:

Alimentação de passa-
geiroE: - tripulantes .

35 — Auxilios, subvenções e
contribuições:

Subvenção 
à 

Navegação

-do Rio Sapucahy
Lontribuição para a Con-

ta(loria Central Fer-

roviaria . . . . . . . .
Quota de fiscalização da

Navengação Mineira do

]Rio s. Francisco . . . .

Contribuição 
à 

Caixa de

Apo sentadorias e Pen-
sões dos INiaritimos . .

39 — Porcentagens:
Commissões aos a.=tes

56 — Material de Navegução:
Para conservação dos

1,{Ivios e eM!)^treaÇóes

60 — Aluguei^^. e arrendamen-
los de predios

7:000$000

145:200^y000

—	300:000$000

50:000$000

4:000$000

6:000$000

63:600$000	123:600$000

66:000$000

260:000$000

6:700$000 1.619:220$000

132	]REDE MTNEIRA DE
VIACÃO

Rede Alineira de Viação:
Para Pa^,aniento de des-
pesas com	pessoal,
eventuaes, transportes,

servi ÇOs PosInI, tele-
graphico e teleplioni-
co, sei-viços ilolerith,
p -Uça,	luz e	agili,
vehiculos e	aecesso-
rios, conibustiveis e lu-
b ri ficantes, moveis e
utensilios, restituições
se ,̂Iuros, auxilios, sub-

ve"Çoes e contribui-
ções, juros, descontos e
commissões, differen-
ças de c^,:mbio, mate-
rial ferroviario, alu-
gueis e arrendamento
de predios e indeniza-
(Iões . . . . . . . . .	 50.000:000$000

133 — NAVEGAÇÃO AUREA

35 — Auxilios, subvenções e
contribuições:

Subvenção 
à 
Panair do

Brasil S. A. de accordo
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LEI N. 163

Transforma o Instituto "Ezequiel Dias", em Instituto
Biológico "Ezequiel Dias", auloriza a ab ertura de umcrédito especial e contem outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.* Fica convertido em De partamento públi-
co estadual o antigo Instituto "Ezequiel Dias", filial do
Instituto "Osvaldo Cruz" e que foi transferido ao Esta-
ido de Minas Gerais pela lei federal n. 164, de 2 de ja-neiro de 1936.

Parágrafo único. Tal Departamento passará a de-uoiiiinar-se: Instituto Biológico "Ezequiel Dias".
Art. 2.* Fica 0 gOvèrno do Estado autorizado a ex-

pedir o reg
ulaniento necessário ao pessoal do serviço

do mencionado Instituto, em que preceituará:

1 — que o cargo de diretor é da imediata confiançado G.ovêrno, sendo dernis-síve'. "ad ilutuiii" e livre o seu
provimento;

11 — que os cargos técnicos (chefe de serviço, che-
fe de laboratório e assistente) serão providos

-es atuais;curso, reservada a conservação dos titulai	
por ocin-

III — que os demais cargos públicos adininistrati-
vos serão providos livremente pelo Govérno;

IV — que as finalidad-es do Instituto Biológico
"Eze(luiel Dias", são estas:

a) Estudos de Patologia experimental — humana
e animal, Zoologia, Botânica, ZOOIOgia médica, Fisiolo-
gia, Fi topatologia, Anatomia Patológica e Química apli-cada;

h) Estudos de Higiene e Saúde Pública;
c) Preparo de Vacinas anti-rábicas para homens eanimais;
d) Preparo de vacina anti-variólica;
e) Preparo de produtos biolÓgicos ou químicos

destinados ao tratamento e profilaxia das doenças dehomens, animais e plantas;
f) Campanhas especiais contra os animais peço-

nhentos ou prejudiciais à economia interna do Estado;
g) Análises e pareceres sôbre produtos biológicos

e químicos destinados à terapêutica humana, animal e
vegetal, dêsde que encaminhados pelo Govêrno do Esta-
do ou requeridos por particulares;

li) Estudos especiais sôbre as Plantas medicinais
ou tóxicas, particularmente as do Estado de Minas;
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i) Executar todos os exames microbioló<f 
i"" '

anatomopatológicos r^equisitados pela Diretoria u,
de Pública;

j) Executar as pesquisas necessárias aos esclare-I
cimentos das epizootias enzootias e cpifitias;

k) Organizar ex 
e 
ursões científicas para o lUlhOr!

conhecimento e maior eficácia de conibate dentro 
do 1

Estado de Minas, das doenças do homem, d-s iii,111a9

e das plantas;	 1
1) Efetuar estudos especiais sôbre as icri

ções, particularmen te as aplicadas às indústrias,-9
m) Organizar cursos de "Saúde Pública" e cur

-sos de Aperfeiçoamento relativos a cada u
ni
a d is 5UM

Secções, bein como colaborar com a Escola de Ve1eri1X^

ria do Estado, nesla Capital, no ensino respeclivo.

Art. 3.' os funcionários efetivos ou coni,^^tadost'

os demais funcionários do Instituto "Ezeeluiel D',as`,qu11
ora se converte em Departamento Público Es^adual, te^',
rão seus direitos assegurados, na forma da lei n. 164,

ide 2 de janeiro de 1936.
Art. 4.' Os funcionários federais, pagos pelos o

fres federais, que servirem em comissão, no Institul0,1

Bioló
gico "Ezequiel Dias", perceberão uma gratificaÇÍ9^

enquanto tiverem seus vencimentos pagos pelo.s, cofrei

federais, afim de completar o ordenado do

exercerem.	 cargos const^ui1eS di,
Art. 5.' Ficam creados os	

11Ewtabela anexa, dos atuais funcionários do Instituto
quiel Dias", transformado em Instituto Bioló <̂1ico "EZ8^
quiei Dias", até que o Govêrno de Minas Gerais julgu#
oportuno organizar as novas secções de acôrdo com 1'

divisão , dininistrativa, anexa a esta lei, e necessblade dos
serviços públicos do Estado, bem como a non1c^tçÚo dm

respectivos titulares.
Art. 6.' Fica o Govêrno autorizado a abrir o cr^

dito especial de quatrocentos e cliiireiita e oit n cont01
,oitocentos e cincoenta e nove, mil réis (448:859$000),
p gra pa glaniento de desDesas efetuadas, no exerc^ ci o de

- 1936, pelo Instituto "Ezequiel Dias" ' provenientes 
di

contas de fornecedores; ffilhas de pl^i ,,,, ,-tiiien',o do pessOd
efetivo e contr q tado, de julho a dezembro; serviÇo »
turno verificado de janeiro a setembro; e de iquis!Çk
de material durante os mêses de setembro a dezeml)M

tudo mediante contas processadas pelo 
atual InstitutO

Bioló gico "Ezequiei Dias", conforme demonstração COU
tante do quadro anexo.

Art. 7.' Fica estabelecidn, a partir 
de janeiro

1937, a verba de material na importi`meia 
de 333:000$0«

(trezentos e trinta e tres contos de réis), de 
acôrdo COM

a discriminaÇ5o que constará da lei orçamentária para19,37. Esta verba -atenderá às seÓ< uintes despesas do Insti-tuto:

Viagens de estudos, excursões científi-

	

cas e serviços ex tarordiná rios . . .	36:000$000
	Livros, revistas, teses e encadernação .	50:000$000
	Ex pediente . . . . . . .. . . . . . . .	

15:000$000
Compra de animais (bois, cavalos, be-

zerros, carneiros, coelhos, cobaias,
ratos, aves em geral e anima*s sil-

	

vestres) . . . . . . . . . ... . .	40:000$000
Vidraria (empolas, tubos de ensáio c.aglutinaÇão e fermenta ção, balões

	

garrafas, capilares) . . . . . . . . .	60:000$000

	

Forra,-ens . . . . . . . . . . . . . . .	40:000$000
Material de laboratório ( produtos quí-

	

micos corantes, sais, etc.) . . . .	60:000$000
Acessórios de laboratório . . . . . .

	

Eventuais . . . . . . . . . . . . . . .	20:000$000
12:000$o00

Total . . . . . . . . . . . . . 333:000$000
Art. 8.* 0 Secretário da Agricultura, sempre que

julogar necessário requisitará do Instituto Bi ológico "Eze-quiel Dias", os e^tudos indi spensáveis ao esclarecimento
de 

epizootias, enzootias e ePifitias, que ameaçarem a eco-
nomia mineira.

Art. 9.o - 0 In sLituto Biológico "Ezequiel Dias", fi-
cará subordinado à Secretaria â à Educação e Saúde Pú-blica.

Art. lo. Revogam-se as dis p
osições em contrário,

entrando esta lei em vi g
or :ia data de zua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento 'e execução desta iei pertencer, que a
cunipram e façam cumprir tão exatarnente como nela
se contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CristiaRO MOnteiro Machcdo

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu
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3 — pessoal EfetivO:

Diretor Geral a 3:000$000 . . . . . .
Chefe d o Serviço a 2:500$000 . . . . .
Chefe do Serviço a 2 :500000 . . . . .
Chefe do Serviço a 2:500$000 . . . . .
Cl-i e f e d(-) Selvi ÇO a '2:')00$000
Chefe do Laboratorio a 2:000$000
Chefe do Labora rio a 2:000$000
(Chefe do Laborat'rio a 2:000$000
Chefe do Laboratório a 2:000$000
Chefe d (o) Laboratóio a 2:000$000
Assistente a 1:300$000 . . . . . . . . .
Assistente a 1:300$0 00 . . . . . . . . .
Alinoxarife zelador a 700$000
Preparador a 800$0 00 . . . . . . . .
C,ontador a 700$0 00 . . . . . . . . . .
2.' oficial a 680$000 . . . . . . . . . .

Porteiro a, ,' i00$000 . . . . . . . . .
Auxiliar da Secção Anti-of ídica a 400$
Auxiliar da Secção Anti-ofídica a 

400$
Auxiliar do Laboratório -- 1-' classe a

	

500$000 . . . . . .	. . . . . . .
Auxiliar do Laboratório — 

1.1 classe a

500$000	. . . . . .

	

Auxiliar do ^àoratório
	classe a

500$000	 se a

	

Auxiliar do Lboraiorío
	2. elas.

	

450$000 Lã . 
boratório	Á-- -ciasse a

Auxilia r do
450$000 . . . . . . . . . «, 'el*as*se, a

	

Auxiliar do Laboratório	3.

	

400$00 0 . . . . . .	. . .	. . . .
Nuxiliar cio Laboratório — 

3. cI ,.^sse a

	

400$000 . . . . . .	. . . . * ,	

.

Auxiliar do Laboratório — 3.' 
classe a

400$000 . . . . . . . . . . * * ,
Auxiliar do Laboratório — V 

classe a

400$000 . . . . . .	. . . . . . .
Auxiliar do Laborató rio — 3.& classe a

400$000 . . . . . .	. . . . . . .
Amanuense a 520$000 . . . . . . . . .

Carpinteiro a 350$000 . . . . . . . .
Jardineiro a 300$000 . . . . . . . . .

Cons-ervador (10 Museu a 300$000 -- . -
Trabalhador a 300$000 . . . . . . . .

i

ld
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R^ondante a 300$000 . . . . . . . . . .	3:600$000
Chatifeur a 300$000 . . . . . . . . . .	3:600$000
1,avadeira a 200$000 . . . . . . . . . .	2:400$000
Desenhista contratada a 200$000 . . .	2:400$000
Servente da secção B. C. G. a 300$000	3:600$000

36:000$000
30 -.000$000
30:000$000
30:G,jos000
30:000$OOU
24 -.000' W00
24 :000$000
24 :000$000
24:000$000
24 -.000$000
15:(W000
15 :(^00$000

8:400$000
9:u01^^000
8:400$000
8..160$000
6:000$000
4 :800$000
4 :800$000

6:OQO$000

6:000$000

6:000$000

5:400$000

5:400$000

4 :800$000

4:800$000

1

	

R5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Despesa:

Contas à, pagar . . . . . . . .
1-'ólhas de pagamento do pessoal efetivo

e contratado, a pa gar, de julho a de-
zembro

Serviço noturno a pagar de janeiro a
setembro de 1936 . . . . . . . .

Nlaterial de setembro a dezembro de
1936 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Total .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Crédito necessário . . .. . . . . . .

,DEMONSTIRAÇÃO A QUE SE REFERE 0 ART. 6.-,
IN FINE

Instituto "Ezequiel Dias"

Parte de Receita

1`ornecimentos e subvenções requisita-
dos até agÔsto de 1936 . . . . . .	43:157$000

Idein, idem, a requisitar de setembro a
dezembro de 1936 . . . . . . . .	43:370$000

Total . . . . . . . . . . . .	447:000$000

LEI N. 164

323:000$000

14:396$000

50:000$000

537:396$000
448:859$000

150:000$000

88:527$0,00

4 :800$000	Cria quatro postos ilinerantes do Centro de Estudos e

4 :800$000	
Profilaxia da Lepra

A Assembléia Le-islativa do Estado de Minas Gerais

4:800$000	decreta e eu sanciono a seguinte lei:
G :'-) 4 0,^ 0 0 0	Art, 1." Ficam criados, no Centro de Estudo e Pro-
4 :200$000	filaxia (Ia Lepra, quatro postos itinerantes, com os -se-
3:600$000	guint-es car gos: quatro médicos chefes, quatro auxiliares
.3 : Gw000	de laboratól lio, 8 auxiliares de dispe p isário, quatro ser-
3:600$000	 L 28

TABELA A QUE SE 
REFERE 0 ARTIGO 5.-

Instituto Biológico "Ezequiel Dias"
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ventes, com os vencimentos anuais, respectivament e , à

14:400$, 4:200$, 3:r;00$ e 2:400$000-

Art. 2.1 Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a queni

conhecimenlo ie execução desta lei pertencer, (Ine
cuniprara e façam cumprir tão exatamente con-1 0 i101

se contém .
Dado no Palácio do Grovêrno do Estado de ^^irii

Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 193(

BENEDITO VALADAREs RiBEIRO

Cristiano Monleiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 165

Cpia diversos cargos lia Dire!oria de Saúde Pública

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerai,

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1 Ficam criados, na Diretoria de Saáde PÚ-

blica w^ c'ir ,los abaixo discriminados:

No Ilospital 'Ucero Ferreira" — Uni adr-,^inistra,

dor, uni enfernieiro, um-, i en ferni,ei ,̂ -a, inna ccôiioi-ila, uni

servente, um 9judante de cosinha, uma lavadeira, um

jornaleiro e un, cocheiro-horielão com os venenaentos

anuais, i-c.,sl)ecLIvaitif-ilte, de 1:200 1,, 3:000$, 3:000$,

3:600$, 1:800$, 1:560$, 1:560$, 1:440$ e 2:1W't'00.

Na Escola de Enfermagem "Carlos Chagas" — Duas

enfermeiras instrutoras, uma ecÔnoma, uni Il cliatifeur" de

prim-eira classe, um servente, com os vencimento ,^ nnuais,

resp, etivamente, 0.e 6:000$, 3:600$, 4 :200$ e 1 : 500$000.
No Centro de Saúde da Capital --- Duas enfermei-

ras com os vencimentos anuais de 6:000$000.

Art. 2.1 Revo.-am-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todes as autoridades, a quem o

conh,ecimento e execução des^a lei pertencer, que u

cumprqm e faÇam cumprir tão exotamente enmo ne12

se contém.

Dado no Palácio do Govêrno 
da 

Estado de Minas

Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

--- 435 —

LEI N. 166

Disp5e sôbre condições Para HOsPita is e Ins t itui<ções de
caridade receberem auxílio e subvenções do Estado

A Assembléia Legislativa -do Fstado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Além das exigências fixadas nas leis vi-
gentes, os hospitais e demais instituições do eii-idade.
para que possam receb,cr auxílios, subvenções Ou conti-i-'
buições do Estado, deverão provar:

a) que funcionam em edifício próprio, cujas ins-
talações preencham as condições higiênícas estabeleci-
das pela Assistência Hospitalar, e que dispõem de mé-
dico responsável pelo tratamento dos -doentes;

b) que funcionam efetivamente com a média diá-
i-ia de hospitalização nunca inferior a quinze doentes.

Parágrafo único. As condições acima enumeradas
serão provadas por atestado da coletoria estadua l (to niu-
nicípio.

Art. 2. o Os asilos, orfanatos, etc., para que possam
: ,eceber subvenções ou auxílios, além de preenche;^eni as
,-011diÇões do art. 1.', no que for aplicável, deverão ter
inédia diária nunca infeirior à vinte abrigados ou reco-
lliidos.

Art. 3.' Ficam dispensados da prova de funciona-
inento efetivo a Santa Casa de Misericórdia de Belo Ho-
rizonte 

1'^ 

o In stituto de Rádio, o Hospital São Vicente de
l'aUlo da Capital, a Sociedade Mineira de Proteção aos
l,azaros e Defesa Contra a Lepra, o Instituto "Ezequiel
])ias", a Sociedade de Assistência aos Tuberáfiosos Pro-
letários, o Hospital São Geraldo de Belo Horizonte (hos-
pital d, c, garganta, olhos, ouvidos e nariz), a Casa do Pe-
queno Jornaleiro de Belo Horizonte e as instituições de
caridade e hospitais que tenham acôrdo ou contrato cúm
o Estado.

Art. 4.1 A prova de funcionamento efet^ivo será
produzidi perante a Diretoria de Assistência Hospi-
talar.

Art. 5.' As instituiçõ,es de caridade, estabelecimen.
tos congêneres, asilos, etc., que se criarem após a publi-
cação 

da 
presente lei, só poderão pleitear auxílios ou

subvenções depois de, pelo menos, dois anos de tefetivo
funcionaInfento.

Art. 6.1 Os estabelecimentos hospitalares de qual-
quer natureza, bem como as instituições de caridade que
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não preencherem as disposições desta lei ii ,,~io poderão

receber auxílios Ou subvenções.

Art. 7 .* Logo que se constitua o fundo de reserva

de que trata o decreto n. 
11.276, de 27 de março de

1934, deixará esta lei de ter aplicação na parte relativa

aos hospitais propriamente ditos.

Art. 8.' Revo gam-se as disposições em contrário,

entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 0

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cu m

-praro e 
façam cumprir tão exatamente como nula se

contém.
Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Minas

Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de novembro 
de 1936.

BENFDITO VALADARES RIBEIRO

Cl, istiano Monteiro Machado

ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 167

Dispõe sóbre o registro genealógico do gado vacuni e de

outras espécies no Estado de Mi-nas Gerais

A Assembléia Legislativa do Estado
, de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica criado na Secretaria da Agricultura,

Indóstria, Comércio e 
Trabalho do Estado de Minas Ge-

ra,is o re4ktro genealógico (10 
gado vacum e de Outras

iespécies.
Art. 2.' Aos criwdores que observarem as exigéncias

da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a co n-

ceder em todo ou em parte, os seguintes f,avores:

i., ) Facilitar a importação de reprodutores puros;

2. , ) Dar preferência na aquisição dos que forein

importados pelo Estado;

3.1) 
Dar preferência no fornecimento de aniniaIs

ao Estado;

4.o
) Conceder transporte gratuito para reproduto-

res em estradas de ferro;

5 . , ) Prestar assisténcia 
t ;_euica-profi-ssional ,,^i-atui-

ta para o tratamento de moléstias do gado, bem conio

para a construção de estábulos, banheiros carrapatici.

idas silos, e te . ;
J,
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6.') Conceder isenÇ q-o da taxa de defesa da produ-
Ção para todo o animal puro 

ou 
de 718 de san gue paracima, que estiver inscrito no registro genealogico nian-

tido peli Secretaria da Agricultura;

7.') Conceder auxílio para a organizaç5o de expo-sições re,, i onais, de acôrdo com a lei federal e instituir
prêmios destiriados aos criadores que melhores especi-
inens apresentarem;

8.') Facilitar informações sôbre a venda e a boa
COIOc aÇão dos animais registrados.

Art. 3.' 0 re gí stno gencaló ,,ico será feito pelo pro-
[)rietário do animâl' na Secretaria da Agricultura, me-
diante o pagamento da taxa instituída no re,-tilamento 

9ome m, refere o art. 5.-.

4.' Fica o Poder Executivo' autorizado a fazer,
com o GOvêrno Federal, acórdo para execução do ser-
viço que ti-ata o art. 1.', no Estad 

o 

de Minas Gerais.
Art. 5.' Fica a Secretaria da Agricultura, lneús-

tril, C^^mércio e Trabalho atitorizada a fazer a regula-
M^cntaÇào da presente lei.

Art. C,." Bevogam-se as dis p
osições em contrário.

^í,widr,, portanto, a todas as autoridades, i quem n
conhecimento e exe cuÇ5O desta lei pertencer, que a c lun-
pram e façam cum p

rir tão exatamente como nela se
contém.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais. em
Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Ilinheir<) da Sili^a

Uvídio Xavier de Abreu

LEI N. 168

AU1W^è-1 -) (;^ 1 vèr110 do Eslad.o u celebr.,fr uni co,nlyélzio
con? a União.

A A,,-^seu1bléja LegisJ,^,tiva do Estado de 3limas Ge-
decrela e 

eu 
sanciono a se-iiinte lei:

1 1-1. 1.'. Fica o Poder Exec utivo autor i zado a ce-
librar c(-, ni o Govêrno Federal fl Convênio qúe aconipa-
Filia a presenfe lei, para inelhor execução e fiscilizaç,~)i)
dw: leis sociais no território dê!ste Estado.

Art. 2.'. Revogam-ise as disposições em contário,
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 
0

conhecimento c 
execução desta lei pertencer, que a

cumpram e façam cumprir tão exatamen te CO3310 nell

se contém.

Dado no Polácio do Govêrno do Estado de Min,
Gerais, em Belo Horizonte-, aos 14 de novembro (te 193

-BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

0 CONVÊNIO A QUE SE REFERE A LEI . 168

o Govêrno Federal por intermedio do Miiiistér!(,,

do Trabalho, Indústria ^ ^Comércio
'
 e o Govêrno do Es-

tado de Minas Gerais por intermedio da Secretaria d9

Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho:

Considerando que, nos têrmos do artigo 9.' da

Constituição Federal é facultado à União e aos Estados,

celebrar acôrdo pa^a melhor coordenação e desenvol.

vimento dos respectivos serviços;
Considerando que a fiscalização da, aplicação da^

leis sociais é da competência concurrente da União 
e

dos Estados (art. 10.*, ri. 
V da Constituição Federal);

Considerando que, da urticulação dos Serviços dn!^
Departamentos Federais com os do Estado de Minas ^Te-

rais para a fiscalização das leis sociais trabalhistis. com

maior amplitude do aparelho fiscalizador, resultará unu
mais eficiênte defesa dos interesses que essas leis visam

sinparar.
Resolvem que o Govêrno do Estado de Minas Gerais,

por intermédio do Serviço de Organização, Assistência e
Fiscalização do Tnabalho, da Secretaria da Agricultura,

Indústria, Comércio e Trabalho, sem onus para a União,

fique ha,bilitado^ com plena delegação do Ministério do
TTabalho, Indústria e Comércio, para dentro do seU

t,erritório:

PRIMEIRO

Incentivar cooperar, em todo o Estadr d,, Miw

Gerais na sindicalização das classes dos empregados e

empregadores.
Receber, processar e encaminhar, para solução final

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, O^
pedidos de reconhecimentos dias Associações Profissio-

nais, sendo-lhe.% conferidos Plenos poderes para fisca-
lizir o movimento sindical no res pectivo Estado, nos
têrmos do decreto 24.694, de 12 de julho de 1934, ou
outros que -o substituirem;

SEGUNDO

Ficar como Encarregado Geral do Serviço de Iden-
tificação Profissional, ;responsável pela indicação e desi-
gnação dos encarregados do S. 1. P. nas cidadei^ onde
forem instalados postos, competindo-lhe o contrôle detodos os serviços de :recolhimento de eniolumentos, iden-
tificações, anotações, entrega das carteiras profissionais,
rubrica e le"

'
 alização de livras, conforme tudo está pre-

visto nois decretos ris. 21.175, de 21-3-32, 22.035, de
29-10-32, 22.489, de 22-2-33 e 24.637, de 10-7-34, ^,i
outros que os substituirem, obedecidas as instruções 1')
.Nlinistério do Trabialho, Indústria e Comércio, que re-
gidam o assunto;

k
^Fiscali--	A

. . ^ -os í, rmos uo Qecreto 22.300, de 4 dejaneiro de 1933, a duração e condições do trabalho dos
empregados em Estabelecimentos Comerciais (decretos
21.186, de 22-3-32 e 22.033, de 29-10-32), em Barbea-rias e Estabelecimentos Congêncres (decreto 22.979, de24-7-33, alterado pelo de ri. 24.483, de 27-7-34), em
Farmácias (decreto 23.084, de 16-8-3 3 ) na Indústria de
Panificação (decreto ri. 23.104 de l '9> -8-33) em Casasde Diversões e- Estabeleciment^s Conexos (decreto ri.
23.152, de 1 5-9—32), em Caisas de ]Penhores e Congêneres( ,(;ecreto 23.316, de 31-10-33), em Bancos e Casa's Ban-e,

1 
M,18 (decreto 23.322, de 3-11-33), em TransportesTerrestres (decre

t
o 23.766, de 18-1-34), na: Indústria

Fri ' '01'ífica	(decrelo 24.562,	
. 
Je 2-7-34),	en, J-Jot,^,1s,

Pensõcs e L^staLelecimen tos Con«.̂,encres (decreto24.69f), de 12 7-3 ,1), podendo P .1'OPÔr a Inspetoria Reglo-
ml do ^^11pí d,) Trabalho, as multas que )se torna-
rC;n	lavrando de acÔr do co rn a legisliçãoem vi gor, -)- ^	' -o e org .,iniz.,indo os respe.

,^ -lutos
ct i v os processos.

QUARTO

Receber os ^utos de infração lavrados pelos seus
fiscais e j) ren^^ ,̂ -tos e i)rowder nos têrmos do art. 2.- eart. 3.' ^^ 1.' e 3.- do decreto ri. 22.300, de 4-1-33,apenas para, instruir os Processos de infração, que serão

TERCEIRO
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cueaWiiili^idos à luspeloria Re f, i01h11 11() 
(to

Trabalho. Nas cidades do 
interior onde não 1'0Uv0^r

rem-esentantes do Ministério do T ra^alh0 , 
ao

"' PrePost<?s

( !o' Serviço de Or-^inizaçã0, Assistência 
e Fiscalização

do Tr^A)alho, poderá ser cometida igual atribuição sob

cont l-ôle da	do Sei-viço, 
única que poderá cri-

	

)roc	-i, ne ,̂ iom^l do) Minis-_ ess0,,.^ t 111.speto,
r,-,,-Ili ,ihai- os 1	

1

té,.-jo d () Trabalho.

QUINTO

Fiscalizar "ex-vi" do dis1)w;^o na Con ,,;iiiiiÇao Fe-

írt.	1 ( ) , li.	V, a '11)li('
	

dC to( t';3'^	-^ ^(';"	,0-

cjais ^ )tuais 0 ,1 futuras, no ter ritório do Estado, en, CO-

laboração cun-i a Inspetoria Regíon
al do WilislériO 

doi

Trabalho;

SEXTO

Exercer a fiscalização a que se refel-e111 0^' 
kiens dês-

te Convênio, nos têrmos 
do 

art. 6. o do decreto 22.300,

de 4 (te j^^neiro de 1933, à 
vista do que dispõen, 0 urt

-10.o ri. V, da Constituição Federal 
e art. 2.' do decre!()

n. 22.300, de 4-1-33;

SÉTIMO

os têrmos do presente Convênio em nada, prejudi-

cam a jurisdição 
do Ministério do ^rabalho, Indústria

e Comércio, que por intermédio de 
seus orgãos compe-

tentes poderá intervir em todas as queistões relativas às
leis s^ciais trabalhistas, ficando sempre resalva-olos no

inspetor Regional do Ministério do Trobalho, Indústria

e Comércio, as sanções e , atribuIções da sua competência

relativa .
Para pearfeita aplicação do que está estipu lado nês.

te Convênio, ficam assentadas mois as seguinte s normas:

a) os processos oriOnado s de pedidos de recordie

cimentos, eleições de Comissão Executiva e relatór ; os de

Síndicatw, dirgidos ao Ministério do Trabalho, In dús -

ére otria e Com i ou à 
Inspetoria Regional serão entre

prues ou encaininhados diretamen
te ao Serviço de Or,,

n i
z-8ção Assistência e Fiscalização do Trabalho, da Se-

cretaria
1 da Agricultura, para facilitar a verificaçã o da

existência e funcionamento re
gular de acôrdo con, Rs

: nstruções do Ministério do Trabalho;

1 h) Dos atos emanados do Serviço de OuÍ
,anização,

Assistência e Fi^scaliz2ção do Trabalho por delegação 
di

Ministério do Trabalho, caberá sempre nos casos e m
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fornia preseritos 
em 

lei, recurso voluntário, sem efeito
suspeiv^ivo, para o mesmo Ministério;

c) As dúvidas que, por ventura, surgirern, na apli-
(tas d : sposições dêste Convênio, serão resolvidas

por entendiniento diréto entre a Inspetoria Regional e o
Sei-viço de Organização, Assistência e Fiscalização do
Trab,91ho, com recurso para o Ministériü do Trabalho,
Jiidústria e Comércio;

ol) As importâncias arrecadadas pelo serviço de
0r ,L,^mização, Assistência e Fiscalização do Trabalho, em
virtude da sestipul, ,,ções dêste Convênio, serão recolhi-
d^^s, na forma e no prazo estabelecido pelas leis em vi-
,,or, nas Ilepartições arrecadadoras competentes;

e) Todo material necessário ao Serviço de Iden-
tificação Profission ql, a que se refere o item 2. 1 dêste
(:onvêiiio, será fornecido pelo Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, à requisição, do Serviço de Or ga-
nização, Assistência e Fiscalização do Trabalho, -da Se-
erelaria (Ia Agricultura;

f) 0 Ministério do Trabalho, Indústria e Goinér-
cio, determinará as providências necessárias no isentido
do, ser ossegurada ao Serviço de Organização, Assistên-
ei^i e Fiscalização do Trabalho, pleria franquia postal e
tel fica, para o melhor e mais eficiênte desempênho
das ;dribuições que lhe são conferidas por éste Convê-
ilio.

0 presente Convênio vigorará pelo prazo de cinco
(5) anos, contados da data de sua assinatura.

LEI N. 169

Autoriza o Poder Executivo a aceitar dooção de um pré-
dio destinado ao funcionamento do Foruin de For-
MIeza.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(hereta e eu sanciono a se

g
uinte lei:

Art. 1. o . Fica o Poder Executivo autorizado a
areit,ar a doação de um prédio destinado io, funcioiva_
menio do Foruni de Fortaleza, e bem assim , de outro,
para as escolas de Sete Cachoieras, no município de
Ferros.

Art, 2.'. Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, q todas as autoridades, a quem o
conbecimento e execução olestâ lei pertencer, que ;
emnT, r2m e façam eumprir tão exatainente conio nela se
contém.
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,,i necessária guia fornecida pelo Serviço de Produção
Animal e sem que tenha o veículo que o transporte sofri-
do ri goroso expurgo.

Art. 6. '. As e:.stradas de ferro só poderão receber
animais a despacho para as áreas fiscalizadas, com des-
tino n estações indicadas pelo Serviço de Produção Ani-
mal e o desembarque só se dará após prévio exalne,
feito pelos funcionários do mesmo Serviço.

Art. 7.'. E' proibida, sob pena de apreenisão, a
permanência de animais soltos em terrenos bald'jos, den-
tro dos limites das áreas fiscalizfadas.

Art. 8.*. Aos estabulos, currais e pastagens exis-
!entes nas áreas infetadas serão extensivas as medidis
(pie forem determina-das pela Diretoria de Saúde Públi-
cta e pelo Serviço de Produção Animal.

A rt. 9. '. Os animais que forem enviados pnro
f^ra das áreas infetadas serão devidaniente registrado'^
no Serviço'da Produção Animal, que remeterá cópia do)
re ,, istro à Diretoria de Saúde Pública.

Art. 10. Fica o Govêrno nutorizado a contr^)tar
o pessoal necessário à aplicação da presente lei.

Parágrafo único. As despesais necess^'irias à exe.
enção desta lei correrão pela verba 61 - - Sei—;iço de
1'r r)(Iijção Animal, consignada no orçamento do Estado.

Art. 11. Ficam a Diretori-a de Saúde Pública e (,
Serviço de Produção Animal autorizados a elaborar a,:^
instruções necessárias à fiel execução da presente lei.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de swi
pul)licação, mas tão sómente nos iiiunicípiois reconheci-
<l!a,iriente infecionados, Tevogadas as disposições em
contrário.

.NIando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conli(,,-cimento e execução desta lei pertencer, que a

cumpram e façam cumprir t5o exatnw.ente Como nel:4 %r
contém

Dado no Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, no,
14 de novembro de 1936.

^BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro do Silva

Cristiano Monieiro Machado

Raul de '^oronha Sã

Ovídio Xavie'r de Abreu

— 442 —

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Mina%

Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 1q36.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

José Maria de Alkinim

Crisfiano Monleiro Machado

ovídio Xavie'r de Abreu

LEI N. 170

Dispõe sóbre a profilaxia do Ufo ex-anterndlico no Estado

de Minas Gerais-

A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais

,docreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. i. , . Afim de proceder oo combate sistemáti-

co dos parasitos transmissores do tifo exantemático, )

Serviço de Produção Animal da Secretaria da A
, ;r : cul-

,lura, de acôrdo com a Diretoria de Saúde Pública, deli-

mitar-.'t as áreas em que deverão incidir os processos de

destruição dêsses parasitos.

Art. 2. 0 . Das áreas delimitadas não poderão —,ahir,

sem autorização do Serviço de Produção Animal, bovi-

no, equino, inua^r, caprino, canino e outros portadores

do parasito.
Art. 3.'. Para o extermínio dos parasitos, o Ser-

viço de Produç5o Animal fará construir b qnhei-os, ca-

rapaticidas, localizados nos pontos adequados,
Parágrafo único. os proprietários de m.at,^

frigoríficos, _granjas, Nzendas e outros estabeelt^,^p.ien^

tos que possuam mais de cem cabeçns de aii-,rnai ,; ^ffid-

tos, deverSo construir, de ncôrdo com instruções emana-
das das autoridadei, sanitárias, nos Prazos e C-0r-'^

por elas estabelecidas para os casos ocorrentes, b^inhei-
ros carrapatici-das, conforme projetos fornecW(- -í)^An

Serviço de Produç^o Animal.
Art. 4.'. Os pronrietários dos an1mai^-, referidos

no art igo 2.', ficam obrigados 
2 passá-lo,g pelos banInei-

ros carrapaticid2s, de vinte em vinte dias.
Parágrafo único. os estabeleciment- ——tikcul-9-

res que possuirem banheiros carrapaticid q, sil

jeitos à mesma regra instituída no presente arti .̂ ,o, dp

acôrdo com a fiscalização exercida pelo Serviço de Pr-

dução Ani-m21.

Art .5. 1 . E' vedado às estradas de ferro 
ou 

cinT)re-

sas de transporte conduzir para fóra das áreas fiscali-
zadas, qualquer dos animais referidos no artigo 2.0, sem
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LEI N. 171

Dispõe sóbre leriws devollitas sua descriçÍlo, ',"e(liÇãO,
concessão e aÜenação-

A Assembléia Le ĝislativa do
decreta e eu sanciono a seguinte

CAPITULO 1

Das terras devolw,

Art. 1 .'. São terras devolutas ' a:, (jiw, 
li: t % endo

pass^ado ao domínio do Estado, por fôrça da Constitffi-

ção da República:
a) não se acharem sob o dominio particular por

qualquer título legítimo, nos precisos têrmos do § 2.',

do art. 3.', da lei n. 601, de 18 de setembro de 
1350;

h) não tiverem sido adquiridas por título 
de ses.

maria ou outras concessões do Govêrno, não íncursas

em comisso por falta de 
cumprimento de medição, con-

firmação e cultura;
c) estiverem ocupadas por posseiros ou concessio-

nários incursos em comisso, por não as terem le,gitiina.
do ou revalidado ou pago o prêço e mais despes ,as da

concessão dentro dos prazos e na forma estabelecida

pela legislação anterior;	
uso públ'ico

d) não se acharem aplicadas a algum

federal, estadual ou municipal.
Art. 2.'. São ^títulois leâtimos todos aqueles que,

segundo a lei, são aptos para transferir o domínio, e se

distinguem:
a) em títulos (te sesniaria e outras concessões e

atos de transmissão de imóveis expedidos pelo Govêrno,

não incursos 
em 

comisso;
b) em títulos reconhecidos por direito civil, h,,ibeis

para transferir domínio, pasados anteriormente a 30 de

janeiro de 1854 , pelos possuidores de terr,,^s adquiridas

por ocupaçao primária 
ou por concessões de sesmarias,

não niedidas 
ou 

não (, onfii-tiitd, ,gis nem cultiv 2 Jas, reco-

i, liecid,os do domínio particular.
Art. 3.'. os escritos 1) -^rt icul ares de compra e

venda ou doaç ,,-io, nos caso s eM, que, por direito, sãa

,,^q,tos para transferir o doinínio de bens de raiz, com"i_

	

1	agamento do respcct J vo irn--leram-se- te itirnos, se o p,

posto se tiver verificado ^ g lites (Ia publicação (to (lecre-

to n. 1.318, de 30 de janei-ro de 1851.

Art- I.'.	Os procesws de (lescril)çto,	inedição,
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CAPITULO II

Das teras devolutas reservadas

A,rt. S. 1 . São terras devolutas reservadas:

a) as que forem necessárias para obras de defesa
nacional;

b) as que forem necessárias à fundação de povoa-
ç^Jes e nueleos coloniais, à abertura de estradas, a ou-
Iras quaisquer servidões e à fundação de estabel^c!men-
tos públicos federais, estaduais ou municipais;

e) as adjacentes às quédas de águai que puderem
ser ^aproveitadas industrialmente para futuras instala-
ções hidraulicas;

d) as que contenham minas e fontos, de águas mi-
lierais e terniais de, utilização industrial terapêutica ou
Iiigie ,ii,ca, com os terrenos adjacentes que forem necessá-
rios à sua exploração;

e) as que protegem as nasceinteis dos rios e as que
forem necessárias à reserva florestal do Estado;

f) as que foreo, jndispe 11 s^,,1 veis :	-

fatma do Es^tado	
conservaçao (Ia

.^ A &A
*CAPITULO li^

Das medições

Art. 6.'. Os serviças de medição e demarcação
serão re^alizados de preferência em zonas onde- existir
grande quantidade de terras reconheci dam e ii te devolu-
tas.

Art. 7. 0 . Com antecedência no inínimo de 15 dias,
far-se-á -munciar a medição do terreno a ser demarcado,
convidando-se os proprietários das terras confinantes
ou encravadas a exIi i birem ,provas do seu dominio ou pos-
se e apresentarem reclamações.

Art. 8.'. Examinadas pelo engenheiro encarrega-
do dos serviços e por êle resolvidas administrativamen-
te, com auxilio de arbitradores, se for preciso

, as recla-Mações que se aprese n tare m l serão iniciado^s os traba-
lhos de ioedição.

Parágrafo único. Iniciados êsses trabalhos não
poderão ser interrompidos ou impedidos por oposição
dos interessados, salvo em virtude de ordeni judícial.

Art. 9.'. Em caso de necessidade, poderá o en-
earre ,̂ 1,ado dos trabalhos da medição requisitar o auxí-
lio da polícia para garantir o proseguiinento dos mes-
aios.
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Art. lo. 
As questões judiciais entre poss"^d0"0%

não poderão impedir as diligência
,., tendentes à exectição

desta, lei.
Art. 11 . o 

promotor de
.
 justiça auxiliará o enew--

regado dois serviços quando este solicitar a sua eool)e-
ração para defesa dos interesses do Estado sôbre terras

devolutas.
Art. 12. Levantada planta minuciosa do terreno,

será êste dividido em lotes, separada a área que 
coli-

vier reservar.
Parágrafo único. Na determinação dos lotes, que

poderão ser de extensão variável o agr
imenis^or gula,'-

se-á pelos acidentes nutureza e q^alidade dos terrenos,
tendo em vista a f^rmação de pequenas . propriedades

autônomas e 
que se prestem a ser convenientemente ex-

ploradas.
Art. 13. 

As áreas demarcadas, quando nas niar-

gen^s. dos rios, rodovias e ferrovias, terão tanto (laanto
possível, aproxim adam ente, a forma retanngula i - ' coni o

ue ficará
lado maior não inferior a 5 vezes o menor , 

q

,disposto ao longo da margem.
	. .	erão assinado^

14. As. piaptas e me ,	riais
trQbalhos deh	téaliiurem,^,	mPo

P.	 e'	sen-db to-
e ^e ,Jo encarregado de chefiá-los
dos, dentro das respectivas funções, responsá

veís Pelos

êrros ou faltas porventura cometidos.

Art. 15. Antes de ser submetido 
à aprovação o

processo de medição, será anunciado por meio 
de edi-

tais afixados, nas sédes dos distritos.d.e terras 
e peb

i,niprensa, onde houver, que os inemoriais e pluntas res-

pectivas se aoham com vista aos inicressado s, por pra-

zos variáveis de 15 a 50 dias.

Art. 16. Teri-minado êsse .
 I)r,-,zo se^-,i( , os

de medição, depois de examinados e devidameii!e veri-
ficados os memóriais e as plantas pelos técnicos (to Es-
critorio Central, submetidos à 

aprovaçao do Secrel,'irio

da Agricultura.

CAPITULO IV

Do finanrj(pnenio do serviço de medição

Art. 17. 
Aos que, na forma prevista nesta lei, ti-

v crep	a aquis	devolutas
1 pre rerências pai , ,	_iÇãO de terras

,compete o pagamento das despesas de medição

§ 1. 1. A importância respectiva será calculada

pelo Chefe 
da turma de medição e entregue ao 

Mesilio,

mediante recibo que fornecerá ao interessado.
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§ 2. o . Na ocasião do pagamento do preço total de
cada lote, será deduzida a importância entregue para o
custeio dos trabalhos da medição.

§ 3. o . Não se devolverá ao pretendente do lote a
importância que fornecer para as despesas de medição,
caso resolva desistir da compra.
— Art. 18. No caso de serem insuficiêntes os técni-
cos dos quadros oficiais para os serviços de determina-
d,a, região, poderão ser contratados pelos interessados
engenheiros agrimensores legalmente liabiltados, e au-
torizados pelo Secretário da Agricultura.

§ 1.'. 0 técnico contratado observará os disposi-
tivos desta lei, e receberá diro-lamente do interessado o
prèço do seu trabalho.

§ 2. '. Para as despesas de fiscalização e revisão
dos trabalhos técnicos do en

g
enheiro ou agrimensor

coiitratado, o interessado depositará a importância de
1$000 por hectare.

Art. 19. Tratando-se de concessões reversíveis, os
depósitos para despesa de niedição, na base de 3$000
por hectare, serão feitos ao en

g
enheiro chefe do Serviço

de	que será debitado pela Contabilidade.
A,r,t. 20. No caso de medição de terrenos destiria-

dos à fundação ou deseii%, o,v*.,̂ iiento de povoações, as
despesas respectivas correrão por conta da municipali-
dade conces

s
ionária, que deverá depositar a iniportân-

cia necessária em mãos do engenheiro do Sei-viço de
Terras encarregado de medi-los.

CAPITULO V

Da área dos lotes e seus preços

Art. 21. Os lotes de terras a serem vendidos a um
só comprador não poderão ter área superior a 484 he-
etares ou 100 alqueires, quando destinados à agricultu-
ra, e 3.872 hectares ou 800 alqueires, se destinados à
criação.

Parágrafo único. Nas imediações de cidades, vilas
e sédes de distritos de paz, num raio de 6 quilômelros,t
os lotes terão no máximo 48,40 hectares ou 10 alqueires.
Para se evitar pequenas, sobras de áreas eneravadas en-
tre lotes iiiedidos, periiiitir-se-á um excesso 

até 
lo li e -

etares sóbre a área anteriormentL estipulada.
Art. 22. 0 preço das terras será aprovado pelo

Secretário da Agricultura por proposta do Serviço de
Terras, que levará em consideração, sempre que for
possível, a avaliação dada pelos técnicos encarregados
das medições.
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Parágrafo único	
Na avaI!aç^o dé '̂ 1e Preço

se-ão 
e	

q^alidade, localização, Utilizaç ão e
^m conta a 

erra, 
do domínio Particular da zo1`,'.

preço médio das t

C,kPITULO 'VI

Das vendas das terras públicas

Art. 23. A 
venda de terras Pú blicas 1) 

od erá ser

feita:
a)

por preferêncl'a;

b) em hasta pública;

C) 
após a hasta Pública, à 

visla ou a prazo.

Da venda direta Por preferêRci0

Art. 24. Sóniente têm direito a compr

cial indepen dente in ente- de hasta pública:

, a) os 
OcuPanteis que tiverem deixado ;de promover

a revalidação e 
legitiniação dentro dos prazos legais;

sse le gítinia, que provarem
h) os ocupantes ' sem PO	n	quinta

morada habitual 
e cultura efetiva pelo menos na

parte dos terrenos;	a,m morada habitual e

C) os 
Ocupantes que tenh	

o	vaciIIII,

ni
antenham Pelo menos três cabeças de gado

por alqueire «cornétrico, nos terrenGs para criação;as medições

d)
os requerentes que tiverem PaV

antes de 5 de janeiro de 
1916-	

es-
e) os 

moços que terminarem sua educa
ção 

no'^
ou subvencionados

agrícolas mantidostabelecimentos
pelo Estado;

f) os proprietáriGS de terrenos 
contíguos, que

provarem pelas condições de suas lavouras, terem neces

sid,aide e meios de aprovei
tar a área pretendida.

Art. 25. A 
prova de que trata a letra 

b do xrtiltT)()

le uma, informação circuns-
'a nterior será feita por meio ( quando não se puder de-
tanciada do chefe da turma e, as (Ias
duzir do respectivo memoriái e planta do lo t ,

Jetra^S C e f, 
por uma justificação, processada perant

e o

a da situação dos, terreno s, cOm
juiz de direito da comar^c ,

Btor ou fiscal de inatas, e, 
na falta dêste,

,citação do c011 . . lo pelo engenheiro Chefe 
do

de um funcionário indica( a e, por títulos ele habil i ta-

Serviço de 
Terras- a da letr

ção expedidos Pelos estabelecimentos agrícolas[pantes que possuírem benfeitorias,
Art. 26. Os Oeu	habitual nas terras, poderão

embora não tenham morada 
1 pelo prêço aprovado PeIO,obter a compra preferencia	i-ata o artigo

in o abatimento de que t,
Secreti'irio, se	1 até o quíntuplo da ocupq(la
28, 

-da área correspondent,-e,

pelas ditas benfeitorias.
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Parágrafo único. 0 replantio de inatas e os pastos
artificiais serão considerados benfeitorias, para o fim
de que co gita êste artigo e o precedente.

Art. 27. Não se haverá por princípio de cultura,
para os efeitos legais, os simples roçados ou queimas de
matas e campos.

Art. 28. A venda, por preferência, será feita pelo
preço da avaliação, nprovado, pelo Secretário, com o
desconto de 1011.

Art. 29. A área do lote a ser aquirido por prefe-
rência não poderá ser superior aos limites estabelecidos
no art. 21 e seu parágrafo.

Ni-t. 30. Uma vez aprovada a medição, serão os
lotes, cuj<) , s, ocupantes satisfaçam qualquer das exigên-
cias do arti lgo 24, anunciados à venda preferencial por
espaço de 30 a 60 dias, mediante edital publicado no
Orgão Oficial, convocando os interessados a apresentar
suas propostas de compra.

Art 31. A proposta para compra preferencial de-
ve ser acompanhada do talão de recolhimento da déci-
ma parte do valor do lote, depositada como caução.

Ar[. 32. Findo o prazo do edital cessam a3 direi-
tos 1)referenci-a1s enunieracios no arti go 24, e os lotes não
aquirldos serão vendidos em hasta poública, a quem me-
1,hor preço oferecer.

Art. 33. 0 custo do lote será inten"ralizado dentro
do prazo nunca excedente de 90 dias, a contar da data
da concessão, o qual constará de guia que será expe-dida
aos concessionários.

ParágrD,fo único. Em caso de fôrça maior e a juizo
do Secretário, poderá ser êsse prazo prorrogado.

Art. 34. Findo o prazo marcado e não tendo sido
efetuado o pagamento exigido, será a concessão declara-
da sem efeito, perdendo o concessionário o direito a
toda e qualquer importância que já tiver recolhido a tí-
tulo de caução, a qual reverterá aos cofres do Estado.

Art. 35. Satisfeitas as exigências de^.ta lei, ao con-
cessil onário será expedido título de propriedade das ter-
ras, assinado pelo Governador do Estado.

Da venda em hasta pública

Art. 36. Durante o ano serão levados a -hasta pú-
blica -

a) os lotes vagos, aInda mesmo que a sua medição
tenha sido feita a requerimento da parte interessada; ,

li) os lotes cujos, ocupantes não preencham as
condiç5e,-,, necessárias a compra preferêncial, nos têrnios
do arti l-o 24 e seguintes;

L 29
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.C) os lotes de que tr,4a o a^rti go 30 que, aliunc ia

-dos w edilal de preferência, deixarem de ser licit,,idos

,no prazo re1,^ulaiiientar;

d) os lotes cujas concessões incorrerem em co-

misso, nos têrmos do artigo 34.

Art. 37. Sempre que houver lotes em quqntidade

suficiente e nis condições, previstas no arti go proceden-

te, publicar-se-ão editais anunciando o di-a, hora e logár

em que serão ven ,didos os lotes em liasta púb lic a, (-0111

especificação de localização, área e preço, de-clarando

(Pie as plantas e memóriais descritivos poderão sei
, exa-

minados no Serviço de Terras.

§ 1 .,. Os edit^ais ^serão larg qiiente divuI ngados no

Orgão Oficial e nas fôlhas de inaior circulação, e 
afixa-

Z	
arca e distrito de paz

dos nos lo gares de costunie na com,

,da situação das terras.

§ 2. o . o prazo dos editais variará de 30 ^ai 90 dias,

tendo-se em vista a facilidade de e(jkmiinicações com os

municípios em que ^se acham situados w-, lotes.

§ 3.'. os proponentes de-verão apresentar snas

propostas em envelopes fechados, co -1 indicação 
dos

lotes e declaração de preç^o, não sendo permit ido 11111:1

só proposta para mais de uni lote.

§ 4. '. Todas as propostas devem ^.,;^er aconipanha-

das de talão que prove, ter sido recolhida, em qualquer

estação arrecadadora do Estado, a imPortância corrp,%-

pondente à décima parte ^do valor da avaliação do lote.

§ 5. o . 0 proponente perderá a caução, que rever-
terá em benefício do Estado, si, aceita a proposta, dei-
xar de efetuar o pai"amento do valor do lote dentro do

prazo que lhe foi fixado.
§ 6. 1 . No dia e hora determinados nos editais, se-

rão abertas e classificadas ag propostas Por Lima inilta

coniposta do en -enheiro chefe do Serviço de Terras, do

Assistente de Serviço e do Chefe da Secção, 1.avi-,iiido-se

do ato tinui ata em liv
r
o próprio, a qual será subinetida

à apreciação do Secretário.

Art. 38. os lotes em hasta pública só poderão ser

vendidos para pagamento à vista, não sendo eow^,idcr,^-

(Ias as propostas para papinento en, P resta
ç
ões , ben)

como as de Preço inferior ao estipulado nos editais.

Art. 39 . Havendo mais de unia Proposta para 
o

mesmo lote, será aceita a de preço mais elevado, flean-
do ressalvado ,to Secretário o direito de recusar qualqaer

è.eIa,s^.
Parágrafo único. Sendo i guais os preços ()fel'e("-

d.o,s para o inesmo lote, terá preferência () lici l—inte que

foi, o seu ocupante; caso nenhum o seja, serão as terras

levadas novamente a hasta pública.
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Ai, [. 40. ['Ma vez feita a concessão 0 -Custo totaldo lote deverá lei , integralizado dentro d^ Prazo de 30

a 90 dias, a contar da data em que o concessionário for
cientificado do respecttivo despacho, observadas as re-
^^ras constantes dos artigos 33, 34 e 35.

Parágrafo único . Será considerada sem efeito a
venda do lote 'ião Pago no referido prazo perdendo o
concessionário direito a toda im portâncla depositada
a título de caução, -a qual reverterá em benefício dos
cofres públicos.

Art. 41'. A maior Porção de terras a vender-se ao
inesmo comprador não poderá exceder os limites pres-
critos no artigo 21, parágrafo único de.^ta lei.

Das venclas das lerras após a hasia pública,

Art. 42. Os lotes já levados à hasta pública e que
não tiverem sido arrematados, poderão ser venididos, in-
dependenteinente de nova hasta Pública, à niedida que
se apresentarem Propostas para pa

g
amento à vifs1.a ou^ prazo.

Da vencia à visla

Art. 43- 0 interessado na aquisição de um lote de-
verá fazer a sua proposta, acompanhada do talão de re-
colhimento -da décima parte da avaliação das terras, com
indicação da área, preço e localização.

Art. 44. 0 mínimo preço le gal do lote poderá , a
critério do Secretário da Agricultuora, sofrer um abati-
niento de 10'J'.

Art. 45. Feita, a concessão observar-se-ão todas as
disl)osiçõos, a ela aplicáveis e constantes do artigo 40,
pará,grafo único desta lei.

Da ven^da a prazo

Art. 46. 0 interessado na compra de um lote, i
prazo, que- variará de uni a dez anos, deverá dirigir ao
Secretá

r
io a sua proposta, acompanhada de talão de

depósito da décima Parte do custo das terras.

Art. 47. Uma vez feita a concessão, será expedido
co concessionário um título provisório , no qual se trans-creverão a)& disposições desta lei, referentes à vendaa prazo.

Art. 48. Para 0 cálculo de pagamento das presta-
Ções serão observadas as seguintes regras:

a) ! A diferença entre o Valor do lote e fa caução
depositada será dividida pelo número de anos corres-

r-,
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pondentes ao prazo do 
pagamento, e o quociênte

rado de 20 '1 1 no caso do p_^azo não exceder de 
5

e 40 1 1 1 até 10 anos;
ib) As prestações- serão pagas, anualmente,

d a data da concessão;

c) As guias para pagamento de prestações serão

expedidas pelo Serviço de Terras e 
remetidas ao enge-

nheiro do Distrit,> de Terras, ao fiscal 
de mat^^s ou ao

coletor estadual da séde , do município onde estiverem

localizadas a,^ terras concedidas, para que seja provi-

denciado o recolhimen to no prazo regula-mentar;

d) 0 concessionár io que antecipar o pagamento

toital -das prestações restantes, -ficará, isento do acrésci-

,mo das percentagens a que se refere a letra 
a, sôbre o

seu débito;

e) A prestação não paga na épica devida será co-

brada- com multa de 10 1 1 1 , quando e^^tuada no -prazo

-máximo de 60 dias;

f) Findo o prazo das letras a e e., não se efetivan-
do o pa-amento, será a concessão dee,arada em comissc

pelo Secretário, perdendo, nêste caso, o concessionário,

as importâncias já pagas quer a titulo de caução quer

como prestações, as quais reverterão aos cofres públi-

cos. 

Art. 49. Ao concessioná rio é expressament e veda-

do antes de receber o título de propriedade do lote:

a) hipotecar ou alienar as terras constantes da

concessão;

b) ceder a terceiros os dir^itos li
g
ados ao título

provisório, sem prévia anuência. da Secretaria da A.gri-

cultura^;

c) fazer derrubada de árvores dentro. da^s terras

da concessão, a não ser na área estritamente necessária

à utilização agrícola ou pastoril das mesmas;

d) dispor, em hipótese alguma, da madeira pro-

veniente das derrubadas ' senão para construção de ben-

feitorias indispensáveis , ao aproveitamento das terras,

sob pena das multas previstas no Re gulamento de Matas.

Art. 50. Em caso de morte do concessionário, 
pQs-

sarão a seus herdeiros os direitos e obri
gações conistan-

tes do título provisório .

Art. 51. Cumpridas todas as exig&nc i as desta se-

cção, depois de inte-1,m,^lizado , o cus
t
o tota l das terras,

pa
gos o^ selos devidos, será expedido o título dellintivo

da propriedade, assinado pelo Governador do Estado. ,
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CAPITULO VII

Das concessões gratuitas

Concessão às municipalidades.

Art. 52. 0 Govêrno do Estado concederá, a título
gratuito, à_^ Prefeituras Municipais que o requererem, os
terrenos de su,a propriedada que forem neces ,sários à
fundação e desenvolvi mento de povoações situadas nos
territórios des6as Prefeituras.

Parágrafo único. 0 re-querimento de concessão
deverá ser dirigido ao Secretário da Agricultura, con-
tendo -a desi gnação do fim a que se destinam os terre-
nos e indicando a área pretendida.

Art. 53. Verificada pela Secretaria a conveniên-
ela do pedido mandará levantar a planta da área neces-
sária e fazer ^ projeto da lutura povoação por profissio-
nal deSignado pelo Secretário, correndo as despesas por
conta da Prefeitura concessionária.

Art. 54. Aprovada a medição e pago o custo da
mesma, será o processo submetido a despacho do Secre-
tário, para o fim de ser feita a concessão.

Pará,,,rafo único. 0 título de propriedade será ex-
pedido depois de sâtisfeitas as exi ,,êp cias legais.

Art. 55. A' Prefeitura concessionária cabe ideni-
zar as benfeitórias que, porventura, exis,tam na área
pretendida.

Art. 56. Os terrenos concedidos nos têrmos da
presente Lei ficarão sujeitos às leis e disposições regu-
lameniares dos respectivos inunicípios, que não poderão
dos mesmos dispor para outros fins que não sejam cons-
truções de logradotiros públicos cumprindo-lhes man-
dar dividi-lo.^^ em lotes urbanos, cuj q s áreas não excede-
ri-m de 1.000 metros quadrados, que serão aforados aos
povoadores , na forma da legislação municipal, ficando
entend i do que a cada foreiro não poderão ser concedi-
dos in-ais de dois lotes.

Concessão gratuita a chefes de família

Art. ")7. Aos cidadãos brqsileiros ou estrangeiras,
chefes de íamília, que provarem ser homens de traba-
lho, poderá ser concedido, gratuitamente, um lote ( -te 25
heet,,ii^c^ de terras de cultura ou 100 hectares de terras de
cri,9ção.

Pará,-rafo único. Terão preferência para esta cun-
cessão os chefes de numerosa família.

Art. 58. 0 Estado fará proceder, logo que julgue
oportuno, à medição de uma extensa área de terras de-

maio-
anos,

con,

IV

ffil 1
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volutas, que será dividida em lotes de 25 ou 100 hecta-
res, conforme a zona.

Art. 59. Os lotes serão concedidos de forma a/
haver sempre entre dois, um vago, destinado à vend
em liast-a Pública.

Art. 60. Em um ,a . faixa de 10 quilômetres, de cai
1lado das rodovias ou ferrovias, só poderão ser concedi-

dos lotes para cultura.
Art. 61. 0 conceNsionário se obrigará a cultivar

pelo menos 115 da área do lote ou a utilizá-lo para a`i
indústri,a pastorial, mantendo no mínimo duas cabeças
de gado vacum por alqueire geometrico, e a nêle edifi-
car e residir dentro do prazo de cinco anos, recebendo
então, uni título provisório.

Varágrafo único. 0 disposto nêste artigo será ye-
ficado anualmente pelo Serviço de Terras" por funcioná-
rio que for determinado.

Art. 62. 0 concessionário deverá efetuar o paga-^
mento do custo da medição do lote dentro do prazo de
cinco anos, podendo fazê-lo em prestações seme,s-trais.

Art. 63. A concessão é nominal e intransferível. i
Art. 64. Cumpridas as obrigações constantes dos

artigos 61, § e 62, verificado, isto, por um funcio-
nário designado pelo Serviço de Terras, será expedido o
título defintivo, para o que o concessionário pagará os
selos devidos,

Art. 65. Si o concess 
1 
onário falecer antes -de sa-

tisfeitas as condições do artigo precedente, a, viuva ou
os herdeiros poderão assinar um têrnio tomando a
si as obrigações do "de :eujus^'.

Art. 66. As terras concedidas nas condições deter-
minadas neste -capítulo não poderão ser penhoradas para
pagamento de díviidã^s, salvo as provenientes d.e:

a) impostos federais, estaduais e municipais;
h) multas por delÍtos ou quasi del-itos;
0 salário ou jornais de operários empregados nos

serviços de instalação, conservaçao ou cultura do lote;
d) obrigações contraídas para o custeio, desenvol-

viinento e ^alorização dos mesmos lotes.
A,rt. 67. No caso de dívidas de outras provonien-

cias e contraídas depois da expedição do título defi-
nitivo, o lote, ^c ,orn as benfeitorias, ficará sujeito à pe-
nhora, mas serão sepa.rados, na execução, à escolha do
executado, bens de valor equivalente a 5:000$000, que
çonstituirão o pecúlio de farnília,.

Pavágrafo úni ,co. Quando o executado possuir ou-
tros bens além dos gratuitamente concedidos Pelo go-
vêrno, a penhora só recairá sôbre êstes, depois de exe-
cutados aqueles.

Art. 68. Nos inventários havendo dívidas nas con-
(i,;Ções espei(^ificadas no arti,"ó 67, proceder -se -á à se-
paração, determinada no mesmo artigo, para a, consti-
tu *ição -do pecúlio.

Art . 69 . 0 pecúlio de família será inalienável
enquanto existir a viuva do instiluido o i.1 algum de

filhos menores.
Art. 70. Nas mesmas condições e de ocórdo com

as mesmas re
g
ras estabeleci&,s neste capítulo,

concedidos aos estrangeiros que requererem, lotes (ic
t^rras, se provareri' a seu favor os -seguintes i-e« ii i-
sitos:

a) terem constituído família no F^^tw!o; par,ti jr,^o
i lili t^)" ,,-io certidão (^xtrtí,,In do registro civil ou do re -̂ Js-
tro eclesiástico, se o casamento fôr anterior ao d(^cr-e!o
federal n. 181, de 1891;

b) terem, no Estado, residência por
,inos te serem homens ^e Ir,1)alho, 1^,irat o que iiin'i.arão
atestados das autoridades juMeiais (Ia contiqi,ca;

c) serem de morali,dade comprovaida, para e, que
apresentarão fôlb,a corrida.

Concessões a emprésas-4j4p̂ Unhum por obl;e;ii^o a lo cu-

lização de colo,nos

A, ^	-71 ca o uovej no autorizado a couceder
,^iuPrêsas nacionais 011 estI,aIL^cJ-Is que se destinarcui
à localização de colono, "I rMI-Mu lar que fôr conibinaeo,
pelo Prazo de 20 anos, LcrrenoZ devoltitos, até a 'Ire^,
de 10.000 hectares.

Art. 72. Toda área será medida, dciiiarca , ^ l a e ;ub-
dividida em -lotes -de 25 hectares de terras de cultura
ou 100 para criação.

Art. 73- Todos os trabalhos de teanipo e de escri-
t&io serão realizados pela eniprêsa concessionária que
se obrigará a t,odas as despesas.

Art. 74. Demarcados os lotes, a eniprêsa rescr-
vará para, si 114 da área to ,tal, que ficará de sua pro-
priedade; 214 para a localização de coloros, obedecendo
ao disposto no artigo 75, ficando para o Estado o r ,ps-
tante.

Art. 75. Em uma série de lotes con y;ecut :vos, os
de números ímpar serão concedidos gratuitânicille a co-
Ionos, e os de numero par ficarão pertencendo, nitc^,_
nadamente, à emprêsa -e ao Estado, de maneira (iuc, entre
dois lotes de colonos, haja sempre ora um lote da eir-
prêsa, ora um do Estado.

Art. 76. A emprêsa, Para , facilitar a fixn^ão dos
colonos, construirá casas pa ,ra moradia destes, que lhe,,z

I^I_I
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,3erão vendidas a prQstações módicas e pa,gas com os r(
dimentos que usufruírem da exploração dos lotes.

Art. 77. Os colonos receberão o título definiti
das terras depois de sua permanência no lote pelo pru
mínimo de cinco anos, desde que o venham utilizan
conveniente e racionalmente, mantendo cultura efeti
pelo menos da quinta parte -dos terrenos para agrie
tura, ou o mínimo de duas cabeças de gado vacum 1,
a.lqueire geométrico, nos terrenos para criaçao.

Art. 78. os colonos ficarão sujeitos aos dispc
tivos do Regulamento d.e Colonização aplicáveis à

pécie.
Art. 79. Essa concessão ficará reduzida a cont

to, no qual serão ressalvados os direitos de terceiro!

resguardados os in.terêsse.s do Estado.

CAPITULO VIII

Das Concessões Reversíveis

Concessões a emprêsas siderúrgicas

Art. 80. Fica o Govêrno autorizado a fa;^cr a
emprésas nacionais ou e4trangeir^ que exploralem

	

fabricação de ferro e aço -d-e~p.fro do Est
a
do, pelo í)r^izo	

J

de 20 anos, concessão gratuita e reversíva de até 2.000

hectares de terras devolutas, em local que se destinar, "I

colonização, para a produção do carvão de madeira ue-
cessário às suas us,^^~)utros misteres.

Art. 81 . Essas emprêsas aproveitarão as inadeiras

de lei existentes no terreno, que se destinarem a expor-

tação, mediante o pa gamento, por metro cúb,;co, de de-9 ,	 ntrato Peloterminada 1mport^n ,cia a ser fixado, no co

Secretário da Agricultura.
Art. 8^4. Essas emprêsas serão obrigadas a , explo-

rar, no mínimo, anualmente, 1^40 de sua área, sob pena
de perder o restante, para atingir a quota -de 1120 da

área.
Art. 83. As áreas que forem sendo explora-das re-

verterão, imediatarnente, ao Estado, com as benfeitorias

porventura existentes.
Art. 84. Para ocorrer às despesas de medição e

demarcação da área, objeto desta concess5o, essas em-

prêsas ficarão obrigadas ^^ recolher aos cofres do Esta-

,do, no ato d,& assinatura, do contrato, a impw
It-^meia de

3$000 por hWtare.

Art. 35. As áreas que forem sendo explorwhis re-

verterão imediatamente ao Estado, a não ser que 2 em-
presa queira assinar um contrato nos moldes d,-,^^ con.

,cessões a emprêsas que tenham por objetivo a locali-

,Zação de colonos,

Art. 86. Essa concessUlo ficará redu7 1da a contrato,no qual fi carão ressalvados os direi ^os de terceiros ere^ 1̂1,^u,qrdados os interésses do Es^ndo, e -sti i) ula,ndo-secláusulas de reversão a serem feitas ' sem nenjul -i i , orinspara o Estado.

CoRcessãO a eniprêsas que se destinarem à cxp1or,^jção
industrial de Madeira

Art - 87- Fica o Govêrno Uitoriza ,do a conceder a~rêsas nacionais OU es, 1 n,^cir , que tenhani p or ob-etivo a, exploração indLISSI,	e ina,d '
Ilie se destinar à colon.	-	

eiras, cu, lu,ffar
lzi Ç,!O, pelo prazo de 20 anos,er"enos devolutos, até a área de 10.000 heclares.Art. 88. Essas e1np ,^,.sa,s ficarão 

sUjeiLis ao pa-^an1CT110 das ma,^eiras de 1 e i que destina ,rem à exporta-,,o cuj o s Preços, Por metro cúb
i
co, serão fixados peloec^etário da Agricultura , 110 contrato.

único. As	
que n5o serviren-r: !!^-t explora -	mÇao " creia] , serã o 2 1) rove i tadas como le-1 13 011 Para, fabri ,^Rção de carvão, e ficam sifleitas ao

por metro cúbico, de 
de',erminada impor-

	

ser fixada, no contrato, pelo Secretário	4^
-51 OU Lui a.

Art. 89 . Essas emprêsas serão obrigadas a explo-rar no mín
imo anualmente, 1140 da, sua área, sob pena

(!e p erd( ,r o restante. para g tingir a quo ta, de 1120 daárea,
Art. 90. As áreas que forem sendo -explorada,,; re-

verter^o ime-diatRul ent,e ao Estado, a não sei , que a em-
P'ésa qu e ira assinar um contrato 

n os nioldes das con-cessões a ctnprês,,,,5 que tenham por objetivo a Joc^t.li_
zação de colonos.

Art. 91 . Essa concessão ficará redu7ida a contra-
to, no qual ficarão ressalvados 

Os direitos (10 terceirose	0,1 , interê sses do Fstado. esti P I11 ,1 11(lo-se as
cláusul,is de reversão a serem feitas sem nenhum ónus
para o E.stado.

CAPITULO IX

Do Reqlstro Toirrens

Art. 92. 'Os oficim s do re^,istro de 1 1 ;^,	S (Iascoinarcas onde haja terras devolutas s ,~to 0!)ri^ 1ados aProver o cartório dn^ livros necessários 
-90 re9^st, ro Tor-relis, de que tratam os decretos federais ns. 

4,5 1 1133, de31 de M alo de 1890 e 955IA, de 5 de novembro do mesmoano.

Art. 93. Éste registro é obrj t<lla^f^)rio par,1 todos ostitulos definitivos de propriedade de terras devoluf,^s,



expedido,,. pelo Govêrno do Esta(!( , ,	ar-

tigo L O, do decreto federal n. 4^^!,B,

Art. 94. A inscriç^o será requerida dentro 
de ses-

senta dias, contados da entre
ga do título ao odquirente

dos terrenos.
Art. 95. A inobserví`oncia não justificada desta

obri
g
ação acarretailá a caduci,dade do título, e, ne',te

caso, além da multa 
que sera iniposta ao comprador

ou concessionário, as te-i-ras voltarso ao domínio do 
E-

ta,do, que indenizará o valor das benfeit0,-L,^s.

Art. 96- A avaliação das benfeitorias para inde-

nização poderá ser reit ff-á^ffli,,, àvelinente, 
P
erante o Se-

cretário da Agricultura, assinando o interessado iiiii t^r-

mo em 
que declare conforma^r-se com o Inudo que pro-

ferirem os peritos aceitos um indicq (io por êle e outro

pelo mesmo Secretário, o qual ainda norneará uin ler-

ceiro em caso de ^divergèncÍa,. 
1

Parágrafo único. Lavrado Audo, êste valerá eiilre

a,s partes para todos os efeitos legais.

Art. 97. Em caso de avaliação iLY1ICial
servadas as disposições do códi,,,-o do processo civil do

Esta,do no que forem P.,I)Ii-cáveis.

Art. 98. Para execução do artigo 95 ' os ofici2i5

do registro fornecerão semestralmente à Secretal-i
1 
U da

Agricultura um nwp^i estatístico (IN,Sc serviÇO ' es )C( ""'

cando os títulos registrados e os processos e.iii qn(la.

niento.

Art. 99. Aos adquir-entes de 
terras I)ol-

títulos definitivos expedidos na, vigência , ela lei n . 1 .171,

de 7 de outubro de 1g30 , rica concedi 1^10 o prazo de seis

vigor 
da presente lei, para

me,ses, a partir da entrada en, ,

promoverem o registro torrens dos mes 111— 1ítL'10s^

,CAPITUILO X

Disposições gerais

Art. 100. W Proíbid,1 a
,dr terras devolutas, a não ser de ac6rdo ( , 01,1 esta lei.

`Parágrafo único. No caso 
de 

ocul)antes (^ l!c c^^1ei^'r`

de bôa fé, utilizando 
terras 

dev0111t.ts do Esin(lo, há 
)1^'ais

de 10 
anos, nelas tenham benfeitorias e este,inT-i (inites

COM OS impostos estaduais, poderá o E'stado conferir

,pleno título definitivo de propri . edade, devendo :i ','irett

ser no iii^imo de 3 vezes a prevista no artigo 
57, desde

que satisfaçam as exigências do artigo 61.

Art. 101. Nos contratos de concessões a QU^ sc

refere o capítulo VIII, ser,,-to iTicluí(hi s CV)ostIlas W1 , (, obri-

ja (Ias	do l^e< , t^latil( , iilo de
guern a ob,,^ei-^,i^^ti(^

Matas.
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Ari . 102. N̂^e " I'u'na convessSo de terras devoItit,: I gSC f,'^^"á a sindicato, emprêsa 
Ou sOCiedade estr,1n.'̂ ,eira oua estrangeiro não domiciliado na localidade, sem auto-

rização p
révia, do Govêrno Federal (art. 3.'. decreto n.19.924 ' de 27 de -abril de 1931)

Art. 103. Os editais de preferénicia e da 11,qsla
pública para a, venda de terras devolutas e as g[ l i,ls (terecolhimento, serão assinaldos pelo En.<,enileiro Che<ie doServiço de Terras.

Art. 104. Os títulos definitivos 
de pro priedade se-

rão assinados pelo Chefe do Govêrno do EsLido e osProvisórios pelo Secretário da A gricultura, Indústria,Comércio e Trabalho.
Art. JOS. Sempre que se fizer entrega do tí t ulodefinitivo ou provisório à Parte interessada ou a qu-onia rep resente far-se4á a devi(da 

cOmUnicaÇão para o fimde lançamen`to de ÍMPOstos, es
p
ecificando o nome do

concessionário, área-, confrontações 
e preço do lote.

Art. 106. 
Aos portadores de títulos definitivos dop

rop
riedade, serão forn&cidos, quando solicitados depois

ole 
Pa

gos os emoluinentos devidos, uma cópia (já, plantae tun inemorial desicritivo da medição do lote.

'
,k-rt. 107. Os títulos expedidos pelo iEstado e ascertidões autênticas dos têrmos lavrados em suas 

re-partições administrativas, referentes à couce,;são (te ter-
ras devolutas, valerão, qualquer que seja o preço (Ia coro-
^es ' são, Para os efeitos de transcrição no regis^tro 

de
linoveis, depois d-a Publicação na Fôlha OficLa-I do Es-
tado com indicação minuciosa de suas condições e doscaracter ísticos das terras (arts. 4.' e 5.' do decretodo Govêrno Provisório (Ia Re pública, n. 19.924, de 27de abril de 1931).

Art . 108 Os 
títulos de propriedade, quando emnonie de con cessionários que não sejam ocupantes ou

proprieilários clas benfeitorias que por a,enso existem nosterrenos, conterão disposições ressalvando direitos de
terceiros quanto às benfeitorias, por cuja indenização o
Estado não responderá.

Art. 109. Todos os proprietários de terras vendi-
das ou concediüas pelo Govêrno ficarão 

sujeitos ao se-guinte onus:

a) dar gratuitamente servidão de caminho aos vi-
Zinbos, quando for i ndis

p
ensável para, saírem em estra-

da P úbli ca, Povo^aido, porto de embarque ou estação de
estrada de ferro e, mediante indenização, quando for
p
roveitosa, para ^ncurtamento de um quarto pelo menos

do caminho;
b,) 

ceder o terreno preciso para estradas Públicas,

mediante indenização tão sórnente das 1)cnfeitoni!,9,5,
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le) consentir na retirado das águas desaproVeltadasdás benfei-e passagem delas, procedendo indenização

torias e terrenos ocupados;

d) drenar os brejos existentes nos lotes, afim de

1

cooperarem com o Esta-do e a municipalidade no saiiea*

mento rural;	

s

;e) não executar ou permitir a execução de obraIs

que prejudiquem as condições sanitárias dos terre.

nos; 
f) dar assistência médica aos trabalhadores;

g) proporcionar ensino primário gratuito nos têr-

mos da ConstitulÇão da República.

Art. 110. 
Nos con*^ratos ou concessões previstas

nesta lei vigorará, ainda que não escrita, a obrigação por

parte dos contratantes ou concessionários de 
observa-

rem fielmente as disposições do Código Florestal (dec rc

-to federal ri. 23 . 793, de 23 de janeiro de 1934) .

Art. 111. 
Em todas as concessões de terras, reve .

r-

síveis, ou não, o concessionário se obrig
a
rá, 

P or i-neiú

de cláusulas expressas no respectivo título a conservar
em matas a quarta parte da área do imóve,1 ou - a reflo.

restá-la, nesta proporção, quando por 
êl,e d_,vastada,

sob pena ^de multa, contra,tual e caducidadie 
la cou-

CCSS.10.
Art, 112. Em todas as vendas e concessões, ron-

sIderann-se reservndas para o Estado quais quer ininase

fonies de águas minerais e termais, de 
utuizaç5o tera-

pêutica e bigiênica, bem como os terrenos adijacentes,

necessários à sua exploração.

Pará
grafo único. No caso de ser necessária a ^in-

denização, terá essa por base o prêÇO (Ia aquisição.

Art. 113. As medições; , judiciais, 011 
n,^o de ter-

ras particulares que confrontem com terras devolutas,
serão acompqnhadas^ por um profissional do Serviço de

'ferras, indica-do pelo engenheiro chefe.

§ 1. 1 Nos autos fará 0 
juiz incluir, como-despesas

de, mpdiçãc>, a g
 diárias que coninetireir, ao funcio,iàri?

indicado, que deverá receb.e-las diretamente do escri-

vão. § 
2. o Ao mesmo funcionário cumprirá defender,

nos autos por intermédio do coletor ou Pro,110 101`, Os

interêsses do Estado e dar informações ao eii,^eiiheiro

chefe do Serviço de Terras.
Art. 114. No curso de qualquer . processo judicial

referente a terras devolutas, em que seja parte a fazenda

nacional ouNestadual ' p o,,__rá 0 juiz ou tribunal come-

tente, sempre que se evidencie atos fraudatórios falsi-

ficação de documentos ou falsidade de declaração o

depoimento . produzido nos mesmos autos, decretar, de

plano, a prisão administrativa, até trinta (30) 
dias, do
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responsável Ou responsáveis, sem P
r
ejuízo do procedi-InClito criminal a que estejam sujeitos ulteriormente.

Parágrafo único. Da decisão sôbre prisão, em taiscas-os caberá com efeko sus pensivo, recurso para o
tribunal superior ou em

bargos Perante o mesmo tribu-
nal (art. 6.' e pará grafos do Decreto Federal n. 19.924,
de 27 de abril, de 19'31) .

Art. 115. Serão medidas de preferências as, ter-ras devolutas de zona s Provoadas ou servidas por es-
trada de ferro, rodagem ou nave^aÇão regular

Art . 116. Serão regulados por lei esp ecial nas terrasdevolutas, os lo gradouros públ'. .	o	leos, terrenos diamantinos
ja7idas de á guas minerais, caça e Pese-a, exploração dÍ,madeiras e mananciais.

Art. 117. São e<)nsidei,ados extintos os processosde lCĝ ili maÇão, revali dação e venda a prazo , cujos in-
teressados não tenham satisfeito as exi

Óências legaisnos prazos regulamentares.
Art. 118. Todos os funcionários do Serviço de

Terras deverão cooperar, tanto quanto Possível, com osdemais Serviços da Secretaria da Agricultura, na defesa
dos in'Lerêsses do Estado.

Art. 119. Em obediência ao disposto no art. 157da ConstituiÇão da República, o Estado reservará uma
parte da renda proveniente das conces sões de terrasdevolutas para formação de seu fundo de educação.Parágrafo único . A lei que oroganizar o fundo deeducação fixará a porcenta

g
em a êle reservada.Art. 19-0. As, concesões já feitas ri os têrnios de

leis anteriores serão reguladas pelos Preceitos legaisno tempo da concessão.	 o

Art.121. Nos casos Omissos desta^ l ei o Goy^rnoobservará no que foi' aplicável, o re uuIan^ento da Se-cret aria da Agricultura, Indústria, Coni(xcio e Tra-
baPio.

Art. 122.	Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disPosiÇões em contrá-rio.

Ltl,' n(10 , P ortanto, a todas) as alitori ,d2(les, a quem o
Coffileciniento e execução desta lei pertencer, que a
Cumpram e façam cumprir tão exatamente 

corn o 
nela 

secontém.

Dado no Pal ácio do Govêrno do Estado de MinasGerais, em Belo Horizonte, 'os 14 de novembro de 1936.
BENrDITO VALADARES Rtiormo
Israel Ilinheiro (1 (1 Silva
J(' sé Maria de Alkmim
Ovídio Xavier de Areu

'Cristia,2 0 Monteiro Machado
Raul de Noronha Sã



— 462 ^ — 46j --

LEI N. 172

Preenche a condição exigido pela lei 843, de 1923, para
a instalação do di&liii^o de Santo Hipólito, municí-
pio de Corinto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e e^u sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1 0 úistrito de Santo Hipólito, -do municí-

pio de Corinto, desm;embrado do município de Dianian-

tina pela lei n. 843, de 7 de setembro] de^ 1923, dividir-

se-ú do distrito de Nossa Senhora da Glória,- 
do 

iriesmo

município de Corinto, pela linha divisória seguinte:

Começa na Cachoeira 
do Bueno, no rio Pardo Pequeno;

daí segue pelo espigão que vai ao mais alto ponto da Serra
da Cornicha; por esta Serra e por espig5es, passando pe-
lo Morro do Jatobá até o alto da Pedra Grande, jundo ao

Rio das Velhas (próximo à residência de Aristóteles de

Paula); e daí ao rio das Velhas,, logo em frente.
Art. 2.' iCom o distrito de Corinto, a divisa será

pelo rio das Velhas desde a ponte da estrada de ferro
de Diamantina alé a foz do rio Pardo Grande, afluen.te

da margem direita.
Art. 3.' Com os municipios de Corinto e Diaman-

tina, ficam mantidas as respectivas divisas, de confor-
inidade com as leis anteriores, ;especialmente com a ci-

tada lei n. 843, de 7 setembro de 1923.
Art. 4.' Esta lei vigorará da data de sua publicaçao,

ficando, ú Poder Executivo autorizado a instalar lo,go

em se-auida o distrito de Santo Hipólito.

Art. S., Revogam-se as disposições em contrário.

Alando, portanto, a. todas as autoridades, a quein o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a

cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela

se contém.
,Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Miãias

Gerais, em Belo Ilorizonte, aos 14 de novembro de 1936.

BENWITO VAL~S RIBrIRO

José Maria de Alkinim
%	1 <41^

LEI N. 173

Dispõe sóbre os eleições da Mesa da Câmara e do Pre-
feito, perda de nwn~o e licença aos funcionários
públicoÁs, eleitvs vereadore & ou prefeitos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais, decreta:,

, t. 1.0 COM dez dias no míni ,nio de antecedência,0 do ])"^^zo ;de vinte ( lias ,
 coiltados da publicaçã'^e! 011 , 'ião estando diPlomadas os veneadores da11 

que o forem, o mais votado dentre êles co»n'vo_
Cálilara 

MuniciP al , qu e anida 'ião se achar lnst,,l,^,_a, 
em 

s,cssão solene nO Cdifí c i o da Prefeitura , às)ras, eleger a Mesa 'e o Prefeito .

L - 2 -' Se, li(> dia e horj emprazados n ão se veri-úiu1ero	niais inu) a	
reü-

sein dependência de nova -convocação, 
de dezdias, a contar daquele para. qUe a couvocáção

'a , até haver nu'mero legal para a eleição.
,^gr2fO 1. Perderá o mandato o vereador que,^es segtiid,,,.,;, deixar de comparecer 

à diora, nosogar próprios, para 
tomar parte na eleição.

'ágrafo 2.1 Para o efeito do parágrafo supra,
i, arse-á ausente o vereador que, presente ei tl l ) o-ecuse a, tomar parte na eleição, quer da Mesa,prefeito.

3.' - ;Os candidatos aos car^^o,s da Mesa 
e deel,

ao 
l'egIstra dos perante o j uiz de direito daLi seu slubsti tuto legal até . vinte e quatro tio-

s da eleição sendo o re^ueriinLjjto, com o -des-
ir(luivado nó cartório que o juiz indica-	U

vez l eito este re,gistro, não precisará ser renov^jidO.
Parágrafo 1., 0 registro do candidato(111e llüj	 sob legendaa concorrido às eleições de vereadores só po-derá ser re querido pela olarioria de vereado,res que soba inesina tenham sido eleitos.
l)a ,rá -̂,^rafo 2.' Fora a. hiPótese do parágra fo suplIa,6erá a Peti ção do registro assillI nada por dflis ou , aisvereadores.	 n

PJ rá grafo 3.' A petiç,~10 de registro será apresen-
tada em duplienta ao juiz, que ],inçará o seu desp,,ichonas ffi l as vi^ sendo a p

rimeira destinada a arquivanien-to, e n outra entregue à M<3sa provisória, para os efeitosda eleiç,-io.

Art.^4.1
 Para a eleição da Mesa e (to prefeito, a

(111a1 sera secreta, verificado 
0 
emp

ate de votos, cou-5idera.r-^se-á elei to o candidato inscrito
, Da forma desta'lei , ';0 1) a legenda que, na 

elei Ç,~10 de vereadores, ihaja ob-fi do inaior número de votos.

Art. 5.' A eleição do ;prefeito se fará cri' segui-daà da Mesa, £,01) a 
p
residência desta, e Por processo idèn-tico, comina das as Mesmas penalidades para os verea-dores faltosos.

Pará,,,rafo único.	0 prefeito eleito empossair-se-ádentro -de tr^^ffla dias, s91) Pena 
de perda do mandato.
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Art. 6. 1 Os fdneionários públicos e serventuários

de justiça eleitos ver^,,adores ou prefeitos ficarão de ple-
no direito licenciados, respectivamente, nos dias de

reiInião da Câmara e durante o mandato.

Art. 7.1 Apresente lei entrará em vigor na data de

sua publicação.

Art. 8.1 Revo,11-am-se. as disposiç5es , em contrário.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa, em Belo

Horizonte, aos 25 do novembro de 1936.

Dorinalo Lima, presidente.

José Marlins Prates, 1.' secretário.

Arí Teixeira da Costa, 2. 0 secretário.

RAZõES DO VETO

Nego sanç^o ao artigo 5. 1 doProjeto de Lei 11. 174,
de 14 do corrente, transforr^ado na Lei n. 174, -d^q
mesma data, visto como o seu dispositivo vem cria'.'
embaraços ao comércio de ga,do, em geral. con^rürian-
do, assim, o interêsse público; e à providência que a re-

ferida lei tem em vista, que é impedir o trânsito 
de 

21ado
doente, está perfeitamente deterininada no artigo 4.'.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 1 11 de

novembro de 1936. — Benedito Valudares Ribeiro, Gover-

nador do Estado.

E, o se guinte o artigo 5. o, a que se referem as razô,^s

do veto su^ra:

Art. 5. , . As estradas de ferro ou linhas de nave-

gação fluvial sómente poderao fazer desp
acho de gado

niediante guia ou alestado de médico veterinário e, na
falta dêste, de autoridade estadual ou municipal.

LEI N. 174

Proíbe o trânsilo de animais atacados de febre aflosa ou
outra moléstia contagiosa e co

m 
ina Pcn(»dades

A Assembléia Legislativa , ^do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a se guinte lei:o

Art. 1. o . Fica proib
i
do o trânsito de animais ata-

cados de febre qftosa, ou outra moléstia contagiosa, eni

todas as estradas ou vias públicas.

Art. 2. 1 . Fica o Poder Executivo a^utorizado, por
intermédio do Serviço de pro.juç,^o Animal da Secreta-

i-ia da Agricultura, a i'-flPÔr ao proprietário da f;azen-da,
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(te On d(' houverem :^c11do os animais doentes e ao pro-pricUu-io dos mesmos multas até à importância de doisconto ,^ de réis (2:0o0$000).

A,I. 3.'. Ficam os médicos veterinárias e, na falta,
dêstes, as autoridades Policiais e adminisLrativos esta-
du-ais e municipais, autorzadas a, logo que tenham conhe-
cim e n to ou verificarem que haja animais em trânsito corn
febre aitosa ou outra moléstia contagiosa, promover oulavrar 0 auto de constatalção, e n caininhando-o ao Ser-viço ^e Produção Anima da SecreLa ,r1^ da Agricul-tura.

Art. 4.'. Os animais p ertencentes a proprietárioreincidente em i n fração da presente lei só poderão terlivre trz^^nsito na-s est radas públicas mediante
atesla ,do de sanidade fornecido por ^autoridad, guia ou
tente, depois de prévia inspecção.	

e compe-

Art. S. 1 . Vetado.
Art. 6.'. A presente lei será regulamentada e en-trará Q iii vi gor depois de sua, re gulainentaÇão, revogadasws dis oosiÇões em -contrário.	"
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pr2rn e façam cumprir tão ex^ifamente como nela se
contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado de MinasGerais , em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 1936.

BENrDITO VALADARES RIBrIRO.

Israel Pinheiro da Silva.

José Maria de Alkmim.

Ovídio Xavier de Abreu.

Chrisliano Monteiro Machado.
Baul de Noronha Sã.

LEI N. 175
AntOri--a a abertura de um crédito suplementar de

46:200$000 e outro especial de 376.078$600, pela
Secretaria da Agricultura,

A Assembléia. Le-islativa do Estado de Minas Geraisdecrela e eu sancion ò a seguinte lei:
Art. 1.'. Fi ,ca o Governo do Estado autorizado a

abrir um crédito suplementar de quarenta e seis cont(>s
e duzentos mil réis (46:200$000) para refôrço das se-
gtiintes verbas do orçamento da Secretaria da AUlcul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho:

L 30
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servfço	— Escola Superior de
e	do Estdão:

NT erí>a, 8 - -- Diárias e Aju ,da (te custo

Verba 12	Transportes

Verba 15	FÔrÇW, Luz C Á."ua
Verha 19	Prol) agan 

da 
e Publicidade.

Yerba 20	jornais, Bevistas e Livro.,;

Yerha 24	Sel,;uros (quxílio no '^Cg-uro

coletivo (10 pess,0a1 (ia E.,w01,1). . .

Art, 2	Fica igualmente o (;ovér il o do `^,t^'(ado

ajj t Oj . ^zatj ()	ffirir 
um crédito especial na iinpou1^'-(^ia

rez,	 H

	

«IItos e setenta e seis contos e setenta e	li,

.0 Sei .%centos reis (376:078MM), para fazer face ^ftw^ w.

co l opronjissos assiunidos pela E.wola de Auicul-

t il ra e Veter.in^rii^ do Estido de Minas Gerais, c( -- 4 i;^de

em Viçosa .
P^ura li(lü ; dação de compromis ,,os do es-

tabeiccimeu[o, relativos aos exer c i-

	

cios de 1933 ' 1934 e 1935) .. .. ..	350:07^UM4

Para pagarnento de juros contratu,,iis

	

devidos a I)rofe%sol-es da F_scola . .	21

Pai-a, pagarnento rl-- in,denizaÇão ao flpe-

i4ário Antônio F. Atanás i o por 9(,;-

dente no tral),alho

37G:07'^~

	Ari. 3. 1 . Est^i lei entrará em vigor 
na	

M

sua publicaç,-io, re-vogadas as disposições em 
e - 

o i ^,,! i rio.

Mando, portanto, a toda^ ].,, ,iti ,toridaides, a <we- c

con1hecin1 en 1̂ o e ex,ecução desta le i pertencer, que ^1, cuni -

pram e façam cumprir tão exalamente como 'b^
!Ja

contém.
Dado no Palácio do Govêrno do Estado de Mina;

Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de nDvembro'^& , 19%.

flrNEDITO VALADARE% BMEIRO.

^sr«el P;nl?eiro dar Silva.

Ovidio Xauier de Abreu.
	

11,

LEI N. 176

,^utQf,-Z(! , Govèr 17p do EsUido « (70(11 . à ú

P,oi,,? Sucesso o prédio e respeeNvo terrena, Ofias

fuj i ciona a escola de ^,j 3reê8 de ^4^pia Limpa-

Assemljl^.ia, Legislativ2 do EshdO

e 1— !-ú1(^7oj-'o :I	lei:

l '̂

	

-- ^";7 ---

«mteni.	 ^-d'_"nenlC co olo nela >se

Âdquirir aquela, p,,feituj-^j,
	pa'.801) 1 condiça<) de

"'qcol^IT 

em 

ruínas com 0 respectivo

c0041 celi iiiento e (,-xe(,'	 a quem o

dom, à 1 VCreitul'a 3vfl,	['» 0 (10 Estado `
utOrizado a

V03(10 Kle J^íercês 
de Água Lim	

terreno, sito no p,i)_

M'am e fR Ç aln Cumprir t1--,,o <,	1

li ver (1^i alienaç,-iO dos rcferidos i lilóve -

Nla11(10, POLIanto a todas as autori dades

A i , .	i . -.	^"; , ,

	2.-. 
Hc'1'09aIrl-Se	disposições em con 

trário.

<'8c0J ^^' inunj èl- pal do me-sino povoado.

. —, 0

,Li ção desi,a lei pertencer "(It(e a cum-

e IM, de, Bom Sucesso, o prédio

COM a importância que ob-
Is, 11,11 prédio de,-

Dado 110 Palú cio do	do 
Estado de Nji 1141 ,(^Orais, em Bel ,) Horizonte, âo%' 14 de noveITI I)ro 4,, 193(;.

BENE'DITO	i,^^̂ Bj,~IRO.

Monteiro MaChado.
Ovidi(- Xovier de AI)P.M.

LE-1 ^N. 177

1112?	
no Instilato "Raul

A Assemb'^',^,,+	0
dec t'e(a e eu ^ -	A Estado de

;anciono a 5e,^^iinte ].c;:Arí.	
Fica, suprin , ii^1tO' no - Institutoquiatrico	

lugar de PSiqui,atra vice-di-

Art. 2.'.	J^evoga,m_,^, 
2 1; disposições C111 contrár;c'.

M^1 '1do, Poi'taDIO 
i 
todvs as iiitoridades; icolilieciii^e li to e ex '	 quem

Q ' 

Ução, d1e,,^ta lei 
pertencer que a cuni-eiii-,ini e faç'-'n^ CU13113,1'ir t^w (^xata]11ente cOjno licia

	seMténi.

Da(lo )]o l'alácio ( 10 Gov& 1, 110 (10 
EstadoGKAis, cru Belo Hori7onÉc, ao,,; 

1,5 (^c novembro

Bl`INEDITO VALADAREs Rjj-^LjRo.

Machado.

1_E^l N. 178

« doar à Prefeituir(,t de Bon?
cão o amigo prédio (10 grupo escolar

Assem')"""3'	lo Estado de _MinaséI reta e eu ^ncjon Q a se , ',^uinte fei:

1

3:2WUM)

3 :W1,U4 1N3O il
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Art. 1. 1 . Fica o Govêrno ^o

doar à Prefeitura de Bom Despacho o antigo
grupo escolar, para nele ser instalada a Escola Norinú

Municipal.

Art. 2.'. Revogam-se &s disposiçC)es ein contrário.

Mando, portanto, a todas as au ,toridaides, a querno

conflecimento e execução desta lei pertencer, que 2 cum-
pram e façani cumprir tão exatamente como nela 6e

contém.

Dado no Palácio do Govêrno do Estado i!,- Mifi¥

Gerais, em Belo Horizonte, tios 15 d;,	i.^,e 19X

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Chrisliano Alorileiro

Ovídio Xavier de Abi—t.

LEI N . 17,9

Autoriza o Estado a fazer permui« de

A Assembléia, Le.gislativa do Estado de Minas Cerah

decreta e eu sanciono a se,-uinte lei:

Art. 1. 1 Fica o Govêrno do Estado autorizado a
permutar com a União os terrenos, em Sete Lagoas de

propriedade -do Esta-do, por benfeitork^s existentes rm
^m-esmo município e localizadas em "Wen,ceslau Braz".

Art. 2. 1 . Fica o Poder Executivo aulorizado a

permutar, no distrito de Figueira, município de Nça.

nha, até cinco mil hectares de terras devolutas por ler-

i-as de domínio particular, desde que entre iiim^s e ouIru
baja equivalência de valor, devidamente apõira1a p(,19

Serviço de Terras, sem que fique o Estado sujeito a ia-

denização de espécie alguma.

Art. 3. 1 Revogam-se as disposiç5es em <-ontrário.

Mando, portanto, a todas as autorid,-A4 5, a Cl ucil) o

ec)nhecimento e execução desta lei pertencer, que a euru-

prim e façam cuniprir tão exatamente conio nela rA

contém.

Dado no P ilácio do Govêrno -do `1 ,^t:,,do de Mina%

Cerals, em Belo Horizonte, a-os 15 de	de 1930-

BENEDITO VALADARES RIBMEO.

J^r'qC? pinheiro da S11m1.

0oídio	df,
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LEI N. 180

^ 1e licenças a inn&oncí,&I$ e 1ar, es
Assembléia.

^^islativa do E<.s tado de ^/Jinps (;orai,
c eu ^^aDciono a seguinte lei:

Art. 1.'. As funcionária^; estaduais quando ges-
bantes, têm direito, a três mezes de 

licença, e<)m v^_n_cimentos integrais, de acÔrdo coin as nornias estabele, _<idaa na presente lei.

Art. 2.'. As licenças só Poder5o ser concedidas
pgra o 

p
eríodo que cOMPreenda, tanto quanto possível,#ç dois meses üIlimos d gestação e o puerpério.Art. 1,. 0 pedido 2de licença deverá ser apresenta-

do antes do 7. 1 mês de gestação e será instruido de iii-
formação médica exarada em boletim especial 

e de1 acôrda com instrções aprovadas pelo Govêrno.
l'arágrafo único. os pedidos, e ileainin,li^z(los de-Pois do 7.' mês, serão prej

da licença.	
udicados quanto à duração

Art. 4.'. A data do início do período (Ia licençk
iiidie,,i(1; 1 p<-ir nma repartição técnica designada pelo

C,ovêrno, à qual incumbirá ainda dar sôbre cad.^- ca^(^
, Scepe-

particular os paroceres que forem pedidos pela%
lu^as de Estado.

Art. S. 1 . Uma vez terminada a licença , a ^,Olt , da
funeionária a-o exercício de seu carlo deverá ser e,-,)mu-nicada à respectiva Secretaria, coWIIIII docuniento que
prove a data do nascimento da criança.

Art. 6. 1. As lirenças inotiv^-d,,1,^, por intercur-
".̂ ia de estado,.^ Patológicos, na "estação ou no puer-
I)crio, ser5o concedidas pelo pro, esso geral de li(-enç2spar.,^ fr,,^t;iiyiento de saúde e não jinl)orttm em perda de
direito à que é conferi,da por esta lei.

Art. 7. 1 . 0 Gov^rno	as inst'.'uç^-)es para aexcenção desta Tei..

Art. S. ' . Revogam-se as disPosiçães em
Mando, portanto, n toda^s as autorida ,des, a quem o

colillecii yiento e execiiç5o desta lei pertencer, que a eu-m-
pram e façam cumprir tão ex,<)tame lite com<) nela se
contém.

Dado no Palácio do G~rilo do E^ta-do (te Minas
Gerais, em lBelo Horízonte, Ros 15 (,,c.	19.16.

BENEDITO VALAI)ABrS BrBEIRO.

José J1(Jri^J de
Ovídio Xavier de Abreu.
Israel Pinheiro da Silva.

Christiano Mon!eiro Ma.chado.
Ratil de Noronh11 Sá.
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LEI N. 181

Apriw.,, o	para a exeenção do Cót7i.,',ro de À Oitos 116

TerrilórIo . ;',1 i, i ciro

A AssenibUia, Legislativa do Estado de Minw, k^e^ais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Arl. 1.".	Fi ( -l a a I y,^-cvado o i cói , do celebrado	24

(le janeiro de 1936 1 
entre o CIúvêrno Federal	1,'Sta-

do, para ,1 execoçao do Código de Argua.,,^ no

juineiro.

Art. 2.'.	disposições em

Mando, p^jrtauW,, a t(>(txs -,s aI1torid,^ác s , k (Juct110
(-oii-he(-, ;,ineiito e (testa lei perteticer, que a cwii-
pram e façam cumprir t^o exatainente conio iièla se

contém.

Dado rio Palácio ffi) Govêrno do 1,"stad(> fie MIii^Àt

Gerais, cin 1k10	,os 15 (' e	J,,, 193^.

BFNEDITO VALADM'X8 RIBEIRO.

fl4r(ml pl idieiro da Silva.

Ovídio Xuvier de Abreu.

TÊRIMOS DE CONTRATO

Ministério da Agi-icuIlui-u

Direloria de Expedienle e Contabilidade

PrimeiNi Seccão

Têj-»jo de 4icôNío entre os güvérnos da Republica dos

Estados Unido,,-, do Bras i l e do Eslado de Minas GO-

ruis, para execução no seu território, do cód«1^9() th

Aquas.	 #*
Aos vinte e quatro dia c, do ruês de janeáro de inil

novecentos e trinta e seis, presentes na Secretaria de I'A-

tawJos tios Negócios da Agricultura, o res-pectivo nIini^.

Iro de Estado senhor doutor Odilon Duart(^ ffi-^-á, I)or

part^^ do Govêrno dos Eslados Unidos do e o -Ne-

cretário da A,,;,-icultur,-,, do Estado de _Minas Cerai s, »

nhor 44,nitor Israel Pinheiro da Silva, por pacte do govê;-

no do, dito EsLado, --- Coli, ']Pó i3O no § 1.', do art. j5."

d ,,^ Coii ,,tifti'ição Federal, (te 16 de julbo de 1934 , e R#
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^tr^' ^-"' dt) ( ^ecreL0 D . 584 de 14 -de janeiro (1(,fie" convencionado o seguinte:
J)Pilreira.	0.s kIos,

Federal atinentes à ^, , ( 
Iccisõe% e 'Sei,vI ços do

Plicação do decreto li.
24-r'43, de 1 

de 
j ulho de 19:34, ('ódig, de Àguas, ou (leÍ? h 5zeqúentes i-elatiN,,Is to Mesmo <>1)jeto' (JUindo s^e

	

às ColleessOcs resSalvadis no	'2.^', do de-

	

584, de 14 de j^aneiro (te 1936,	ex,,ut-Idose feitos executar no Estado. de :" inas GC rais Pelo serviçotéc.nicO e a,dmi nistrativo estadual ins t i tuido para ctun-prPnent4) do disposto no l rt . 1, 9 ^	-
ttüçáo.	 §	consii-

CiáuSula segunda. JIar,^-	dilo sel,viç
exercer, em virtude 

(lêste ^Icórd0 , w,^ Kri

. 

bu'içõe
I)clír" 

e 0111

conferidas aos serviços técn
1-,Ú1 lx-1os irts	icOs e idMinistrati vf) % 'fede'

	

. ns. 178 179, 180, 1,,41	1,82 184, 189e 190, do Códi,,^o de Águ^s e peio derret,0 ^I 13, fie 1. )̂

	

(!c 1935),	encaminhando
fia ^-ricultura requerjiii(^ntos, proce.,^_

decretos e de col)trats de _oI,.ces«^:,	
;o,^ 1,j_

SO,% , tfefuando j-t^gist i3O% e l IvI,,udo ^ o	'Io. e rectir-

-rc^-cnido-os e fjsc^diz^^ndo_l^hes zi,
recebendo do T^iiiii,<^i l, (, d ; , A

dens, instruç	 1	or-ões e portarias que por é,](- forem
do e6cligÓ e reglil,,iiitelit^^s SI^^l>rc

dc energia bidr-mIje, prcvi^Io 1)or í^,%tc

'ks t ",,xis 1 (f ile s ,- refereiki o 11,t.seu par,`igraro único, (to decreto 11. 24.67 3 , de 11(IV J;P11-1 0 de 1934, serão arrecadadas pelo Estado de Mi-
ilas Gerais, quie rec<)Iberá -ao Tesouro Nacioual	p,11-ic
W ^ e	de tocar 

<à 
União pel, Illiliz, -10 iu

J'Iú^ do ;eu doinínio.	
, ç,	

dustriii de

	clu.lrtl.	As
	

(file, poi,venlura
iMI1 u «a al)licação das disP 0siÇ i^f.^s dêsfe c«v^nio serào

Por eniclIdilucut o direto entre o SecircUirio
(1," A ,-f̂ r;c ukura do Estado de	Gel'ais e o Ministro(Ia AI--ricultura.

Cláusulf] ( I Iiiiffil. 0 presente coiiv^-ui0

("ePOis 
de	

pelos rcspecIiv 0 ,,^ org-ÍlosJegfi^ffi1ivo.,; (Ia lJui,,~to e d o Estado de Min^^js Gerlis " vi-
gW,',-Z ^` 1)elc> prazo de dez (10) ^uIos , ,) contar Wq- ^data deswi ^jrov^Í^ção, cons; derando-se táe, ^ltiiii ,ent(^ prorro.gn(ii)
POI-	período si não fÔr denunciado por, qn,,,jqx121-
dU^	com ' 1 ^ 1 ecc(I'êI]1c j a, no Iní Dimo, de ^;e;s ine.,;es,
da ^u

- a 
termin^-ç,~Io , po-dendD ser revisto .1 qualquer lem-

PO. i, ororrer	ou *revogac álo do (lccret<) fe -
d—, ' ;1. 24. 642), de 10 de i II I II0 de 03.1.
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;Cláusula, sexta. 0 estudo do rQ. ,,iirie dos ^u-rso);

dágua do território do F,.stado de Minas Gei-,iis e a ava-

Ilação do respectivo potencial hidráulico serão fe itos si-

multane,a,mente pelos serviços técnicos da UnR-̂ o e do

Estado e obedecerão a um piano elaborado de

acôrdo e aprovado pelo Ministro de Estado dos 1Nc1̂
^')eio%

cla Agricultura e pelo Secretário 
da Agricultu ra d,^ dito

Estado. Em cada exercício serão discriminados o;-- t r a-

balhos a cargo da União e do Estado, de niodo 
(1^V 

a;turina.s técnicas possam operar em completa 11,,u^-o11it1
na execução do plano adotado, permutando os dados co-
lhidos e evitarido a dispersão de atividades e esforçoN.

Cláusula sétima. o presente têrmo está isento do

pagamento de sêlo, por se tratar de 
assunto de

do Govêrno da União.
E, por assim estarem a ' justaidos, o Govêrno !^,^ÀeT3l

e o govêrno do EsIado de Minas Gerais ' foi
	o

presente têrrno no livro primeiro de acôrdo s
' ' 
co^ ^ Se

-crelaria de Esiado dos Negócios da A
gricultura, ^D

depois de lido e achado conforme, vai assimalo. -to 
ga-

binete do ministro 
da Agricultura, pelos reP" esei ^" Ilte

dos aludidos Covérnos, pelas testemunhas Pnulo (',1d 1,c-

mos e Urbano Wenceslau Herculano Cain qra, e	iniff,

i. Soares Pereira, terceiro oficial da , Diretoria

diente, e Contabilidade da ' mesma Secretn.ria ^^ e f,,^'3dO,

com exercício na 1.' secÇ ão , que o lavrei.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1936.

Odilon Braga — Israel Pinheiro ffia SiJv^ 1 -	^'aUlO

Cíd Lemos. — í5rbano Wenceslau Herculano Câma(
ra. —

i. Soare-s Pereira.
Confere com o original.	Diretoria de EYi-diente

e Contabilidade da Secretaria ^de 
Estado dos	dq

Agricultura, 1 . * secção, em 28 de janeiro d e 1936).

Visto . — J . Soares Pereira, terceiro oficia l .	M Pcq)-

pe, chefe de secção.
Publicado no "Diário Oficia1% de 29 de Jav-,Í1i-4)

1936.

Confere.	Paulo Pinto. -- Visto -
diretor do Expediente- -- Lar,,i iete 13ran-d5^^,

geral.

1— ^, ^, Gov^-,rno witorizado a abràr um
( :L^^ 1 .12:543$000, para cumpriniento da

precútór-a expedida pelo Juízo de Díreito da 1. 1 Vara
Cível desta CaPita i, a l-equerimento do sr. Atos de Le-
inos Bache, em virtude do haver sido o Estado, com()
&rrendalário da Rêde Mineira -de Viação, condenado a
"tisfazer êsse paganiento, o l-.i vi rtude de acórdião da
Córt,- le Apelação.

`* ' 
rt. 2.'. Revo gam-se as disposições em contrário,

ontrando es 1,.^^, lei em`vigor na data de sua publieqção.

Mando, portanto, a todas as a quem o
(-,<)n',,-,cin^ento e ex-ecuç5o d es t a lei pertencer, que a com-
Prarn, e façam el-IM P ri r tão ex qtU^mente como nela se
eontém.

Dado no Palácio do 4Govêrno, ( 3 fl Estado de Minas
Coerais, em Belo Horiz<)nte, -os 15 (le' noN-ejiibro de 1936.

BENwITO VAIADARES RIBElp,0.

Razil de Noronha Sã.

Do ETO

Ari. 11, 1).

Né.-o sançao ^s palavras bens do evento e delernii-
xando as condições de sua venda, Inediante liusta públi-
ou, do 11. 24, art. 11 , do ProJeto de Lei 11. 183, de 1,13 d&
Oovembro, transforni,9do na lei de, igu il núnieno,
4ata.

Os bens do evento sálo de prop riedade do Estano
(Constituição Federal, Drt. 21), e a venIia. dOS
didos, não se apoia em nenhun i princíp io le^, 2J, 1)
continúa abolido, entre no<,^, ) eniltei
Ovo.	

]cioso

Arts. 16 e 86:

Por infringirem -,)receito con-s1'1ueíom^1 do
oponho meu veto ao parágrafo ^inico do
Projeto, que reza:

Parágrafo úuÍco. A renianei-ação dos pí-eJe^1o,^ il^is
tsiáncias hidro-Minerais 

é 
fixada P'C' 1a Assembléiu Le ;,jis-

fativa, e a do prefe l lo da CUpital, I)cla ?,espectiw1 Cânhí-
ra, e ao texto in fegral do art. 86, que. dispó:e

Ari. 86. Substituiffio os prefeitos da Capil& e úw,
rã1ânc^a.,^ em suas auséncias ou inipedi-
filentO, as Pessoas que o Governador de,^ignar.

E' que por deterininac í~to	61,

LEI N . 182

Autoriza. a abertura de uni crédito es.?)"Zal de . . . . 1

142:543$000, P
a
ra P«gamentO 

ao dr- Atos (te ^,eMOs

Rache, cin virtude de condenação judicial.

A Assembléia, Legislativa, do Estado de Minas (kWais

se"uillte l-i:ex&a e eu sanciOno 2
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Muni-cípio (Ia Capital e dws estâncias
regeKi por lei especial.

Art. 31:

Véio, ainda, no art. 31, do Projeto, as	^w
pOr simples declaração eserita, assinada pelo renzii^f.i<n^-
te e pelos vereadores eleitos ]>elo parlido a que êle,

tencer.
,Estnbelece ú referido artigo 31 três fórmulas, I)c*

meio das quais o vQreador poderá renunciar ao rnand;^1o.
A última fórmula, poréiri, consubstanciad3, no

vetado, envolve terceiros 
em 

um al o unilateral, ([,^ N4m-
tade exclusiva do renunciante.

Art. 58:
A Constitu1ç«^o Federal, no s-eu 10, n. VH,

atribue à l.ini-ão e ao Fsl ,,^do, ci>n^,--urj-enteiiielite, ^i - r^a-
ção de outros impostos, ^t1ém (tos que lbe.K são atribok10^
privativamente.

Es
s
a atribuiç^o não se extende aos Municipios, rê-

serv-Indo-1fl,es a Constitffiçiiio. no caso, 1,~I o sórn-ente, -, I)vi--

centagem do- neles arreç.^dados (art. 10, cif.,
p ,ará.grafo único .) .

Veto, portanto, por inconstitucional, o irt. 518, do
J 1 ro.^e10 133.

E' o seguinte o g i-l^ipo 53, w4,,ido:
"ATt. 58. 0 Município p<wIerá	oulros ^Mpoç-

tos, na fórm(i da, 
lei 

<, ru vigor".
Palário (19 Liberdade, em Belo Horizonte, 2 ^^ ó^1-

zembro de 1936.

BeneWÉo Vuladares Ribeiro, governador do i'^-
tado.

LEI N. 183

Contém a organização municipal

A Assembléia Legislativa do Estado de gMbiDs G^rim
decreta e eu sanciono a segiihi1z^ !Qi:

TITULO 1

Do inunicípio

CAPITULO 1

D'a criação e modificação (i<) ^14iizicípi^)

Art. 1.'	0 Estado de Minas Gerais divid,--,-oe em
Município% e êstes, 

em 
distritos.

47 -;-) ---

1.* 1'erá a e^ite,-uri,[ dc^ cidade ou de vila a sé(lf-
segundo nela liouver ou não fôro; e a

categoria de arraial, a 1>ovoàçÍ_io que fôr , ,,,penas séde
(te ú;strito.

Os Municípios e Gs cii ,^tritos terão as mes-
ina ,., 1(^n<-^niinações das respectivas sédes.

Art, 2.' São condições essênciais par a criaçu0
de Município:

i população ruínima , de vinte mil habitantes;
!'^ reAda IIII)nicipal anual mínima de Ditenta con-

lo^ oe réis;
c) ex:stência, no lugar desígnado para séde, de edi-

ríc1i^^ ^_, om capacidade e condiç5es necessárias par^^ o
govêrw^ n.nmicipal, instrução púbIJea ,1 posto sanitário e

^P11r1o. heni como terreno p'Ira cemitério (Const.

Ar , . 3." São condições essenciais para . a criaçã<,)
(10

w^ popirlação ^iiínji)i^i de três mil habitantes;
b) ren,da inunicipal anual mínima de cineo contos

de

^') exist^ncia, na &éde, de cincoenta casas ha1)it^.-
das, euWício para instruçám) e terreno 1).u-a cémitério.

Est., art. 59).

T'^^ra wdi devem sei- pt-eferidos, tanto quanto 1^o.s-
sive3 ` <^s pontos centrais,, ou os de mais fácil ace.,^o,
CITI '^1:^^.,ao ao territóri(> do distrito.

^,i1. 4.' Mediante licença da Assembléia
o-,^ Nfunie

i 
ípios firmar acôrdos para modificar

os re^^j) ,eCtivos limites. (Const. E ,4 — art. 68).
Art. 5.' 0 Município criado 

ou 
aumentadio coni

área desmembrada de outro será responsável pela quota-
park das obrigações do 1Wunicípio desialcado (Con ,,1 .
Est.. art. 70).

'JP^irà kgrafo único. 0 "quantuni" dessa responsabi-
será aptirado, pela Secretaria dos Negócios do fli-

1er^^^ e comunicado ao Município criado ou acrescido,
1)ar^t qüe êste, em seu primeiro orçamento e nos seguin-
les, u,onsígne as verbas necessárias para o pagamento,
:dê final resgate.

Art. 6.' Os Prédios escolares, campos de aviação
e cemitérios, sitos no. território desmembrado para cons-
tituir zo-o Município, ou para se anexar a outro, quan-
do p(^rtencen1es ao Município desfalcado, passarão de
pleiw dire i to ^c independente de qunIquer indeniznçao,
a pe i,'tencer ao 31unicípio por essa fórina criado eu UI-

,,rt. 7.`	Não se (lesitieiiiiii-ai^á território	um pàr^4
witro, Município, quando prejudicado fique qualquer dos

exigidos para criação do Muilicipio.



Art. S .- 0 município não

distritos.

CAPITULO 11

Da^, i12-1,1<dUÇãO do

^krt . 9.- A criação do MunicíPiO 1)el ^1 '^ss"1i)Iéia

LcgisILI tiva será Pelo Governador do Estado coinu
llica

-da ao Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, afini dêste

marcar a data ida eleição para vereadores.
^Os vereadores diplomados :reunir-se-ão para

ilistãar o ^NluuicíPiO e 
a Câmara no dia, hora e local

dcsj gnados.o 
Ao ato presidirá o juiz de idireito da coniarea, que

dará posse aos vereadores, depois de compromissados--

§ 2.' A instalação, compromisso e 
posse constarão

(Ia ata lavrada pelo vereador que 
o juiz houver convi.

(lado para sei-vir de secretário. Da ata se 
enviará cópia

utitênticada ao Secretário dos Negócios do Interi , ^v^ ^ttra

fins de arquivamento.

CAI>ITULO 111

Da extinção do MuilicíPio

Art. 10. E' 
facultado ao Município, por doi-s terços

dos votos dos mer ,̂ bros componentes da Câmara, ire-

querer à 
Assembléia sua anexação a outro (Gonstt. Est.,

art . 69).

TITULO 11

Da compelência do 411,11licíPiO

11. ~_4,0 NAunicípio coni gete provei' Lud(> (lue

respeite a s,eu peculiar interesse, e, especialmente:
1)—,kdininistrai- seus bens, quer de ulo público,

quer patrímoniail.
2) Decretar e arrecadar ^os impostos de sILLI c01n -

pct^,ncia, e aplicar-lhes as rendas em matéria de ínte-

resse municipal.
3) Orçar a receita e fixar a despesa do MU n 'iCíPiO -

4) Alienar bens, mediante hasta pública, e adqui-

rí-los Por atos 
« 
inter-vivos"ou "inortis causa", inclusi-

Ve desapropriação por necessidade ou ut.
ilidade públi-

c,,^, aplicando 
em 

Obj eto de interLsse municipal os "a-

dos e doações que receber.
5) Conceder privilén-ios, mediante concorrência

p^!blica ou -administrativa, para exploração de obras e

serviços de utilida,de para o Município.

--1kulleilíar os serviços adminis-
(:xph y-adas pelo Município.

7) Griir, extinguir e prover car gos municipais,
fixando-lhes, as atribuYç5es, vencímentôs e finanças, e
estabelecendo as coiidiçõ,es d ,-, nomeação, promoção,
demissão, disciplina, férias e licenças dos seus funcio-
nários.

8) Fixar o horário dos e^^Iabcleciinen tos comer-
ciais e industriais, observando o descanso semanal.

9) l^ calizir o s se rviÇw; e obras de interesse para o
Município, devendo as referentes ao saneamento e à
higiêne obedecer a planos aprova-dos pelo Estado, que
,poderá, quando o julgar conveniente, fiscalizar a res-
pectiva execução e exploração.

10) Adotar um PlaDo geral de sistematização, em-
belezamento e expansão da séde do Município e das
dos distritos, ouvido o Departamento de Assistência aos
Municípios.

11) Re
g
ulamentar as construçõe s, reparações, de-

Molições e arruamentos, observado o plano geral de
sistematização e expansão urbana; fixar as dimensões
-dos tapunies (Código Civil, ai , [. 588) e as distâncias
que deverão 6111ardar as construções que incomodam ou
Preiu,dicam a vizinhança (idem, art. 578), devendo o^
matadouros ficar distanciados dos núcleos de popuLi-
ção no mínimo de 500 metros.

12) Cobrar a contribuição deinelhoria, pela forma
prescrita em lei.

13) Organizar o plano geral de viação do Municí-
Pio, aj ustando-o, quanto possível, ao plano ro^dovjário,
do Estado; estudar, construir, reparar e conservar suas
estradas, devendok os respectivos estudos obedecer,
sempre qU e POsivel, à orientação técnica da Secretaria
da Viação.

14) Regulamentar o serviço de transporte dentro
do Município, inclusive o trânsit<) e e stacionaniento de
veículos, de acôrdo com a le gislação estadual: fiscalizar
e aferir os instrumentos emp' regados no abastecimento
-de veículos.

15) Estabelecer, no Município, serviços de cana-
lização e abastecimento de á gua, ex^oto, telefône, ilti-
^min2ção pública e forn ecimento de luz e energia elé-trica.

16) Aferir, peric>dicamen'e, balanças, pesos e I ne-
^didas de iis,) no comércio .

17) Re ',MI,^ r os s e
r
viços funerários administr,-. - os

cernitérios e regulanienlar e fiscalizar os' de as.,.Ociações
reUgiosas sendo estes proffiii dos de reclisar ^,pu,',tura,;
onde não 'liouver cemitério secular,
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is) l,evantar o cadastro territorial do

con i o hasc para a decretação dos inipostos.

19) Abrir, desobstruir, Iiiiipar pavimeii',,i i- ,	Aal

gar, alinhar, irrigar, nivelar e emplacar as )ábh-

cas, numerar os edifícios, prevenir e extinIg
uir ilicèn-

dios.
20) Construir, reparar e conservar cais, Mura-

lhas, canais, calça,da..,, viadutos, Po ntes , P0IItilffi ŵ '^; ' ho-

ciros fontes , e . halarizes e lavadouros; prepacar co li -

scrv^r jardins públicos; construir campos d,,^ aviação,

podendo fazè-lo (te 
comum acôrdo com o Estado ou

: ,L União; arborizar vias públicas; prover tudo 
que fôr

reclaniado pela conveniência pública, decôro e orna-
-dadus a.^ pres-,nto das Povoações do ^Qunicípio, guai

erir,^)cs do piano geral -de sistematização e

21) Vela,- Pela, estética urbana,	re,1,l ul a n dO a fi-

—aç-	anúnciOs e -Outros "'elos de '13u1)" 
e

.	o (te cartazes. ,	
r	"u,quetetÔ-

dwie e propaganda, e iI-isiituirl(10 a^ eellsu

Ilica	fachaffi!" dos edifícios.
ão e destino (to, iixo1?12)	Guidar da c f) let ,, I , i-eiiioç-,

Cias Imbitações.
23) Be.,;uIaMentar	a,; insLalações	e

elétric qs doniieii i ares, ell eborando os resi^ect^vo,

gos, de acôrdo com as 
nornias estabAecidas ÎPCI^^ F s-

tado . fazer inspeciona r frequêntemente ditas instfla-

ções 
1 
Para verificar se obedeceni às j>rcscrÍçot^s

lamentares, qu ,,,,Ito à segurança e I^igiénc

ções, ])em Col-no os (juinlàis e ()',, 
terrenos baIdio.^, obri-

zI1^ZMdo os propri,et,'Irios a niaiité^Ios assC'ado^.

Apreender e, deposit-u-24
ventes e coui sas móveis, no Caso de transgressão e,ic pos-

	

te	nuillerO:inunicimais. (Palavras vetadas, n es

beits do 
evell io e	as condições de slw Vm-

ii?<, fli(iizte h (,,st<t públíca)

ni,^itado L"'O ^ ; C	açou.gue^;,	o^i	j)CI

1 ,. l ítir-li j es a ( , onstrii^-ão e ex piol--,, ãO POr	ares

que podeni - ser autor Í zados e exi)loi—r 4 " ; I)Cr-

tencentes ao Muni c íP i o, sein caráter de niolloPólí- 7-e -

.-Mando-os e jiscalizando-os, e n, ordein a ser ft)uCcida

carne sadia à populaç^o.

26) Constriiii- ou (lar licença para , cOnStrilil- - e

explorar inercados PúbliCOS, policiando-os e não per-

Mitin^do nonopólios c atravessamentos 
(-te

ie(-e^^s ; da(le nêles expostos à velida,

q1,oniu	a t l aii(l' ,,ide dos gêneros s^),b o

.":Initár^o.
27) CO o 1,> e 1 - r c'C) 111	o Estado	

na,	tio

coInérc^x> do leite e SCU.SI (ic-, rivados, na forma d: ,̂  ';,ci«

e	n i "i	a localização e o	funciva-

niento

r`
WiC^# ,,Li ú2 seguranca e vida 

da 
população,

procurando, (lija)Ito Possível, estabelecer no,; jj ĵcjeos ur-
banos de inaiGr importância a separação das zona, ,; onde
^ke exercem as atividades tios habitantes '(zonc^^uiiente)
4 modo que eM unia iiie.l;lna zom^ e se local ; ze,,in os edi-
fíciOs d e utilhaÇão senielhante ( zo " ,^s: ---'residencial,
industrial, comercial, ele.).

29) Contratar profissionais legalinente hab
í lita-dos para a ex ectição de vbras e serviços Inunicipuí8_.

30) Conceder licença, para o l'unejoii ,,tili(^ l-i to de
casas de diversões, espectáculos, jo,^()s, cafés e estabel-
leciinentos congêneres, exigindo queopreenchani as con-
(lições -de orden, se ,,,i i, ra n ca Ili g iene e m.) i alida^je , c s -

à licença quando (lanosos à saúde, ao sos-
^ê9` PU ' blicO , ou )os bons costurnes , e fechanoo-os qjj.^n-
lio fuilejoi^,i ,reiii seir, licQnçi ou depois de cassada.

01	Ve12r pela salubridade pública, paq j-a ;..,to
cooperando coni as	sanitál-ias na
Ção de re gi-as de higiéne, localizando -os ceinitérios,
hosp it,t'.^,	niatadoliros,	teatros,	cineni as e out1 .0,; e.,^_

ii tos p^jbj icos Ou p
articulares, a liiii de evitar

!" al ('s e ilic-"modo-, z população, e obr ; ,'̂ an,do os p^t1*_
ticulares e esgota l 011 aterrar seus tért.c^Ios puntaro-
Z)s ili^ ^Ja_-3	sitos dentro das povoaç(~)es.

2) Providenciar a extinÇão de f.oi-liligt(e3. 
ros ede an j inais daninhos, e a apreensão de ailiiiiais sol-

105 lifis vias públicas.
33) Exercer, em concurso con i a Uliffio Q o Es-tado. as a tribuições constantes -dos ai-ts. 138 e IU, daCOli stituição Feãeral.
34) Subvenciona,- os estabel ecinwn tos associa-

<;ões . e instituições de utilidade pública ou ' '(te henefi-

35) Coininar	ritultas,	até	quinI ,,ento.s. III ii péis
(500$000), Por infra ção de posturas
4endo eleval-as ao dobro no caso -de reincid'é11c1.1.

36) Desenvolve l. no ^junicípio o
valmente primário e rural, -para Í	

o, pri.m

de sua renda tributária.	
isto dispendendo 10%

--- 37) Fomentar o comércio, a lavoura, a pe--uá_
ri^, e as, índústrias ein geral, no Aluni cípio, or^,^-anjzando
exPosições de produtos e preiniando os produtores que
*] a is sobresaírem.

38) 
Realizar serviços de interesse comun, ccn,

outros Niunicípios 0,1 
com o Estado, Ined i ante acôrdo,,,ou convênios coni êstes firinados.

Art. 12 E' vedad.o ao Município, além do quedispõe a Constituição da nepública:
'de,^^vja^- qualquer parte de ^^ua ,s rendas Para

CCIÇ,,(> que, diret a ou

-- -,<79	--



L
seus serviços, salvo acórd-o con, Outros MLInicíP '051 em

caso de interesse c^o1i1u1n;

h) 
remunerar ' ainda que transitoriurnenie, funei0^

nário federal ou estadual, que nêle tenha exercício, SA-

vo acôrdo com a União ou o Estado, e 
observado, no

que fôr aplicável, n. 8, do artigo 38, 
da Constituição do

Esta-do.
c) permitir que ^D fieinas de 

sua propriedade im-

primani jornais ou prospectos de 
feição partidária.

d) contrair empréstínio cujo servi(-,o de juro s e

amortização absorva mais da quarta parte da média d4

arrecadação dos três ultimo s anos lev,un1.-) -w e- e')ntR,

para êsse cálculo, a renda líquiL provável dos servi-

ços de caráter produtivo, quando o empréstimo se 
de>

tinar à 
execução dêstes. (Const. Est., art.67);

e) -conceder privilégios por mais de 
25 (vinte e ciI>

,0 ) anos incluídas as prorogaÇões.
Paraá,-rafo único. Depende de aprovação da 

A>

sembléia o acôrdo a que se refere a letra "a", quan410
'st

incidir em serviço de caráter parmanenete. (Coli
st. E

art. 67, § único) .

4^
Da administração aluniciPal

Art. 13. A Administração do 
Município compela

em ,a função deliberativa, à 
Câmara Municipal, e, ciu

Est 1sua função executiva, ao prefeito, Const. . . art. 61)-

CAPITULO 1

Da organiZaÇãO MuRiciPal

Art. 14. A 
Câmara Municipal compõe-se de vereh-

^l o povo, 120 dias antes do
dores eleitos diretamente pe
término da leg islatura anterior, pelo sistérna 

de represen-

tação proporc ional, vo
to 

secreto e universal.

§ i., o -mandato dos vereadores durará quatro ^1n0S,

e sómente se exigirá com 
a instalação da nova Cá,

mara.
§ 2 .- o número de vereadores obedecerá 

à sez,,'(Iint6

proporção:
7 para os municípios de 

1 a 2 distritos;

9 para os iiiiinicípios de 3 a 4 di',trit`;

11 para os municíp ; os de 5 a 6 distritos;

13 para os municípios de 
7 a 8 distritos;

15 para os municíPiOs de 9 
ou mais distritos, C

para o mun i cípio -da Capital.

Art. 15- SÚ0 consideradn s serviÇO PúblicO relevan-

te as funções de prefeito e de vereador.
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§ 1.' 0 vereador, pelo desempenho do mandato,
ainda que faça parte da Mesa, não perceberá nenhuma
remuneração, nem mesmo a, título de representação ou
ajuda d(- eusto.

§ 2. o 0 prefeito terá dercíto a subsídio e verba de re-I)reseiiiaç,-̂ o, fixados pela Ci`unara nO üItfino ano do pe-ríodo legisl ativo, de acôrdo com a tabela anexa.
Art. 16. A administração do Município da Capital

e das estâncias h idro-iminerais reger-se-á Por lei espe-
cial, sendo o prefeito nomeado pelo Governador e porêle deinissível, livremente, reservadas as funções deli-
berativas a urna Câmara eleita. Wonst. Est.. parágra-
fo 2.' do art. 61).

Parágrafo único. Vetado.
Art. 17. A Mesa da Câmara será -por esta: eleita

Bnualinente, no início da premira sessão, e servirá nasse.guintes, inclusive nas extraordinárias e nas proroga-
ções.

§ 1.' A Mesa compor-se-á de presidente vive-pre-
sidente, prii y.ieiro e segundo secretário, os ^ua1s nesta
mesa ordem se substituirão.

§ 2.' 0 mandato da Mesa eleita -durará até se cons-tituir a nova, a cuja eleição presidirá, salvo no primei-
ro ano da legislatura, em que se guardará	<) dispostono artigo seguinte.

Art. 18. A Posse dos vereadores e da Mesa, bem
como a instalação das Câmaras obedecerão às seguintesformalidades:

§ 1.' Diplomados os vereadores, o juiz de direitoda comarca, e na sua fal t,91 o da mais próxima mareará
dia e hora para aqueles se reiinire-iii sob sua 'presidên-cía, na saln , destinada às sessões da Câmara.

. § 2.0 Presente a maioria absoluta -dos vereadores,
o juiz-, em verificando a autenticidade -dos seus diplo-
mas, deferir-lhes-á o compromisso re gimental, na for-ina do parágra,fo seguinte.

§ 3.' Pondo-se de pé : no que será acompanhadopor toda a assistência, o j
uiz convidará o vereador no-minalmente mais votado a fazer a seguinte afirmação:

"Prometo (ou juro) cumprir d i gnamente o manda-
10 a Infin confiado, trabalhar pelo eigrandecimento des-te muni cí

p
io e defender as instituições sociais e políti-cas vigentes.

Em seguida, cada um dos outro,% confirmará o c<)m-promisso, dizendo s imple
s
mente: "Assim o prometo (ou«iuj-o").

Quando, P or
ém, depois de instalada a Câjmara com-

parecer algun i vereador anida n~	9
a afirniaç '	1	

ao compromissado será

L 31 
ão recebida P el o Presidente regi stra ii do '-se o

TITULO 111
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fato sob a fúrina de têrmo, no livro de instalação da

,Câmara.
Completa o compromissão a assinatura na ata 

OU

têrnio.
§ 4.' Continuando presente a maioria dos verea«

dores, e sob a presidênc ia do juiz, proceder-se- á à elei-

ção da Mesa. Haverá uma cédula para presidente, ou-
tra para vice-presidente e outras para cada secretário,
que os vereadores irão depositando nas urnas, ao passo

(,ue forem sendo chamados, servindo de secretário 
o

vereador designado pelo juiz.
§ 5. o Ao mesmo juiz

, além da direção e policia-

nienlo dw; trabalhos eleitorais, compete cou
lijecer dos

Pedidos de renu'ncia de inandato 
e convocar o suplente

a que couber a vaga..
§ 6., Si o candidato a qualquer dos cargos da ^^Ie-

sa não houver obtido a maloria dos sufrágios da Câma-
ra- realizãr-se-á segundo escrutínio, em que poderá o

candidato ele ger-se por maioria simples. Mesa declai'a-
§ 7. 1 De^ois de haver empossado a

rã o juiz instalada a Câmara.
§ 8. 1 Lavrar-se-á, logo após, a ata em duas vias,

sendo unia no livro próprio ' e 
a outra, em papel avulso,

que será, para fins de arquivamento, imediatamente
remetida ao Cartório Eleitoral.

Art. 19. A se
guir, sob a direção da Mesa efetiva,

havendo número, a Câmara ele
g
erá o prefeito, também

por voto secreto, e para um período de quatro anos, Ia.
vrando-se a respectiva ata, nas mesmas condições e com
as mesmas cautelas referidas no parágrafo 8.- do artigo

anterior.
§ 1. 1 Si nenhum (, andidat,? houver obtido a iii:,ioria

dos votos da Câmara, realizar-se-á segundo escruti.
nio, em que poderá o candidato ele ger-se por inaioria

simples de votos
§ 2.' Cessará o mandato do prefeito com a eleiÇà0

e posse do seu sucessor (art. 21).
Art. 20. Quando, para a eleição da Mesa ou do

prefeito, n ,,> di ,a,, hora e local emprazado,;, .^c v(-!Í1^c8r

a inexistência de "quorum" (metade, mais um dos ve-
,readores), considerar-se-á m,,treads nova reülliã(> para

o dia imediato, à mesma hora e local.
§ 1.* Si nesta ainda não houver número, mareara

<) presidente nova reuniao para depo i s de dez dias, e
aos vereado-antes de quinze. Néste sentido, oficiará ,

res e fará publicar edital na imprensa do Iog^ir, onde
a houver, e aflixal-o na 

Porta principal da CAmara.

§ 2.' Si, apesar dt-ssas providências, não se con.

seguir número para a ele^ç',~-o, dará o pre>^ideiite confie-i '

cimento des^a circunsUinc a lo Tribunal B?gional de
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Justiça Eleitoral, afim -de ser instaurado contra os fal-
tosos o competente processo de perda do mandato, re-
gistrando-se tudo em ata.

§ 3.' Qualquer vereador ou partido político po-
derá tomar, junto ao referido Tribunal, a iniciativa desse
processo.

Art. 21. 0 prefeito tomará posse per q,nte.a Cània-
ra, na mesma sessão em que houver sido eleito - e 1)i-o-
clamado, ou, dentro de dez dias, Perante a IMesa (Ia
Câmara e, na falta (festa, permite a mais alta autoridade
j
. 
tidiciária do Município. Em qualquer das hipótes'es
lavrar-se-á o têrnio competente.

§ 1.' Não se empossando o prefeito no prazo déste
artigo ou não se realizando na ocasiao própria a sua
eleição assumirá a prefeitura o presidente (Ia Ci`unara.

§ 2. ' 0 Prefei t o da Capital prestará colopro[nisso
e toniará posse peranLe o Governador (to Estado, ou a
autoridade pGr êle designada, e os prefeit-os das estân-
cias hidro-minerais, perante o Secretário de Estado dos
Negócios -do Interior.

' Art. 22. 0 prefeito, que residirá na séde do Mu-
nicípio, não poderá (lèste auseritar-se por mais de quin-
ze dias, sem licença da Câmara. Em sua ausência ou
Impedimento, ser'à substituído, sucessivamente, pelo
,presidente da Câmara e Pelos substitutos dêste Const.
Est., artigo 61, parágrafo 5.1).

Art. 23. Ocorrendo, em qualquer tenipo, a viga
de prefeito, assumirá o cargo o presidente da Câniara,
até que esta eleja o substituto, o que será feito dentro
de 15 (lias, conta ,dos (Ia ocorrência da vaga.

Art. 24. No último mês do seu m 'andato, o pre-
feito a,p resentará relatório de sua administração e prQs-
tará as respectivas contas.

Prarágrafo únic,o. No caso de não as prestar, se-
rão tomadas pelo Tribunal de Contas.

Art. 25. São condições de elegibilidade para o
car

g
o de verea-dor ou prefeito:
a) ser eleitor;
h) estar no gÔs-o de seus direitos civis e políticos.
Art. 26. São inelegíveis para o cargo de vereador

ou prefeito;

a) as pessoas indicadas no art. 112 e incisos, da
Con stifffição Federal;

b) as que já tiverein sido conden,,^das Por crime
infaula nte ou falência fraudulenta.

Art. 27. SãO incomPátiveis para exercer o cargo
de vereador ou de prefeito:

a ) os Ofi cilis inferiores da ativa da Fôrça Pú-
blica do Estado;
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b) os credores do Municipio por empréstinios e

,)s devedores, o qualquer título, e cetuados os contri-

buintes dos tributos que ainda não hajara incorridos em
mora;

c) os concessionários e -os contratantes de qu"-
quer obras ou serviços municipais, durante, a vigência
das respectivas concessões ou contratos;

d) os diretores, proprietários ou sócios, gerentes
ou auxiliares de bancos ' camparibias ou empresas, que
teriliam contrato eGin o Município, ou forem favoreci.

dos por lei municipal.
Parágrafo único. Desaparecerão estas incoíiipatibi.,

lidades dêsde que, no, momento de ser prestado o coin-i
promiisso, hajam cessado os motivos que as deterini»A

	

rara.	 1
Art. 28. Não podem servir conjuntamente na mek«

ma Câniara, como vereadores: ascendentes e descendei>
tes, irmãos, sogro e genro; cunhados durante o cunhadi^
e dois ou mais membros de uma mesma firma comércial

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dêstes casoi,
-resolver-tse-á o impedi-ment<) contra o menos voiadoe,
no caso de empate, contra o mais recentemente eleitoc,
si forem da mesma eleição, contra o menos idoso, recor.

rendo-se à sorte fóra das hipoteses figuradas.

Art. 29. Nenhum vereador poderá:

a) celebrar contrato com o município;

h) fazer empréstimos à municipalidade;

c) patrocinar causas contra o Município, nern
pleitear interesses particulares perante o respectivogo-
vêrno, como advogado ou procurador;

,d) acumular o mandato com outro de caraterele.
tivo;

e) ser diretor, proprietário ou socio de empresa
beneficiada com o privilégio ou favores concedidos pelo
Município ;

f) perceber remuneração, direta, -ou indiretaniente,
Por serviços de qualquer n ,a^tureza, prestados ao
cípio.

§ 1-'. Perderá o mandato o vereador:
a) que infringir qualquer das proibições do artigo

29 supra;

h) que houver perdido os direitos poffileos;
c) que for condenado por crime infarnante ou fa-

lência fraudulenta;
d) que for declarado interdito;
e) que iiiii(Lu- de rísidência	fôr-i do Municí-

pio;

f) que eleixar (10 coniparecer às ses:sões durante> sei s meses seguidos, salvo inipedimento de molestia pro.

9) que faltar, sem justificação, a três reüniões or-dinárias consecutivas.

§ 2.'. 
Em 

qualquer das hipoteses do Parágrafo an.
terior, cumpre ao Tribunal ]Regional de Justiça Ele`to-
ral de<_,I-eta,^ a perda do mandato, mediante provocação
do presidente da Câmara, do prefeito, -de qualquer ve.
rOdor ou eleitor do Município , ao in-teressado assegura-
do plena defesa.

3. Dêsde que o vereador ou prefeito for pro-
nunciado em procesm crime inafiançavel será suspen-
so do cargo até final jul-amento, sendo ^ubstituído 

oprimeiri, plio respectivo suplente, e o segundo pel,
Prefeito i,1t e rino que a Câmara eleger.

Art. 30. Perderá o cargo de Prefeito:

a) que não apresentar contas documentadas, ou
não as tiver aprovadas por motivo de aplicação ilicita

k	dos dinheiros Públicos;

h) que se utilizar, em proveito, próprio, dos dinhei-ros públicos;	.

c) que deixar de tamar posse, sem causa justifica-da, no P razo do art. 21;
d) em qualquer -dos casos previstos no parágrafo1.* do artigo 29, e que lhe forem aPlicáveis.
Art. 31 - A renuncia de vereador poderá realizar-se Por "'cio de ofício de- próprio punho, com letra efirinaTecon;hecidas P Or algu mtabelião da comarca, portelegrann.a em 

que se declare achar-se o original com
firin^I reconhecida. (l>alavras vetadas, neste artigo 31:vi

1 
1 Por s&1IPles declaração escrita,1,1 assinada pelo renun-,ante e pelos vereadores ele itos pelo Partido a que élepertencer).

Parágrafo único. Reputar-se-á aberta a vaga ,, inde-Pendente de qualquer formalidade, dêsde o momento
cai que o pedido seja Pelo presidente comunicado 

àUrnara 
em 

se,s,são.

Art. 32. Na falta ou 
imp

edimento do, vereador,scrvi "á o suplente, Previamenle convocado (Const. Est.,art. 61, parágrafo 6.1).

. Parágrafo único. Consideram-se faltas justificá-VeIs :

a) auseri
.cia, mediante licença da Câmara

cedente de seis meses*	
. não ex-

l» impedimento, 'p
articipado por ofício, e reconhecidio pela Cania,r.a;

C ) -in olestia provada,
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Art. 33. Para substituir o vereador que falecer^

renunciar ou* perder o mandato, convocar-se-á o respe.

etivo is,uplente ' na forma (Ia lei eIeitor^d.

,Pará
grafo único. Quando não houver suplente,

proceder-se-á a nova eleição, salvo se faltar menos de

seis meses para o termino do quatriênio.
Art. 34. Verificada a renuncia de mais da metade

dos verealores e suplentes, o prefeito levará o foto ao
-conhecimento (to Tribunal Regional Eleitoral, afim de

ser desi
gnado dia para as novas eleições.

§ 1... Igual providéncia se tomará para a eleiçào
de novo vereador, quando, verificada qualquer vaga, nã)

houver suplente que a preencha.
§ 2.o ., Si o prefeíto renunciar simultaneamente com

a Câmara, o Governador do Estado nomeará prefeito in

terino, fazendo a devida comunicação ao Tribunal Re ,gio-

nal Eleitoral, para que, reconstituída a Câmara, se pro.-

ceda à eleição do novo prefeito.

§ 3.'. 0 prefeito e os vereadores eleitos nos têr-

mos dêste artigo e seus parágrafos exercerão o mandat,)

pelo tempo que restava ;aos substituídos.

Art. 35. Os funcionários públicos e serventuários

de justiça eleitos vereadores ou prefeitos serão conside-
raidos em licença, respectivamente ' nos dias (te fiincio-

naniento da Câmara e durante o exercício do mandato,

esselgurada aos primeiros, durante essa licença, a inte-

gridade dos vencimentos.
Pará,grafo único. 0 funeionário eleilo prefei

t
o não

perceberá quaisquer vencimentos do cargo anterior, du-

rante o exercício do man,dato.

CAPITULO 11

J)a Câmara Municipal

Art. 36. As deliberações da Câmara Municipal se-
rão tomadas por maioria de votos, presente a maioria

absoluta dos vereadores.
§ 1.'. 0 presidente e demais inembros (Ia Nlesa

terão direito de voio em todas as eleições e deliberações

da Cámar^a,.
§ 2. '. Ao presidente e,q be ainda, salvo nas eleições,

o voto de qualidade,

Art. 37. Compete à Câmara deliberar sôbre tudo

que respeite ao peculiar interêsse do município e, no-

nicadaniente, sôbre, as inaterias contidas no Título 11,

desta lei, clabrando as respectivas resoluções.

Pqrá ,, i-afo único. C,^à)e, além disso, à Cama,',';

Eleger a Mesa, anualmente,

E,le! (q- o prefeito municipal, 
na 

forma desta

lei,
3. 1) Eleger, na primeira reimião anual da Câma-

ra, as comissões permanentes.

4. 1 ) EleLor^,r o seu regimento interno, logo que,

enipossadG, ou adotir o já elaborado de acôrdo com

esta lei.
As resoluções da Câmara ficarão sujeitas às disposi-

ções constantes das, letras a, b, c, d, e e f, (to parágrafo

iiii ; co do artigo 10 da Constituição do Estado.

5. 1) Dar i)osse ao prefeito., conceder-lhe licença
I)ara se ,ausentar do municipio por mais de quinze dias,

e co-hecer de sua renuncia.

6.') Deliberar sôbre a época e forma dos lança-
mentos e da arrecadação ^^os tributos municipais.

7.') Julgai . as cont ---is anuai^ ,, (to prefeito, na forma

desta lei.
8. ,) Solicitar ao prefeito, quando o julgar conve-

niente, informações sô^Lre a marcha dos negócios muni-

cipais .
9. 1) Votar os créditos suplementares e especiais.

10.) Deliberar sôbre empréstimos e operações de

crédi,tG que o município pretenda realizar, para execu-

ção das obras e melhorainentos, suas condições, forma e

meios de pagamento, observado o disposto no artigo 12,

letra d, e nas seguintes:
a) para pagamento dos juros e amortização dos

emprés^timos serão consignadas, discriminadamente, nos
orçamentos as respectivas verbas;

D) o produto dos empréstimos não poderá ter
aplicação diferente da estabelecida, pela Câmara Muni-
cipal;

c)^ nenhum eniprés,tinio que se destine à execução

(te obras ou melhoramentos po-derá ser efetivamenle con-

tratad
o
 sem que tenham sido de antemão aprovados os

respect
i
vos projetos, orçamentos e plan(>,s de financia-'

niento, os quais servirão de base para se cálcular o

(Iii(inliztii do empréstimo. Determinar-se-ão especifica-
dimente as rendas ou bens a serem dado sem garantia,
sem prejuizo (to,,; serviços norinais que a administração

deva prover.

Art 38. A Câmara reunir-se-á, pelo menos uma
N,ez em cada semestre.

P<g rágrafo único. Na primeira reünião obrigatória,
(Ine se realizará até o dia 15 de janeiro, a Câmara to-
mará as contas do prefeito e- deliberará sóbre elas; na
segunda, que se realizará até o dia 5 de outubro, votará,
'orçamento. (Const. Est,, art. 63, § 1
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Art. 39. A Câmara reünir-se-á extraordináriamen-

te, sempre que for convocada pelo seu presidente, m&

diante requeri,mento rnotivado do prefeito ou de uni têr-

ço dos vereadores. (Const. Est., art. 65) .

§ L o. A reünião extraordinária será marcada
com antecedêndia de oito dias pelo menos, mediante

edital afixado à porta principal do edifício da Câmara

e publicado na imprensa local havendo-a. 
Só se poderá

deliberar sôbre a materia indi^ada no edital de convoca-

ção. § 
2. *. Requerida a convocação extraordinária, o

presidente da Câmara deverá marear a reünião para
dentro do prazo máximo de vinte dias. Não o tendo

feito, decorrido êste prazo, presume-se marcada a reü-
nião para o primeiro domingo que se seguir, à hora re-

gimental.
Art. 40. 0 prefeito poderá comparecer as sessoes

,da Câmara e deverá fazê-lo, quando convocado para

prestar esclarecimentos ou informações.

Art. 41. A Câmara mareará em seu regimento in-

terno os períodos e o número de suas sessões ordiná-

rias, observadas as seguintes regras:

1.*) Para haver sessão é indispensável a presença

da maioria dos seus membros.
2.') As sessões serão públicas, salvo quando o con-

trário for deliberado pela Câmara.

3. *) As sessões serão realizadas, à hora e local do

costume ou excepcionalmente à hora e local indicados

no edital de convocação.

4.') Salvo disposição expres ga- em contrário, as

resoluções da Câmara obrigarão oRo dias depois de pu-

blicadas.
5.') Nenhum vereador poderá votar em negócio

de seu particular interêsse ou de seus ascendentes, des.
cendentes, e cDlaterais por consanguinidade ou afinida.

,de até o terceiro gráxi.
Art. 42. Nenhuin,,i deliberação da Câmara, que

deva ser executada ou aplicada pelo prefeito, salvo pe-

;didos de informações, lerá força obrigatória, se não re.

vestir a forma de lei ou resolução.
Art. 43. Salvo quando precedido de mensagem do

prefeito, qualquer projeto de resolução, que importe

lacréscimo de despesa, terá o andamento isuspenso após

,a primeira discussão, até que seja aprovada a receitu

correspondente.
Art. 44. Como resoluções da Câmara (n. 4 do ar.

tigo 37 supra), passarão por três discussões, entre outrai

deliberações, as, que tive-rem por objeto: materia iDrçb.

pientária, Iributação, posturas municipais, -contas do pre?

i, '
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feito, perdão da divida ativ.,a, moratória para seu paga-
inento, anexação do Município a, outro, concessão de
favores e privilégios , alienação e troca de imóveis e
quaisquer outros contrátos, bem como acôrdos e convê-
nios.

Art, 45. Ao presiden^te da Câmara Municipal com-
pele:

1. 1) Dirigir os trabalhos das ^sessões, prorogar a
sessão ordinária e convocar extraordinárias, no caso de
materia urgente, a requerimento -do prefeito ou de 113
,dos vereadores.

2. 1) Distribuir os trabalhos às diversas comis-
sões.

3.') Manter a ordp-m na sala das sessões , podendo
para isso requisitar, por eswito, o auxílio dia autoridade
Policial do Esta-do, ou prender em fla grante qualquer
pessfla que desacate a Câmara ou a seusmembros, quan-
do reünidos em sessão. 0 auto de flagrante, lavrado
pelo funcionário mais graduado da Câmara, presente no
momento, será assinado pelo presidente ou seu substitu-
to, e por duas Iestemunhas, e remetido , juntamente com
o preso, à !autoridade competente, para o respectivo
processo.

4 .') Convocar e dar posse aos suplentes, no caso
de falta ou impedimento de vereadores.

5.') Corresponder, por parte da Câmara, com
quai,squer autoridades, ou com particulares.

6.') : Presidir à eleição do prefeito.
7. 1) Promover a elaboração do regimento interno

da Câmara .
8. 1) Dar posse ao prefeito.
9. o) Substituir o prefeito, em suas faltas e impe-

dimentos.

CA^PITULO 111

Do Prefeito

Art. 46. Compete ao prefei,to:
1.') Representar o Município.
2. 1) Promover a execução das resoluções da Câ-wara.

3.') Apresenta à Câmara projetos de resoluções,
bem como, até 30 de setembro de cada ano, ;a proposta
justificada do orçamento para o exercício imediato.

4.') 'Publicar, por ed,i-tais, e pela imprenisia., onde
houver,.as -resoluções municipais o orçamento as tabe-
]as de imp

ostos, o lançamento para cada exercício, e,
em cada trimestre, o baliancete das arrecadações e dos
pagamentos.

i
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.5.-) Prestar contas à Câmara, na primeira reil.

nião de enda ano.
6. ,) Sancionar e publicar dentro em oito dias,

contados do recebimento, as resoluções municipais, ou

veta-las e devolvê-las à Câ
mara. Decorrido o prazo sem

sanç^o nein veto ou confirinaido o 
projeto vetado, o pre-

sidente da CAm,^ra promul gará o ato e o fará publicar.

(Const. do Estado, artigo 62, letra g) .

7.') Prestar à Câmara
' 

1) essoal mente ou por ^-ser:'-

to, quaisquer informações ou eselarecimentos que a ines-
ma solicitar, podendo comparecer às sessões para tra

tar de 
interesses do Município não tendo, corntundo. di-

reito de voto.
8. 1) Fazer arrecadar com a maior vigilância as

rendas munocipais, zelando pela sua guarda 
e exata

aplicação.

9. 1) Promover o processo por infração das pos-

turas municipais e impor multas previstas nestas, ou

em contrátos.

10) Manter em perfeito funclonamento:

,i) as repartições da Prefeitura, expedindo os res-

pectivos i.egulamentos;

b) o registro iIa , contabilidade patrimônial e 
fi-

nanceira, de acôrdo com as normas -do Departamento

de Assi-sIência aos Municípios.

11) Propôr à Câmara a criação de empre
g
os que

jul
gar necessários ao bom desempenho da adiiiinisti ,q

-ção, podendo nomear, promover, aplicar penas -discil)Ii-
nares, demitir, conceder licenças e férias, nos têrnios

da lei,
12) Promover a convocação da Câmara, na forma

do art. 39.

13) Mantei- e zelar o patrimônio territorial 
do

M	
-os. (Const. Est., qrt. 62,

. unicipio, afast-a ,n(lo os initrus

letra f) .
14) Promover a execução da dívida ativa, sen,

dependência de resolução (Ia Câmara.

l,^'» Toniar as providência s, ao seu alcance pora

remediar as c ql ,,^iiiid ,,i(,Ies públicas, solicitando ao Estado

<socorros e luxilios que se tornarem necessários-

16) Ordenar o p^,^ ,-amento das despesas que estiver

le
galmente autorizado q efetuar.

17) Promover a elaboração de projetos e orça-

vieitos das obras que o Município tiver fle realizar.

18) Gonservar desimpedidog os caminhos e (le.

muis servidões do Município, fazendo remover os obstá-

culos que os prejudicareni.

19) ITIceli^tiv^li- o cooperativismo.
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20) Organizar museus regionais e bibliotecas pú-
blicas, assim como exposições agrícolas e industriais.

21) Promover a propa
g
anda econômicia do Muni-

cípio.

22) Promover o tombamento e inventário dos ibens
municipais, mantendo perfeito registro dêles.

23) Requisitar ao Govêrno do Estado o auxílio
necessário para o cumprimento de suas determinações
legais.

24) Resolver sôbre rquerimentos e rcclani,^ições
que lhe forem dirigidos, encaminhando à Câmara os
que a ela competirem, salvo aos interessados o direito
de recorrer dos, despachos proferidos, para as autorida-
de ,., competentes, na forma da lei.

25) Abrir créditos extraordinários, sóniente n^,
,liii)ótese prevista no art. 71 de-st alei, solicitando à
(Aniara, na primeira reünião que se seguir ao seu ato,
a respectiv,a , aprovação e justificando-o.

26) Pôr em concorrência pública ou administrati-
va a execução de obras e os serviços municipais cujos
orçamentos excederem de ítrês contos de réis, assim

como os fornecimentos, embora parcelados, observadas,
além (te outras, as seguintes normas:

Ia) A concorrência será animeiada, com prazo
nunca inferior a quinze dias, para as obras e serviços,
e nunca inferior a dez, para os fornecimentos, por edi-
tais e na imprensa local onde houver, sendo obrigatória
a publicação no orgão oficial do Estudo, quando esta
se justifique pela importância da obra, serviço ou for-
necimento.

h) Da concorrência serão excluídos o prefeito e
os vereadores que hajam servido iao tempo em que foi
ela determinada; seus descendentes e ascendentes,
cunhados durante o cunhadio, sogro ou genro, bem como
seus coliaterais, por consanguinidade ou afinidade, até
o 3.' gráu; e os funcionários da municipalidade.

e) As obilas e serviços que forem de urgente ne-
cessi,dade, verdadeiramente- reconhecida como tal, e cujo
orçamento exceder a três contos de réis ou os que não
tenham encontrado licitante idônco, qu^ndo postos em
concorrência, poderão ser feitas por administração da
próprio municipalídade.

d) Para, o fornecimento de material de uso corien-
te, poderá o prefeito estabelecer o regime das concor-
rencias pernianentes, conforine o dis posto sÔbre a ma-
leria do Código de Contabilidade da União.

27) Prorrogar o orçamento do exercício anterior
quando outro não tiver a Câma pa! votado.
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Art. 47. o prefeito enviará à Secretaria do) jInte-

rior:
a) Cópia dos balancetes trimestrais da receita e

despesa e das contas anuais apresentadas 
à Câmara, den-

tro em quinze dias após sua ;aprovação pela mesma,

assim como do respectivo pa.-ecer.

h) Cópia de toda sas resoluções de 
caráter fi-

nonceiro.
c) Todas as informações solicitadas pela referida

Secretaria.
Art. 48. o prefeito não poderá nomear para car-

gos municipais os seus parentes consanguineos, até, o

R gráu, salvo um para oar go de confiança.

TITULO IN

Das finanças do MurLICIPIO

CAPITULO 1

Do 
Património municipal

Art. 49. A Fazenda Municipal compreende o pa-

trimônio do Município, isto é, bens móveis e imóveis e

seus rendimentos, impostos, taxas e, em geral, qualquer

renda municipaIZ
Apt, 50. São próprios municipais os bens móveis

incorporados iao patrimônio do Município.

Art. 51. Compete ao Município o processo executi-

vo para a cobrança das rendas municipais, dos rendi-

mentos de seus bens, e das multas, que lhe pertencerem,

gozando a fazench, municipal dos Ines^mos privilegios da

estadual, salvo, as restrições legais.
Parágrafo único. Seus agentes são sujeitos, quando

a alcance e extravios de dinheiros públicos, às mesmas

disposições relativas aos exutores do Estado.

Art. 52. Os funcionários municipais serão solida-

riamente responsáveis com a Fazenda Municipal por
prejuízos decorrentes de negligência ou abuso no exer-

cício de suas funções. (Const. Est., art. 101) .

Art. 53. os empre
gados responsáveis pela arreca-

dação ou guarda de rendas ou bens, são obrigado,-, a

prestar fiança em dinheiro ou em apólices dia , dívida da

União, do Estado -ou do Município.
Art. 54. Os Municípios não poderão dar garantias

de juros a empresas concessionárias de serviços pú-

blico^. (Const. Fed., art. 142).

Art. 55. A Concessão de favores fiscais só se fará

apoiada em fortes razões de ordem públioa ou de inte-
résse do Município e mediante resoluÇão aprovada por
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Lerço.-; dos	(ia	
(Const. Est.. art.

CAI>I'I'ITI,() 11

Da rejeeila inunicipal

Art. 56. Compete ao Município decretar e arreca.
dar, como rendas municipais:

a) 0 imPo-sto predial e o territorial urbano, co-
brado o primeiro sob a forma de décima ou de cedul,,3
de renda.

b) 0 
imp

osto de licença
C) 0 i MPosito sôbre diversões públicas.
d) 0 imposto cedular sôbre a renda, de imóveis

rurais.

e) As taxas sôbre serviços municipais existentes.

Art. 57. 0 imposto de indústrias e profissões será
arrecadado pelo Município diretainente, quanto à par-te a que tem direito, à vista do l ançamento estadual.
(Const. Est., art. 75, parágrafo ú,n-ico)

Art. 58. Vetado.
ArL 59. 0 imposto de transmissão "intex-vivos"de propriede,de imóvel, inclusive sua incorporação ao

CaP ital de sociedade, será arrecadado pelo Municípiodiretamente, quanto à parte que lhe tc>ca. (Const. Est.art. 75, parágrafo único).

Ai4. 60. 0 Município não poderá criar taxas adi-
CiGli ,lis aos impostos, que lhe pertençam, quiando o res-
I)cetivo lançamento for da competência do 

Estado.(Const. Est. , art. 78).

Art. 61. Provada a valorização, do imóvel por mo-ffi, o de obras públicas, o Município Poderá cobrar dos
beneficiados "contribuyÇão de melhoria", na foTm^a dalei. (Const. Fed., art. 124).

Art. 62. Nenhum imposto Poderá ser elevado alèiiide 20'1' de , seu valor, ao tempo de aumenito. (Const.
Fed., art. 185).

Art. 63. Nenhum imP<)sto gravará diretamente aJyOfissão de escritor, jornalista ou professor.	(Const.Fed., ant. 113, ri. 36).

Art. 64. 0 pro duto de impos tos, taxas ou que,is-quer tributos crâ,dos Para fins determinados, não po-derá ter aPlicação diferente. Os saldos que apresent^i
rein anualmente serão, no ano seguinte, incorporados a

resl)ectiva receita, ficando ext1nta a tributiação , apenasalcançando o fim pretendido. (Const. Fed., jart. 186).

li..

rI]]
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CAPITULO 111

Do orçamento inunicipal

Art. 65 . 
Oorçamento será uno e anuo, i11c011)0-

rando-se obrigatóriainente à receita todas as previsões

sóbre tributos e rendas e qua-isquer outras operaçSes li^

nanceiras, e incluind o- se,
 discri,Inina(li^lilente na despesa

todas a %
 dotações necessarias ao custeio dos serviços pú,

blicos. (Consá. Est., art. 25).	 1
§ 1 . -. Sórnente depois de 

criado em lei especial,

se i n cluirá no orçamento qualquer tributo novo ou a,"ra^

(Const. Est	a-rt. 2,^_),
vação de tributo existente.

§ 2. 1 . 0 orçamento da despesa dividir-se-á 
CM

(Inia,s partes: unia fixa, que não poderá ser alterada 
se-

não em virtude de lei anterior, e outra variável, que

obedecerá a ri goro-sa especialização, sendo proibida a

transferência dê saldo de 
verbas. (Const . Est., art. 25,

§ 2.-).
§ 3. '. o 

orçamento não conterá dispositivo estra-

iilio à receita prevista e à 
despesa fixad:a, Para os serv i-

ços anteriormente creados, excluin^do-se dessa proibi.

ção: a)
, A autorização para abertura de créditos suP

le

-mentareis e para operações de crédito, como arí,lecipaÇãí)
de receiL3, estas até o limite das respectivas verbas, res-
gatáveis denti3 do exercício a que se referirem.

1 b) 0 modo de empre
gar os saldos do exercício ou

de cobrir o "deficit". (Const. Est., art. 
25, § 3.1.

Art. 66. 0 orçamento será claborado 
de forma que

a despe-sa fixada não exceda à receita orçada, não Po-

dendo ser esta superior à media arrecadada nos três 
úl-

tinios exercícios, salvo acrescimento da arrecadação 
que

o justifique plenamente,

Art. 67. A despesa será fixada discrimin)^ii(laiiiente
por verbas especificadas e a receita calculada com a
indicação clara e minuciosa da suas fontes, observado

o disposto no artigo precedente.

Art. 68. os Municípios adoturão um típo único 
de

orçamento de receita e despesa, -de acôrdo com os mo-
delos e instruções que lhes forem fornecidos pela Secre-

taíria do Interior.

Art. 69. Até o dia 30 de setembro de 
cada ano, o

prefeito submeterá a proposta de orçamento à Câmara

Municipal que deverá, para votá-lo, reünir^se até o dia

5 de outubro.
Parágrafo único. A Câmara, logo depois de votar

o orçainento, enviaxá copia do mesmo ao Departamento

de Assistência aos Municípios.
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Art. 70. E' vedado à Câmara conceder créditos ili-
Mjt^dos. (Const. Est., art. 26).

Art. 71. Nenhum crédito especial ou suplementar
se iibrirá sem expressa autorização da Câmara, perniiitin-

do-se, porém, a abertura, de créditos extraordinários em
(111al quer mês do exercício, Para de,spesas urgentes e
imprevistas, e "' caso de calta,iiii(lade, pública. (Const.
Est., art. 26, ^ 1 .,) .

Parágrafo (Inico. Salvo dis posição expressa em
contrário, rienflum crédito supleineniar se abrirá senão

no se-undo seiriestre do exercício, e mediante demostn,3,
ção (lê- que o aumento da receita arrecadada sôbre a or-
VIola , ver ifi cada no primeiro seniestre, comporta é." e
( -1 'é (11h ) .(Colist. Est., art. 26, § 2.-).

Ar[. 72. A previs-510 da receita e a fixação da dês-
dos distritos serão feitas discrinfinadainente, e re-

strinidas em quadro es pecial, anexo ao orçamento.

Art. 73. Os municípios ficam obri gados a dês-
1)ender anualinente, rios distritos com as obras e servi-
^os de seu interêsse, pelo nienos z')0'^' das respectivas
rendas, excetuado o distrito da, sede.

Ai-I. 74. Nenhuma despesa poderá ser efetuMa
sem 

i 
devida autorização le gislativa e o necessàrio em-

penho prévio, fik ,,indo o infrator de%ta proibição obri-
,gado a , devolver a ^ e*sPectiva importância aos cofres niu-
1iieij)Zii'^.

Art. 75. As dotaç5es orçamentárias, assim como
`I (-réditOs Votados pela Câmara, não poderão ter apli-
caçáo diversa di-muela a que se destinarem.

CAPITULO IV

Da Contabilidade Municipal

Art .76. Os Municípios possuirão serviço regular
de contabilidade, de acôrdo com as instruções e mode-
lu.,, que Ilies forem fornecidos Pela Secretaria do Interior.

§ I.'. A contabilidade municipal coiripreende a
inspecção e o registro da receita, despesa e atos relati-
vos à goslão do piaIriniÔniG, e será escriiturada pelo nie-
todo das partidas dobraidas.

§ 2. '. 0 prefeito e o funcionário encarregado de
escriturar a contabilidade serão solidariamente respon-

sáveis pela exatidão das contas da inunicipalidade.

.	Art. 77. 0 exercício fin,anceiro começa em 1. o de
ja,neiro e termina 

em 
31 de dezembro , coincidindo com

o ano civil. .
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Art, 78. Fica instituído o empenho previo de o-

das as despesas municipais, como condição de validade

destas.
Art. 79. Terminado o mandato, o prefeito entre-

gará ao seu substituito, por ocasião do início das fun-
ções dêste, todos os livros e documentos da municipali-

dade, lavnqfndo-se têrmo eircunstânciado de entrega.

CAPITULO V

Da prestação de contas do prefeito

Art, SO. Até o dia 15 de janeiro de cada ano, o

prefeito apresentará à Câmara Municipal um relatório
de sua administração no exercício anterior, ia-companliG-

do dos ^seguintes documentos:

1) Balanço de receita e despesa.

2) Quadros comparativos da receita orçada coni

a arreoadada,, e da -despesa autorizada com a realizada;

3) Demonstração sintética da execução orçameati'i.

ria; 4) Demonstração das operações de cr6dito;

5) Demonstração discriminada da despesa reali-

zada pela verba de Serviços e Obras Públiceis,;

6) Balanço da receita e despesa por distritos;

7) Balanço de ativo e passivo;

8) Demonstração da dívida fundada;

9) Demonstração discriminada da dívida flutuante;

10) Demostração dos saldos dos distritos,;

11) Demonstração das variu;ções patrimoninis;

12) Inventário geral;

13) Quadro comparativo do balanço do exercício
encerrado como o do exercício anterior.

§ 1. o . Com os quadros e demostrações constante^

dêste artigo, o prefeito entregará à CâmaDa Municipal,

em original ou em segunda via, os documentos compro-
v,antes da receita arrecadada e -da despesa realizada.

§ 2. o . Se o prefeito deixar de cumprir o disposto

nêste artigo, a Câmara Municipal nomeará uma comissão
piaxa proceder, "ex-ofíci^o", à tomada de contas.

Art. 81. Feita a tomada de contas, -o prefeito man-
dará publicar o balanço por edital.

TITULO V

Da anulação dos alos legislativos ou administrativos

Art. 82. As leis ou resoluções e os atos da Cáina-
rã e do prefeito, quando contrários às Constituiçõeç
e leis federais ou estaduais, poderão ser anulados pelo

Poder Judiciário.

í
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Art. 83. Dos atos e decisões da Câmara sôbre a
adm inistração fincriceira do Município caberá recurso
de qualquer intere"a^do para o Tribunal de- Contas.(Const. Est., art. 81, n. 3).

§ 1 .'. 0 recurso será interposto "or Petição, apre-
sentwi a em duas vias, dentro de dez dias contados da
Pul)lic,1Ç'ãO 

do 
ato ou decisão, devendo ser' tomado pc;r

têrnio assinado pelo recorrente e duas testemunhas, na
^eci-etaria da Prefeitura.

§ 2. *. 0 funcionário que receber a Petição dará
recibo ao interessado, e remeterá uma das vias ao pre-

sidente da Câmara Para informar sôbre o recurso.
§ 3.'. Findo o prazo de dez dIais, informado ou

não, será o recurso enviado ao presidente do Tribunal
de Contas.

TITULO VI

Do DePartamento de Ass istência aos Municípios
Art. 84. 0 Departamento da Administração Muni-

cipal, subordinado à Secretarila do Interior passará a
deno 

1,1 
Ín,j^r^se "Departamento de Assi stência ' aos Municí-

pios" aos quais prestará assistência, quando solicitada,
inclus' ive no que concerne à ortganização de suas finan-Çlas . (Const. Est., art. 66).

São suas atribuições:

1.' Responder as consultas dos prefeitos e das Câ-Maras Municipais sôbre assuntos 
de cará,ter administra-tivo, financeiro ou jurídico.

2.' Organizar a estatística financeira e ptatrimô-
nial dos Municípios su^erindO ao Govêrno do Estado
providênCj,1,,^ de ordem geral para a norinalização das
finanças muni ci

p
ais e ao Município, em particular.

3.'. Elaborw- e exp
e
dir aos preteitos instruÇõeN

Para a padron iziÇãio dos orçamentos, com o fim de sis-teinatizar a a
dministração e facilitar a coleta de dadosest a tí sticos de interêsse para o Estado e para os Muni-

,:ípios;

Registrar os orçarriventos promulgados;
Promover a organização e uniformização d&cont ,ibilidade dos Muni cí

p
ios, expedindo para isto osnecessários mOdelos e instruções, e fazendo visitar po,funcionários seus as prefeituras, afim de orientá-las,com maior efi ciéncia, na mn ,nutenÇão de seus serviços;

6.'. Receber e re gistrar os balancetes trimestra-is,
assim COMO as contas au`tiais do p refeito, depois de apro-
vadas pela Camara, suuerindo medidas que assegurem a
boa execução orçamentária;

L 32
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7.-. Emitir parecer ^,ôbre os empréstimos que

unicípios tenharir de 
realizar COro o Govêrno do

ou com Particulares, n i ediante garantia dêste 9 red

e i--- giski- ,,indo os respectivos contratos;

8 .'. Inforniar sôbre as contas, atos 
e decis

administração niunieipal, para o efeito do 
art. 7

,ri. 3 ' do ar t . 8;1 , 
da Consti.tuiÇão do Estado, de

com as disposições desta lei;

g . , . proceder ao registro dos prefeitos e dos

.dores, com as datas das respectivaS elei
ç
ões , Posse

de mandato, e outros dados;
lo. Begistrar a divisão administrativa do

promovendo a soluç ,_-̂ o de questões de limites iii

nicipais e inter-distritais, e de conflitos fiscais na

litigiosas;
li. Anotar e 

publicar as leis federais de ii
para os Municípios, ass im corno promover a co,

ção das estaduais em idênticas condições;

12.
Organizar, quando oportuno, sol) sua Ori

) ,ri os Municípios, O s !
técnica, e em coope.raçao C(	-o de eide engenharia municipal, criando o quadi
ros municipais e estabelecendo norriras para os 1

vos serviços;
13. Estabelecer para os funcionários mir

e 1	---to de contabilidade e
cursos de aper e çoa
de administração;	

ntar os esfôrços dos Municí-
14. Coordenar (e orie

pios 
em objetivos de interêsse com'1m;^o

Publicar uni boletiro períódic , informativo,

a a(iministração inunicipal, com o fito
sôbre assuntos 

&

de incentivar o estudo de problemas 
do govêrno local.

TITULO ^711

Da intervenção no Município

Art. 85. o 
Estado poderá intervir no Município

para Ilie regularizar as finanças, no caso de impontuali-

^rviços de empréstimos Po,r 
êle gararitidos,

dade nos se	o, por dois anos co'nsecutivos,
ou por fal

t
o, de pagament

da sua dívida fundada. (Const. Est., a
,rt. 74).

§ A 
intervenção será decretada pela Assem.

bléia Legisla tiva , que lhe 
fixará a amplitude e duração,

medimite representaç5o do Tribunal de Contas ou de

qualquer interessado, f
acultada a prorrogação por outra

lei. 
§ 2. 1 . A Assembléia elegerá o interven

tor, ou Ou tO-

rizará o Governador ,, nomeá-lo.

§ 3.o. 
Compete ao Governador executar a inter

venç^o, facultando ao interven tor , todos os meios de ação

` -io ŝ
 e expedindo instruções para

que ^e façam necessai
o exercício da administração. i,

§ 4. 1 . 0 interventor prestará contas da, sua adro!-n.istração à Assenibléia, Poi- interitiédio do Governador,
s, dela houver recebido a investidura.

§ 5.'. A intervenção não suspenderá a obrigatorie-
dade da legislação Muni,cipal vigente, i nter rompendo,apenas, o exercício das funções da Càrnara Municipal e do
P"Cfeito, os quais, entretanto, nelas se reintegrarão, jogo
que cesse a intervenção, -salvo 

sc já estiver extinto omandato.

TITULO VIII

Disposições gerais

CAPITULO úNICO

Art. 86. Vetado.

Art. 87. 
Em caso de calamidade pública, o Estadoprestará auxílio aos municípios.

. Art. 88. Dois Ou mais municípios Poderão asso-
ciar-se, mediante acôrdo das respectivas Càmaras Mu ii i-CiPais, para promover a criação, o desenvolvimento, a
Mell ' O " i a ou manutenção de quaisquer serviços de inte-rêsse comum.

Art. 89. 0 município dispenderá com a educação
pública dez por cento -de sua renda tributár

i a e, comassisténcia à riraternidade e à infàiicia, um por cento,no 
Inín ililo, (Const. Est., art. 71).
§ 1. o .	As escolas rimilicii)ais ficarão suje il ,, 8 à fis-

calização e aos regulamentos de ensino do Estado.
§ 2.'. 

No município onde não houver sido cumpri-
do 

* 
o disposto no artigo supra, poderá, o Estado chamar

a si a a rrecadaÇão de ' MPOStOS , até Completar a quantia
destinada aos fins déste artigo.

Art. 90. Os municípios n ão Poderão criar impos-tos de entrada e trânsito pelo seu território sôbre produ-
bs de outros municípios.

Art, 91 . Si o Estado criar outros impo stos, além
dos (lue lhe são atribuídos privativamente, dará às per-
centagens mencionadas na, Constituição da República, o
destino ali indicado, bastarrelo-lhe, si fôr credor, entre

gar
ao município sómente o saldo apurado. (Const. Èt.
irt. 77).

Art. 92. São despesas municipais unicamente a-
destinadas q ^,er^,,iços da administra ção do municípioserviços que cv ser execulados 

corn o objetivo de uti.lídade, uso e gozo dos nunícipes.
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Art. 93. São inalienáveis e os bens

e rendas do município, salvo aqueles que, em v.
, utude de

lei especial, se destinarem à garantia da obrigação.

Ait. 94. A obrigação de pagar ou recolher relidas

do munícípio não póde ser objeto de conipens ,,ição coni

,o direito creditório contra ^ 
f^tzenda municipal, salvo

os encontros entre o município e o Estado.

Art. 95. os municípios não poderão dispender

anualmente com os vencimentos do func i onalisnio niu-

nicipal, inclusive p ,_, reentagens aos exatores, sub,','íli(^ e

representação do prefeito, importância superior à ini^i-

,cada na tabelu infra, calculada em percfntageni d^ 
i-cidâ

ordinária prevista para o ano.

Município de renda ordinária até 50:000$00, 355o;

de mais de 50:000$000 
a
té 100:000$000, 30% ^

de mais de 100:000$000 ^té 300:000$000, 255-,;

(te mais de 300 :000$000 
a té 1 .000:000$000, 20%;

de mais 1.000:000$00 0
, 15`Xo-

Art. 96 . o Estado deteri-ninará uma redução de Cin-

coenta por cento nas tabelas de preços para publicações
insertas no órgão oficial, relativas à adminis t ração inu-

nicipal,

Art. 97. o município promoverá o levantarriento da

plania topográfica e ca,dastial da séde, bem como a ela-

boração uo ,
s respectivos planos de sistematização, embel-

lezamento e extensão, e dos re^,mlaiiienios dos diversos

serviços refereitQs a êsses planos.

§ 1. , . 0 Estado orientará os.
 Miin^cípios na elaboi , a-

çz^o ^Jos referie.os planos os quais sO poderão, ser al)ro-

vados pela C,,^ini^.,.ra Muni `cip al depois (Ia au^',iência 
do

Deparianiento de Assistência ^os Muilicípios.

§	A Càiriara Municipal tornai^á por decreto,

execução dêss es
 planos e re,wlamentos, I)ara

;a- Èsses
cuja al)iica,cüo assintará as 

inedidas necessá, - —

planos e regulamentos não ,
 poderão ser niodiLcados en,

l'nhas gerais, seir, previa audiência do aludido I)c-

paKarnento.

Art. 98. Nas escrituras e nas cartas 
de adjudieqção

ou de a,prematação com tr. ansferência de in ,.óvc Í s %,Ujeitos

a i^'11 po ', 10	é G .,r^g-,1tória a trinscriÇ^o (12 Cer-

t :	 iles corri a Fazeu^&^Li,.-,,o de se	os mesmos qu

Mun i cipal .

§ 1... Pela infracão dêste artigo incorrerá na multa

de 500^0o0 o oficial que liouver lavrl( .,0 ou subscrito o

ins^ruinento, e o que o liouver re.,,istra,^,o.

§ 2. 1.	
arrolamentos e execti ~os e^sei , i^ , , ics li ^ t o	 çoes,

far,i0 conclusão dos autos para senten-
Ç8 'se "' P

r

ova de 
q u itiÇão dos impostos devidos pelo es-

Pólio e pelos executados.
Art. 99. 0 

pro,duto das multas não poderá ser atri-
buido, no todo ou em 

p arte, aos funcionár ios que autuar-Tern o infrator, ou que as impuzerem ou confirmarem.
Art. 100. Os MunicíPios executarão e farão execu-

tar, na parte que lhes disser respeito, as leis e regula-
mentos federais e estaduais.

Art. 101. Esta lei entrará em vi
gor 15 dias apóssua Dublicação.

Art. 102. Revo -̂ 1am-se as disposições em contrário.

TITULO IX

D^'s ,')()sições transit6rias

Art. 1 .,. 
Te rminará a 7 de setenibro de 1940 omanda^() (

1 2s Priweiras Câmaras Muni
lcipiis eleitas em 7de junho de 1936, 

assim como o dos prefeito.s por elas
escolhidos.

Art, 2. o .	As disP osiÇõ^es desta . lei não se ap]
aos casos pen-2,enles nos 

MuIli cíPios cujas Câniaras ainda
não se achem instaladas.

T.kBELA A QUE SE REFERE 0 ARTIGO 15, § 2.-

Renjas t
os ^,!tin;C'p1'0s	Veneimen-	Verba de

íns nien-	Ilepre=-
sais do prefe : to	taÇão Total

Até 30:000$ .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

NWs de 30 ^-^ -o :^o^j$

Mais J, e 50 at^ 100:000$ . . . . . . .

Ma:.	^00 ^^ <,é -c,, :coq^,

V 3:5 2	2e0

1 . 1 N:3

ma 's de 4 p o	503:0Co$

M. a' s , e, Ê 0 U	', o : ^^ 3 0 $ . . . . . . .

iais	G60	7U:CCO$

lIaIS	7,,^	E00:'Uo$

312 5 C^. 2 E C C	^'é

Nfa ' s de ^03 a'.-6

Ws, é,	 1.400:000$
Ma' s d e 1 .100 a'é 1.Coo:oCo$

-ma , . c^e

De mais	^-,,. . . .	

. .
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuni-

prani e façam cumprir tião exatamenie como nela se

conténi.

1) qdo no palácio da Liberdade, ^em Belo IlorizoultC,

aos 2 de dezembro de 1936.

BENEDITO VALADARES IIIBFIRO.

josé Maria de AMmim.

DECRETOS



DECRETO N. 438
bre crédito especial de rs. 1 86:666$666, para pagamento

de subsídio£, dos srs. Deputados à Assem
tiva.	 bléia Legisla-

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

i , 
btiição contida na lei n. 68, de 30 de dezembro de
5, resolve abrir um crédito especial de rs. . . . . .
:666$666 (cento e oitenta e seis contos seiscentos e
^entQ e seis mil e seiscentos sessenta e seis réis) para
ri,er q̂ o Pa92miento de subsídio aos srs Deputados à
embléia Legislativa no período de 1.' a 15 de agôsto
1935.

Os Secretários de Estado -dos Negócios do Interior e
Finainças assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio ^do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de Ja--o de 1936.

BI^NEDIT0 VALADABES RIBEIRO

Gabriel de Reze,^^!,- -?ossos

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N . 439

I

brp crédito suplementar de rs. 1.380:000$000 , às verbas
11, 2 — 19 — 21, 7 — 7— 8	12 — 13, 17—
7, 17 — 13 — 15, do orçamento de 1935.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
ibuiÇão contida na Lei número 64, de 29 de dezembro
1 9 :J5, resolve abrir um crédito suplementar de rs . . .

.. 3"80:00 0$000, (mil e trezentos e oitenta contos de réis),
Secretaria do Interior, sendo 600:000$000 à ve

r
ba 2-11,

150:000 $000 à verb,-i 2-19-21, l70:000"^000 ', verba 7-7-8-11-12-13, 450:000$000 à verba 17-7 e 10: 000$000 à verba17-13-15.
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Os Secretários de Estado dos, Negócios do Tnterior e

das Finanças assim o tenham entendido a façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de Ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 440

Abre uni crédito especial de rs. 25:090$000, 
P
ara P(Iga

-mento de despesas com a conduedo de funcionários,

expediente e serviÇO telefônico.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando,

da tribuiç,^o contida na lei n. 47, de 21 de dezembro de

1935, resolve abrir um crédito especial de rs. 
25:000$000

(vinte e cinco contos de réis) ' 
à Secretaria da A lg ricul-

tura, indústria, Comércio e Trabalho para pa^"aniento

de despesas feitas com a condução d^ 
funcionários, ex-

ped^ente e serviço telefônico.

Os Secretários de Estado dos Ne
g
ócios da Angricultu-

ra, Indu'stria, Comércio e Tr^ba1ho e das Finanças assifil

o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 
2.de

Janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 441

Abre crédito de rs. 481:849$300, suplementar às verbas
68-4 68-8-12	68-7, 68-10,	68-16-17 68-30,

68-31, 68-35' ,	70-10,	71-10,	71-30, 71-49, 71-

60,	73-4	73-10 73-15,	73-16~17,	73-30, 73-31,

73-49, 75-49 e 76-35.

0 Governador do Estado de Wws, usando da 
q tri-

bu«iç,xo contida na lei nu'nier,o 46, de 21 de dezeinbro de

1935, resolve abrir tim crédito supleinentar 
de rs. . . .

481:849$300 (quatrocentos e oitenta e um conto, oito-

centos e quarenta e nove mil e trezentos réis), 
à Sec"e.
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"911 , de Pti ,blien .	ndo 33:20()(^()00
à v(, rba 68-8-12,	10:41Q$300

verba 68-7,	6 :0 00,'4 (M O a ver q b r)R-ln,	4:000,9000verba 68-15,	30:000$000 à verba (38-16-17,	14:500$000
r) S -30 3 : 000$000	r)S_31.	31 :50WW0 à

verhn 68-35, 500$000 à verba 70-10, 4:000$000 à verbq71-10, 8:00WW0 i verba 71-30. 5G:9 0 ().'^000 à verb9 71-49,
17:530$000 à verba 71-60,	70:000.,4000 à verba 73-4, . .
12:000 1,4000 à verba 73-10,	3:000.'^000 à verba 73-15,
20:000 ,4000 á verb i 73-16-17, 24:000.1W0 à verba , 73-30,
1 0 5 ^ 000»'W0 ó verba 73-31, 10-000$000 ,', verba 73-49,
1:000$000 à verba 75-49 e 3:0 0 0 $000 à 76-35.

-Os Secretnrios de Estado dos Negócios da Educação
e Sau'de Pu'bliei e das Finanças, assim o tenham enten-

dido e façam executar.

P']Meio do Govèrno, em Belo Horizonte, aos 2 de Ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

() vidio Xavier de Abren, des1 .!^nado -)ara responder
Pelo expediente da Secretaria da Educação e Sau'de Pu-
blica.

Ouldio Xavier de Abreu

DECRETO N. 442

Abre cré(Uto de rs. 150 :000$000, suplementar à verba
49-12.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
-1f7 ' ibli'i (-5 0 contida n g lei n. 46. de 21 de dezembro'de

19 -U). re-Ive abrir um crédito suplementar de rs. . .
1 ^) 0:000 " ()00. (cento e cincoenta contos de réis) A ver.ba 49-12 da Secretaria -da Agricultura, Indu'stria, Comér-
cio e Trabalho.

Os Secretários de Estado do , Ne gócios da Ai^r1cnl_tiir<q , Indústria, Cnmérció e Trabalho e das Finanç, as, as-sim o tenham entendido e façam executar.

P," ],̂ (' i n do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de
janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARFS Rmnino

Israel Pinheiro da Silva

OVídio X(Ivier de Abreu



— 508 —

DECRETO N. 443

Abre crédito especial de 55:177$400, para pagamento de
encomendas e publicações autorizadas pela Assem-
bléia Legislativa.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição contida na lei n. 45, de 21 de dezembro
de 1935. resolve abrir um crédito especial de rs.
55:177$400 (cincoenta e cinco contos, cento e setenta e
sete mil P, quatrocentos réis), para pagamento de contas
da Imprensa Oficial, referente a enco ,mendas e publica-
ções feitas de ordern da Assembléia Legislativa.

0 Secretário de Estado dos Ne,-ócios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em BellO Horizonte, aos 2 de
janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEMO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 444

Abre créditos suplementares ria importância totol de rs,
477:500$000, às. verbas 56-12, 56-15, 56-60, .57-7
e 58-35 do oçamento vigente.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição contida na lei n. 44, de 21 de dezeiribro de
1935, resolve abrir créditos suplernentares na import.^n-
total de rs. 477:500$000 (quatrocento e setenta e sete
contos e quinhentos mil réis) à Secretaria da Educação
,e Saúde Pública, sendo: 150:000$000 â verba 56—12, ..
12:000$000 

à 
verba 56-15, 53:50WW0 à verba 56—0,

250:000$000 à verba 57-7 e 12:000$000 
à 
verba 58-35,

do orçamento vigente.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação
o S^úde Pública e das Finanças a^s'in o tenham enten-
dido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, em 2 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Ovídio XavFer de Abreu. designa^do para res-
ponder pelo expediente da Secretaria da Educação e
Saúde Pública.

0v 4.dio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 445

Abre crédito supleinentar de rs. 59:700$000, às verbas
43-11, 43-15-17 e 43-47.

0 Governador do Estado de Minas Gerais. usando, da
atribuição contida na lei número 46, de 21 de dezembro
de 1935, resolve zbrir um crédito suplementar de rs. . .
59:700$000 (cine,oenta e nove contos e setecentos mil
réis), para refôrço das verbas da Imprensa Oficial, sendo:
7:600$0,00 para a verba 43-11, 12:000$000 para a verba
43-15-17 e 40:100$000 para a verba 43-47.

0 Secretário de Estaido dos Negócios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de
janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 446

Abre crédito suplementar de rs. 25.409:809$700, à
verba 37-36.

,0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição contida na lei n. 53, de 27 de dezembro de
1935, resolve abrir um crédito suplementar de rs . . . .
25.409:809$700 (vinte e cinco mil quatrocentos e nove
contos, oAocentos e nove mil e setecentos, réis), à verba
37-36, da Secretaria das F i nuilÇas, p-ra pa m_ento de
i
. 
uros, comissões, descontos de títulos, deferen^as de câni-
b i os , 1 1 (iiidat;ao ae ija,aii1ento,^ i , eieÁ , entes. a (^él)itos veri-
ficados em exc.^c^c.os ^mter1: o , es e no corrente e pa ga-
mento de juros de operações de crédito vencíveis em031
de dezembro últ*m<) e referentes ao 2.' semestre de 1935.

0 Secretário de EsLdo dos Ne1,̂ ócioj, das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N.447

Abre crédito supleinenlar de Rs. 180:794$700, para pa-

ganienlo de despesas feitas pela Imprensa Oficial

0 Governador do Estado de MLias, Gerais, usando da
atribuição contida na lei n. 46, de 21 de dezembro de
1935, resolve abrir uni crédito, suplementar de Bs.
180:794$700 (cento e oitenta contos setecentos e noventa
e quatro mil e setecentos reis), para pa,,aiiiento de des-

pesas feitas pela Imprensa Oficial, conforme relação
abaixo:

Veloso & Cia.
A. Pinto & Cia. Ltda . . . . . . . . . . .
Guerra & Cia. Ltda . . . . . . . . . .
Lutz, Ferrando & Cia . . . . . . . . .
^Gil Guatiniosiin . . . . . . . . . . . . .
Anglo Mexican .. . . . . . . . . . . .
A. J. Diniz & Cia . . . . . . . . . . .
Oscar Flues & Cia . . . . . . . . . .
Cia. Anilinas
Francisco Antonio Ventura . . . . .
Miguel Abras & Fillios . . . . . . .
Heitor Ribeiro & Cia . . . . . . . . .
Moreira. & Cia . . . . . . . . . . . . .
Cia. Dias Cardoso . . . . . . . . . .
ÇZ ^ ;	T4^1 ";fi,, ^ ^"-	1	. . . . . . . . . . . .

J. Ferreira Gonçalves . . . . . . . . . .
Canavarro & Cia . . . . . . . . . . . .
Francisco Brattstroem . . . . . . .	.

J. Martins . . . . . . . . . . . . . . .
Companhia Telefônica Brasileira . . .
Francisco Marscliner	. . . . . . . . .
Cia Finlandeza S. A. . . . . . . . .
P. C. Nlota . . . . . . . . . . . . . .
Oliveira, Costa & ia . . . . . . . . . . .
Costa Gliaves & Cia . . . . .
Cia. Fórça e Luz de Minas Gerais . . .
Abílio & Cia. ' 

* * 'Zevitor 1,'erreira Lope^
Ismael Libânio . . . . . . . . . . . . .

Oscar Flues * . . . . . . . . . . . . . .
Cia. Finlandeza 

S. 
A . . . . . . . . . .

Costa Chaves & Cia . . . . . . . . . . . .
Abílio & Cia . . . . . . . . . . . . . . .
Isinael LibânIO . . . . . . . . . . .

Cia. Anilinas . . . . . .	. . . . . . . .

3:919$000
1 :5	o 0 0
8:546$300

133$600
872$500

2:745^000
648$000
497$200

83 7, ^'^S00
7(;4^(;00

2:400$000
11:894100

(;48$000
33,),^0W

60$000
1:567$500
4 :030$700
2:997$100

964$200
3: (;(;9$00^

16:468$000
8 5 $ o o o

15:163$500
22 :206$000
11:134$800
12:578$300
1:000$000
1:309$500
3: 690$000

40 :972$100
4:286$000

665$100
212$000

1:332$500

Os SecreUirios de Estado dos Negócios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, 
em 

Belo Horizonte, a-os 2 de Ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 448

Ab.re crédito especial de rs. 525:246$800, para pagamento

de despesae com serviços sanitários do Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição contida na lei número 46, de 21 de dezembro
do corrente ano, resolve abrir 

um 
crédito especial de rs.

525:246$800 (quinhentos e vinte e cinco contos duzentos
e quarenta e seis mil e oitocentos réis), à Secretaria da
Educação e Sau'de Publica, para pagamento de despesas
já feitas com os serviços sanitários do Esta^do, como se-
gue:

	

A. Tornicroft do Brasil S. A . . . . . . .	2:500$ffl
	Paul Leite & Cia . . . . . . . . . . . . .	15:216$000
	Oliveira Viana & Cia . . . . . . . . . . .	8:65,5$000
	Isniael Libânio . . . . . . . . . . . . . .	2:42(;,^'WO

	

Canavarro & Cia . . . . . . . . . . . . .	241$900
	Prefeitura de Aluruoca . . . . . . . .	3:036$400
	Laboratório de Biologia, Clínica Limitada	6:460$000
	Alfredo Santos & Cia . . . . . . . . . .	13:800$000
	Ouimica Baier Weskott & Comp . . . . .	261:440$200
	Pinto & Cia. Limitada . . . . . . . . .	3:130$000
	0.se3r Ilarmanny & Cia. Ltda . . . . . .	1:503$400

Luiz, Ferrando &- Cia. Ltda . . . . . .	144$000

	

A. J. ffiniz & Cia . . . . . . . . . . .	33:557$100
Instituto "Ezequiel Dias	. . . . . . . .	28:800$000
Para a(luisiç,-io de duas anibulâncias, uma

para o Serviço de Lepra e outra pa-

	

ra o de Epidein i ologia . . . . . . .	60:000'4000
	Serviços extraordinários para epidemais	804$000
	Diárias p:ira a Malária . . . . . . . . . .	20:000$000

Endemias Regionais . . . . . . . .	. .	39:532$800
Serviço junto Í'1 Estrada de Rodagem Fi-

	

gueira Teófilo Otoni . . . . . . . .	24:000$000

Total . . . . . . . . .	180:794$700	1 JK.	Total . . . . . . . . . . .	525:246$800
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Os Secretários de Estado dos Negócios dá Ediic-i(,,,~io

e Sau'de l'u'blica e das Finanças assim o tenhani <^:it(

dido e façam executar.

Palácio (to Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de ja-

neiro de 1936.

i3ENEDITO VALADARES LIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu, designado para respon-
der pelo expediente da Secretaria da Educaç,~io e Sau'de

Pu'blica.

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 449

Abre crédito especial de rs. 96:658$800, para pa_<^amen10
de despe.,:^as feitas pela Imprensa Oficial

0 Governador do Estado -de Minas Gerais, usando th
atribu^ção cGntida na lei n. 46, de 21 de dezeinbro de

1935, resolve abrir um crédito especial de rs. 96:U18^800

(noventa e seis contos seiscentos e cincoenta e oito inil

oitocentos réis), para paganiento de despesas feitas pela
Imprensa Oficial, no exercício de 1933, corno segue:

Abílio & Comp . . . . . . . . . . . . .	3:24 6$900

C. Fuerst & comi). Limitada . . . . . .	6.'1:>2OU

J. Cordeiro & Santos . . . . . . . . . .	590$000

P. C. Mota . . . . . . . . .. . . . . . .	42$100

Linotipo do Brasil S. A . . . . . . . . .	122$300

Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais . . . .	25:097^ loo

Fra,ncisco Antônio Ventura . . . . . . .	781$700

Volker & Comp. Limitada . . . . . . . .	5 :476$300

Cia. Lanston do Brasil S. A . . . . . . .	649$000

Serviços Hollerith & Conip . . . . . . .	60 :00U000

Total . . . . . . . . . . .	96 :658$800

0 Secretário de Estado dos Ne
g
ócios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2 de Ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavíer t;e Ab;-cu

N. 450

AutOPi.-U U	de Ponte Nova a ceder terrenos ao
InSÍ;lulo do Açúcar e do Alcool e ao Ginásio "D.
Helvéci,o" benz coMo a contrair um cinPréstimo de
50:000,900,0.

0 Govêrno do Estado de Minas Gerais, usando desuas iti^ibu^çõ", resolve aulorizar a Prefeitura de PonteNovu, a ceder ao Institu to do Açúcar e d^) klcool a ái-c,1
do terreno necessária 

p

ara ^a, cons ^rução, naquele muni-
CíPio, de uma tv;i' ria de alcool cOnsOalItc 0 dis

p
osto noart. 35 do decreto federal n. 22.981, de 25 de j ulho de1933, e à Arquidiocese de Mariana a área necessária à

construção do novo p^édio do Ginásio "D. Helvéci0%
bCul 

co r
no a contraír de acÔrdo, com o respectivo pa,re-

cer d^D Conselho Con'sultiv O, um empréstimo initerno até
e, ilwwrtância de cincoenta contos de réis (50:000$000),
destinado a atender a inadiáveis compromissos (Ia inu-
uicipalidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de ju-neiro de 1936.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

Ilenriques de Gumão Jânior

DECRETO N. 451

4prova o Plano de unifornies para uso dos alunos do C.F. 0. e distintivos para
tainento de InstruÇão da 

Oficiais e' 
P
raças do Depor-

FÔrÇa Pública.

0 Governador do Elta ldo de Minas Gerais, usandode sti," altribtiYções, resolve:
Arl. 1.'. Fica aprovado o plano de uniformes para

uso dos alunos do Curso de Formaç,~10 de O -iciais e 0^
distintivos para u.^ ofi , .
	 1 .	s

Iciais e Pr-acas do Dep irÍamen^o (1,c.
Instrução da Fôrça Pública e que con, êste j? ,^ xa as ^^	;i-
IladO Pelo Sec "etár i o de Estado dos NefAcios do inicri(')r.

Ar[. 2. o .	0 capote de flanela verde oliv,1

rão cusicados pelos alunos.	
guins e perneiras se-

inento de brim kaki, bonei, borze,

Os demais fardamentos decal'áter obri
g
atório serão fornecidos Pelo Estado.

Art. 3.'. Nenfluma sociedade ou corporação , ,9,ssi,mcomo n enhurri estabelecirriento de ensino e^,,j d jj aj^ j,,o^je_
rã usar L11lif01'DIOs ^^os que colIst,,111 , <^éste
decreto.

D. 33
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Árt. 4. o . Revoga,iii-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de janei-

ro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RMEIRO

Ddiningos Henriques de Gus[não JúniOr

Platio de li nifoj-i^tes para uso dos alunos do (,, urso de

Foi- inação de' Oficiais t i
o 
DePOI-luMenIO (' e 11181'.u^ã0

da V^>rça Pública

1 . 1 PARTE

Uniforme de 1. 1 categorla.

Túnica de pano azul latié escuro.
Calça de pano azul latié claro.

Boanet com capa de panó azul latié claro e fita de

celuloide da mesma côr com jugular dourado.
Ombreiras ^de pano azul latié ela rO, c01111 bordados

dourados, segundo caracteristicos adiante deirionstrados.
Especificação das peças que de-vem compôr ésse uni-

fo^rme:

Bonnet

Dimensões idênticas aos bonets atualmente Lisados

pelos oficiais.

Capa

De pano azul lalié claro com vivo latié escuro cin-

ta^ de celuloide latié claro.

Pala

Idêntica à usada nos bonnets dos oficiais.

Tope

Com as cores do Estaido.

Distintivo do D. 1. — um castelo dourado com urna

estrela branca no centro (para qualquer uniforme) com

,dimensão de 2 e meio ems. de comprimento o 
(Ia gola e

3 ems. o 
do bonnet, segundo característico adiante de-

inGstrado.

Jugular

De celuloide preto com 15 nim. de larlIgura coberto

por tiri^ ou',^-o,	VO- - 11 ('1(]- (te lar gura, presoi

1-115 --

Por botões (jour,^<j^), (1., 12	trazendo êstes unia es-trela no ceniro.

Túnica

De p^ino <1 `	;^zui latié escuro. (;ola
Na frente L1, 11a fila de sete botões dourados de 20"nm, , c0111 U-a estrela dourada no centro.
MaIW3 e canhão com 3 botões, segundo o

rístico àiante demonstrado.

Calça

De pano azul 1,1tié claro, bainha, s
i lulAvs e com duaN1^%I1 ,as de pano azill 1,^tié escuro de 2crii sac, 1011 1LÍ0 (

I
,' eO.,^tura externa,	

. de ]=ura
akj-s^a1da,- dc '̂ 4

ffombreiras

De pano aztij 1 ,dié claro, presas Por alças e botões
dourados (te 12 111111. segundo característico adiante de-
Inonstrado.

Cinto

De g
orfurão azul latjé claro, sem vivo branco, cha-

I)a dourada com uma estrela no centro, fivelas e acessó-
rios dourados, segundo característico adiainte denions-
Irado.

Luvas

131':Inc',',ç; d e fio de escóssia ou pelica.

Distintivo do ano

'Un, cordão de séda azul claro, trançado 
OM 3 vol-1,1^ no braçÇO esquerdo Partido do ombro ' ec preso naPonta do bolso do mesni^ lado, 

COM Um banibolim sendobranco e vermelho para o 1 o ano, verde e aniarelo par,0 ).. 
ano e dourndo para o 3.- ano , segundo cara leterís-tico adiante demonstrado.

Sapa40
De verniz p l , eto , liso s^ com 

biqueira.

Meias
De sêda preta.

2. 1 PARTE

Uniforilie de 2.- categoria (facultativo)
a), P Zdetot e calça d^ brim de linho branco. J3onn^et

1
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c	a fazenda, co,ii vi'vo 
(te pano azul

om capa (Ia nICS111,
claro e cinla de celuloide azul claro. do caracteristico

Ho,nibrelras de pano azul segun
adiante deirionstr,a-do. Camisa de sêda branca com CU-

l^irinho duplo. Gravata de pano azul latié 
escuro, lisa,

i-Lial
laço vertical. Cinto de gorgurão azul laiié 

claro

.v) usado rio fardamento de p ,,^,no azul.

os jjjúsriío- .^ cara-eterísticos cio uniforme (te 1.* ca

-te^1;oria; bolsos sem inaclio%.

b) Calção;
De pano azul latié chxo com Pouca

 roda, simples,

coiu uni friso de pano azul lat lé escuro. Reforç q do no

fundilho e joellie,iras por pano da ni,-sina

ciiltati,, u) .

c) Botas.
Botas ou -cano de boias de couro preto 

ou verniz

i,«
ual ao tipo ado,tado para uso dos oficiais moutados,

com calção.

3.' PARTE

Uniforme de 3.' cate ,loria (para tr1',1J)^'d11o):

a, ) uniforme de brim^kaki figurino o ines" 1 0 adOt,1-

do na Fôrça Pública, cinto de verniz preto;

b) camisa de instrução: de brim kaki, uso facul-

tativo, gorro sem pala da mesnia fazenda, com os dis-

tintivos do D. 1. e do ano, bordados em sou^
1_i-cbe bran-

co, do lado direito.

ESPECIFICAÇ,ÃO DAS PEÇAS QUE COMPõEM ÉSSES

UNIFORMES

Bonnet

o de brim kaki, com fita de celuloide azul latlé

claro ju tgUlar dourado.

Túnica

Idéntica à usada pelos sargentos, com a alteração

apenas dos botões que serão adotados no D. I. (Estre-

la) .

Camisas de instruÇão

1,,Iênticas às us,adas na Fôrça Pública.

Distintivos do D. I. nas ponteiras da gola

com estrela no centro).

Gôri ,o sem pala

De ])rim knki, igual ao 
em 

u%o

Calção

De brim kaki. Eeforçado por pano (Ia i ne,m ia fa-
zenda nus joelheiras e fundilho.

Calçado

is às que ^,áio 1), , ,as no C. l^.).

Perneiras

Igniais n ,o típo em uso. Botas ou cano de botas iguais
ao tipo u s ado pelos oficiais.

Luvas

De f j{) de esc^ ,̂ cia inarron ou eimurça de couro
niarron.

PEÇAS ACESSO'RIAS

Capote

Igual ao tipo ciu IMO.

Pelerine

(Obrigatória para o uniforme de I. , categoria).

De pano azul latié escuro; gola dobrada de pano

mil latié claro. Na frente unia presilli2 de metal bran-
co Distintivo do D. 1. nas Ponteiras 

da 
gola.

Capa impeivncável

(Facultativo)

l,gual ao tipo 
em 

uso para oficiais, subslituindo-se-
.9penas o distintivo do Posto Pelo do D. I., o (Inal ser^^
m.locado nas pon t elros da 1.-ola.

4.' PARTE

U^o e conibin,^ção de uniformes.

1 .' Uniforme de (gala) .

Boniiet azul com capa; túnica de pano azul 1.111é
escuro e calção de paino azul latié claro; ]uvas njarron
de fio de escócia ou pelica; e.iii,,o de ? (j l"ul .ão azill In-
tié claro, sapatos de verniz Pretos; meiis 'de fio de c.,;-
çóeia ou s&da preta.

2.' Uniforme de (gala) (facultativo).

í ', ()"'] et com calui de brim de Ii ii 1 10 bj,^,

' 

11(,o; pajelot
e e^,1ça de brim de linho branco; cainisa com colarinho
duplo de sê,,la 1wane,,^; -rav q ^a de sêda azul cioro, I[Iva:,

(Castelo



— 518 —

brancw^ de fio de escócia ou pCliC^1; cinto de gor,gurão
azul latié claro; sapatos de verniz preto; meias de sêda

preta.

3.' Uniforme.

Idêntico ao 1. 1 uniforme usado com calção; horze-

guins de couro preto; botas ou canos de botas de côr

pretas; luvas marron de fio de escócia ou Pelica.

4.' uniforme.

Bonnet azul com capa,; paletot de brim de linho

branco; calção de pa ,no azul latié claro com frizo azul

latié escuro; camisa de sêda branca com colarinho duplo
da mesma fazenda; gravata de sêda azul latié cL^vo; cin-

to de gorgurão azul latié; botinas pretas de couro 0,1 p C-

lica; canos de botas ou botas de couro preto; luws rnar-

ron de- fio de escócia ou pelica.

5. 1 -uniforme.

Idêntico ao 4.', usado com calça e, sapatos de ver.

niz.

6.' uniforme.

Bonnet de brim kaki; túnie,a, de brim kalzi de gola

i-asa; calção da mesma fazenda^; cinto preto (te couro
envernizado; bo;tinas, canos de botas ou botas; liombrei

ras com soutaclie de cad,,^rço branco , segundo o caracte.

rístico odiante demonstrado.

Instruções

1 .') Para as solenidades e atos oficiais só I)o(lei-âo

ser usados os uniformes 1 .' e 2.'.

2. ') Para enterros e funerais os uniforme^ 1 .' e 3.*.

3.') Poderão ser usados faculiativamente no inte-
rior do quartel, estabelecimentos, repartições, embarca-

ções e 
em 

v,i q geis longas ferroviarias o gôrro seni pala

e também na instruÇão com a camisa kaki.
4.o) Em qualquer ato social realizado no interior

de edifícios, à noite, usar-se-á calça 
em 

vez de calção.

5.') As divisas dos postos de sargentos serão su-

listituídas pelo distintivo do ano, segundo os Qairacterís,

ticos adiante, nos! uniformes L o e 5.o.

6.') No uniforme 6.' o distinotivo do ano de cur-

so será urna divisa de cadarço branco com 5 min, de

largura enciniada por uma estrela de metal branco, usa-

da no braço esquerdo a 10 enis. do hombro, segundo os

característicos adiante.

7 .') A padronagem e figurinos dos uniformes se^
rão iguais aos existêntes no Departament<j do Malerial,

g^
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usando-se de lodo o rigor contra aqueles que os aIter^a,
rem.

8 .') Os botões, serão de 20 mm. com uma cerca-
dura de 21 estrelas, Por uina grande no centro, e 12
Infil. com os mesmos e.aracterísticos, sendo de massa
preta para uniforme kaki e de metal dourado p,a-ra os
dema!;s.

9.') Os uniformes 3.*, 4.' e (3.', êste também
^luando com botas ou canos de botas serão usados com
esporas,

Além dos uniformes acima enumerados, poderão
usar també^m o uniforme de flanela, kaki, com suas com-
binações, de acôrdo com o plano já adotado, obedecen-
do-se as modificações ora introduzidas por êste plano
espécial.

Distintivow

1 .') Do D. I. — Será usado por todos os oficiais
e praças efe^itvas adidos e alunos no bonnet e nas golas,
de todos os uni`formes, segundo ' carocterístico adiante
deinonstrados;

2.') Dos Professores -- 0 castelo no bonnet 
é

um livro aberto denitro de uma esfera de 20 mm. dou-
rado na gola;

3.') Dos instrutores e nionitores dó C. E. 11 . —
0 castelo no bonnet descobolo dourado na gola;

4.') , Dos alunos do C. E. P . - - 0 castelo no
honnet e na gola e o descobolo nc, ante-braço esquerdo
P,cima da divisa;'

5.') Dos alunos do C. F. S. — 0 castelo no bon-
net e, na gola e dois ramos de carvalho cruzado,s, no an-
te-braço esquerdo acima da altura da divisa de cabo;

6.') Os distintivos para uso das golas dos unifor-
mes de

. 1.' e 2. 1 categoria será em forma triangular, com
2 enieio cms. por 2 de altura, vivo vermelho com fun^do
branço eiri esmalte, o castelo dourado no centro.

Observaç5es

anos 

A duração do uniforme azul e pelerine será de 3

0 sapato de verniz derá a duração de 1 ano.0 cano de botas será pago anualmente, bem como
45 luvas marron de- fio de escócia.

Quanto às demais peças será observada a mesma ta-
bela adotada na Fôrça.

0 aspirante a oficial usará o mesmo plano de u-ni-
fornie adotado para os oficiai,s, substituindo-se apenas o



laço bell-a por uma es^rc1a	:1,:: ^i -;,, colocada

ii^iii em. acinia CIO vei-iice do

Qu,-,rte-I General em, Belo	f'í^. j2 , ^ejro de

1936.

DECRETO N. --':_^2

,lulorf a o pi-c l'eito de Gorução de	L- evéditmZ
suplenientares

0 Governador do VAjdo de	 de

sua ,, atribuições, e tenão em vis!a o (to Conse-

lho ConsuWvo. Municipal, resolve av^o^iz `ar o prereito de

Coração de Jesas a abrir créd
i
tos supleinentares, no to.

tal de 3:500 1,;000, consoan i e, discríminação apresentad&

pelo prefei ,to e aprovada pelo Departamento da Adminis-

tração Municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizz-,n^.e, 14 de janei-

ro de 1936.
BENEDITO VALADARES IIII3FIM)

Dan,ffigos Henriques de

DECRETO N. 453

Autoriza o prefeito de Santo AntÔnio do lJonte a abrir
créditos suplementares

0 Governador do Estado- de Minas Gerais, tisando

de suas atri^uições, e ^tendo em vista o parecer do Con-
selho Consuflivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Santo Antônio do Monte, a abrir trê,^; créditos suple-

,mentares, na importância de 7:076$500, e de acôrdo
com a discriminação aprovada pelo Departamento de

Adm i nistração Municipal.

Palácio do Govérnú, 
em 

Belo	de ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VAIADAREI S, RL'U`MO

Ddminflos Henriques de Giz,,unio Júnior

DECRETO N. 41 ')t

Auloi ,iza o prefeito de flaúria a abr , í, ej^é(1itos suplo-
mentares

0 Govern q^dor do E^^twlo de Minas Ge;-ais, usand-^

a - i ! ^! ^`:	1	. (10 Coi,.^í	^ 1	e 1^^nd() em , ^	5^ w],
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selho (,011suJ4ivO -^iU1'icipal. resolve conceder ao prefei-
to (te ffi,11 ,nia alitol-ização P',U'a abertura de ci . é t,Ji1os su-
;)Ienientare,s , na importância de 13:432$000, e de acôrdo
com a discrimirIação aprovada pelo Departamento deAdmin i stração Municipal.

' 
Palácio do Govêrno, em Belo Ilorizonte, 14 de ja-ne1ío de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

DOMIngos Henriques de Gusrnão júnior

DECRETO N. 455

Autoriza o prefeito de Pedro Leopoldo a conipair uni
einpréstijno interno

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribffições, e tendo em v i sta o 

p
arecer do Con-

Sellio C
o
nsultivo e do Departame'nto da Administração

,^limicipa1, resolve autorizar o prefeitc> de Pedro Leopol-
do a contrair uni empréstimo interno, na importância
de "') 0:000$000, prazo de dez anos e juros não excedentes
de oj l o Por cento.

Palácio do Govêrno, em Belo Ilorizonte, 14 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBI---lRO

Do^^?.,'ngos Henriques de Gusilião J1^n1O'r

DECRETO N. 456

Autoriza o prefeito de Alanga a abrir un i crédt10
adicional

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^çõe-s, e tendo em vista o parecer do :Con-
.Nellio Consultivo Municipal resolve autorizar o prefeito
de ^1anga a abrir um crédIto adicional, na importância
de 1:799$377, destinado a regularizar a , escrita munici-
N 1 e com

p
letar as autorizações (to exercício (te 1933.

PAáeio (to Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-
neir,) de 1936.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

Doinhk(jos Henriques de Gusinão Jj^níOr



BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Dominqos Henriques de Gusnião Júnior	J^1''

DECRETO N. 458

Aprova contas da Prefeitura de Lima Duarie

0 Governador do Estado de Minas Gei-i^is, usando

-de suas atribuições e de acôrdo com o disvosto na alinea

XIX, artigo 12, do decreto -número 9.847 1 de 1931, resolve

aprovar, nos têrmos do parecer da Selre, ,.aria (to ln^e-

rior, as contas prestadas pelo prefeito de Liwa Duarte,
senhor Alfredo Carneiro Viriato Catão, relativa^ 33

exercício de 1931, e assim demonstradas:

Receita: 1

Saldo de 1930 . . . . . . . . . . . .	
1:119$400

Rendas arrecadadas . . . . . . . . . .	100:323$300

101:442$700
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DECRETO N. 457

Ali toriza o prefeilo de São Domingos do Ilr«ta a abrir

créditos suplementares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-

senho Consultivo Municil)',111 reSolve	0
feito de São Domingos do Prata a abrir créditos su-
plementares no total de 4:936$000, conforme discrimi-
nação oferecida pelo prefeito, e aprovada pelo Deparia-

inento da Administração Municipal.

Palácio do Govèrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-

neiro de 1936.

Despesa:
Despesa realizada . . . . . . . . . .

Saldo para 1932 . . . . . . . . . . . .

S1 ituação paitrimônial:
Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Passivo (dívida flutuante) . . . . . . .

patrimônio líquido . . . . . . .
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(10 Govèr110, 
em 

Belo Horizonte, 14 de ja.neiro (te 1936.

l^I'NEDITO VALADAREs RIBEIRO

D(pmin,q0,,^ Henriques de Gzisnião Júníor

Dl`(,B ET0 N. 459

Autoriza o Prefeito de Raul Soares a abrir créditos su,
Plernentares

0 Governadoi , do Estado de Minas Gerais, usandode suas atribuições, e ^tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Mu ni cipal, resolve autorizar o prefeito
de Raul Soares a abrir créditos suplemetriares, no total
de 27:500$00o, conforme discriminação que o Departa-

mento da Administração Municipal aprovou.

Pulácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ia-neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doi??i1?f1o.^ lIenriques 
de Gu&nião júnior

iE;;;:^

DECRETO N. 460

73:461$700

27 :981$000

AL110riza o prefeito de C~Po Belo abrir créditos s liple-
nientares

o Governador do Bstado 
de Minas Gerais, usandode suas atribuições, e tendo CM vista o parecer do Con-Selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeitode Cani po Belo a abrir créditos Suplementares, na ini-j)ortância ^total de 

107:286$600, de acôrdo com a discri-
ininação oferecida pelo prefeito e aprovada pelo De-
Partaniento da Ad,ministr,^çí-jo ^l^nicipal nara	f ;1	- m ueJe,'Marizar a escrita ^municipal.

Pa14cio do Govêrno, em Belo Horizonte
, 14 de ia,

	

242:021$100	neiro de 1936.

	

35:643$300	

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

	

206 :377000	Domingos Ilenriqnes de Gus,não JÚnior



DECRETO N. 461
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Autoriza o prefeito de Montes Claros a abrir créditos

suplementares

o Governador do Estado de Minas !Gerais, usando

de suas atribu'irões, e l endo em vist: i o p^ ,,recer -do (.on-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Montes Claros a abrir sete créditos suplementares a
verbas do orçamento vigente, no valor total de ......

20:340$000 e de acôrdo com a discriminação aprovada

pelo Departamento da Administração Municipal arqLii-

vada na Secretaria do Interior.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-

neiro de 1936.

BEXIMITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos fleitriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 462

A LY;oriza o prefeí'10 de Jmca1uv^t a abrij . um crédito

especial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atriibuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de 13ocaffiva a abrir um crédito especial, na importância

de 625$0000, e destin,^do ao custeio de despesas com so-

lenidades públicas.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VALADAUE_S RIBEIRO

Domin!,,os Henriques de Gusi lião Júnior

DECRETO N. 463

pí , efeffi, ^."c jocaí a	wn	suple-

menlar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer (to Con-

selho ConsuiÉivo MuJ1ic j ^^al, resolve autorizar o prefeito

de J,-,,cuí a abrir um crédito suplementar de 1:300$000,

— 5,25 —

à verba, VII -- 2 — Despesa,^ imprevistas, do orçamento
para o exercício de 1935.

Palácio do Govêrno, cni Belo Horizonte, 14 de ja-
neiro de 1936.

BFNEDITO VALADAREiS RIBEIRO

Domíngos 11e 12riqI.,es (1, é^ (;usnj^Ío JüIlior

DECRETO N. 464

Autoriza o prefeito de Itamarandíba a abrir créditos

suplementares

0 Gtivernaãor do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuYç5^s, e tendo em vista o parecer do Con-
selho 

Co7 
sultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito

de ltainarandíba a abrir os seguintes créditos suplemen-
tares a verbas do orçamento vigeii,te:

Verba 111	A — 1 — Para o serviço de ruas —
448$000.

Verba III	B — 2 — Idem -- 113$80ó.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-
n ,,^iro de 1936.

,BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos 11e'nriques de Gns,"^ão jj^nior

DECRETO N. 465

Alitor!'Zu o prefeito de Campo Belo a abrir um crédito

especial

0 Governador do EStadO de Min," Gerais, usando
de silas atribuYções , e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, re

s
olve autorizar o prefeito

de Campo Belo a abrir um crédito especial fie 3:700$000
para fazer face às dcs Pes,9 s com a aquisição de um ter-
reno u;-bano & às custas da aÇão o rdin ária do Banco Hi-
I)olocário e Agrícola do Estado de Minas Gerais.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ja-
neiro de 1936.

BENEDUO VALADARES RIBEIRO

Dw;zingos Henrioties de CÍ1Zs";^-^ãO Júnior

Ir
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DECRETO N. 466

Aproua contas da prefeitura de Lima Duarle

0 Governaldor do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alinea

XIX, arti go 12, do decreto número 9.847, de 1931 reosolve aprovar, nos têrmos do paxecer da Secretari^ do

Interior, as contas prestadas plelo prefeito de Lima Duar-

te, senhor Alfredo Carneiro Viriato ^Catão, relativas ao

exercício de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	 27:981$000
Renda% arrecadadas	95:783$800

123:764$800
Despesa:

Despesa realizada.	89:221$800
Saldo para 1933.-	 34:543$000

123:764$800
Situação patrimonial:

Ativo. . .	 257:042$900
Passivo..	 28:665$000

Patrimôniü líqüido	228:377$900
Palácio do Govêrno, 

em Belo Horizonte, 14 de ja-

neiro de 1936.

BENEDITO "VALADAREs RIBEIRO.

Domingos Henriques Gusmão Junior.

DECRETO N. 467

Autoriza o prefeito de Tremedal a abrir créditos suP le-
menlares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando 
de

suas atribulções, e tendo em vista o parecer -do Conscilio

Consultávo Municipal, resolve autorizar o Prefeito de Tre-

medal a abrir cinco créditos suplementares, na impor-

tância total de 2:880$000, e de acôpdo com a discriini-

m^ção aprovada pelo Departamento da Administração

Municipul.
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte , 14 de ja-neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Domingos Henriques Gusmão Juniop.

DECRETO N. 468

A uloriza o prefeito de Conceição a permutar terrenos

0 Governador do Estado de Minas Gera-is, usanido de
2as atribuIÇ&es, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Conceição a permutar um terreno de propriedade,da mu-
nicipalidade, com área de 96.000 metros qualdrados, por
um outro, do senhor Corinto Guerra de Oliveira, com
área. de 149.00,0 metros quadrados, deduzidos 600 m#tros
quadrados, e necessàrios ao trânsito público.

Palácio do Gové-rno, em Belo Horizonte, 14 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Domingos ffenrique,% GusmãO junior.

DEGIRETO N. 469

Autoriza o prefeito de FoPmiga a abrir,créditos supl e-

mentares
,0 Governador do Estado ,de Minas^ Gerais, usando de

-Nuas ^,q ti ,ibtiiçõ,es, e tendo em vista o parecer do 
Conselho

Consulfivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de

Fornfiga a abrir créditos suplementares, na importância
[Mal de 12:200$000, e,de acôrdo,com a discriminação ofe-
recida e aprova-da pelo Departamento da Administração
Nfunioipal.

Paláeo do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de janei-
ro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Domingos Henriques Gusmão Junior.
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DECIRETO N. 470

.1bre crédilo especial de réis 270$000, pai,a puganienlo

^de vencinientos

0 Governador do Estado de Minas G2rais, usar;do d&

atribuição contida na lei 11. 64, de 29 de dezembro de

1935, resoiv,e uni crédito especial de réis 270$000

(duzentos e setenta mil réis), para p ,,z,,,, aiiieDto de venci-

mentos à passadora de bilhetes 
da 

lini)rensa 0fic1^-1. d.

Av-lii^o dos Santos, no p-eriodo de 16 de li,)-

ven,.bro a 31 d<-, dezerribro de 1935.

0 Secretário de Estado dos Ne gócios d g s Fi--n-.is,

assim o tenha entendido ^e faça executar.

Palác, ; o do Govkno, em Belo HorizoiÁte, aos 15. de

janeiro de 1936.

BENFI)ITO VALADARES RIBEIRO.

Ovídio Xavier de Abreu.

E

DE,CRETO N. 471

Abre crédito especiu1 de i:200-^000 para pagamento de

adicionois vencidos em 1935

0 Governador do Estado de Min
a
s Gerais, usaido da

atr'bffição contida- 
na 

lei 11. 64, de 29 de dezembro de

1935, resolve Zrir 
um 

crédito especial de réis 1:200$000
(ur,1 conto e duz^entos mil réis), para pagamento de adi-

c ;.ona i s a fu-ncion^r!os da Imprensa. Oficial, no Períodr)

de L o de julho a 31 de dezembro de 1935, sendo: ao se-

nilor Franci^^ro Felícissimo, chefe de secção, 70$000 (se-

tenta mil ré:s) mensais; ao senhor Ulís^ ,es Cruz, 1.' ta-

xador, 65$000 (sessenta, e cinco mil réis) mensais; ao se-

i,,lhor 1o^o dos San^^,,s Jordão, ajndinte de secção de ser.
viço noturno, 65$000 (sessenta e cinco mil réis) nien-

sais.

0 Secretário de iEstado dos Negóc^ ; os elas Finanças,

assim o tenha entendido e faça, executar.

Palúcio do Govê,rp o, cni Belo 1-lorizo^ite, aos 15 de

jarieiro ^de 1936.

VALADAREs Rii3EiRo.

Ovídio Xavier de Abreti,
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N. 472
Abre	est4, e	j— i(d de -éis 26:1GO-MO, para Pagalnent.fUnci0l 'ú ^ios efetivos (41 IMPrensa oficial

0 Governador do Estado de	(;(^,l,ais
ÂtribuiÇ^o conti('^"1'	 usando da

na lei li. 64, de -,; 9, (1, dezeinbro sde193-5, re.solve '^brir uni crédi^o 
e:^l) cc ítl de réis

('^j1]1e e Seis contos cento e sC '^s"'11fa mil 1
. 
-éi .WIra	de funcioji,,'tl,j(),s da Inil),i , c il s 0 ;a	noperíodo de 1 .' de janeiro a 31 ('1e (1C"zej-i-il)ro (le iq^,G,do 3:000$oo0 para a artífice de 1 .,	M^

-'	

lj,ia ^1ust1_
m
alia;, 2:100$00 )ara a de bilhetes 1'i-lie:;till^kAvelino dos SInto,; 14:400,ç^000 para o tj u(lante-téejlie ()José Marques Bos ri -e 6:600$000 para o li ll otip., Sta 1),eiro

de 2.1 
classe , JOãO Paulo de Freitas.

,0 Secretário de EStado dos ^^Teqócjo:^ ( ' a ,^
assim ) o tenha clitendido e faça execU'7tar.

.	1 alácio do GOvêr11 0, em Belo Horizonie, aos ir) c^pneiro de 1936.	 C

REI NEDITO VALADARES RIliFIRO,

(),'^í</(-'o Xavier de Abreu.

DECRETO N. 473

Abre crédito especiu1 de réis 100:00 0 ^,, 000 1,,r, p,^,,_
ineido de ^jr(^ 1ificaÇão adicional (!,1 lei li. 42. ,-), de1906.

0 
Governador do Estado de Mimis Gerais, u.s^mdo ;(-1a

,11rilM-i Çã- contida na lei li. 73 dP 2 de janeiro ( le, if),36,resolve abrir um c rédito espe( '.ial de réis 100:()00$0p,0(cem ( , oiiio .s ^,e réis) 
destinado a ocorrei- ao,,, pagamento,s

(1 ^ 1	a`licio11,91 da lei n. 425 de 1906, ǹ' ão pre-1^os orçamiciltos e à qu.A	
direito funicioní-rios das Secretarias de Estado.

Os Secretários de Estado dos Neg&^cios 
(10 1"'^erior 1V.iaç5o, e ()bras Públicas, A^yrici 1 1tura , IndústriaCIO e Tr^il),-illio l",ducacão e Saúde Pública e das

Çx^ ' assim o f énhal,1 entendido e façain c^,cc11tqr.
l'alác;o :do Govêrno, em B (, 10 j1o,^zo'

(1, 1936.	
1	nte, aos 15 (,,e

BENEDITO VALADARES Ri13r^1Ro.

Do mingos Henriques Gusmão jllllior.
Raul de Noronil(i S<-í.

Israel Pinheiro da Silva.

José RORifácio Olinda de Andrada.
OVIdio Xavier de Abreu.

D. 34
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DECRETO N. 474

A bre credito especial de réis 197 :045$1 00, à Secretaria de

Educação e Saúde Pública

0 Governador ido Estado de Minas Gerais, usando da

atribifição contida na lei n. 72, de janeiro d .^ 1936, re-
solve ab,rir um crédito especial de réis 197:045$100 (cen-
to e noventa e sete contos, quarenta e cinco mil e ceni

réis), à Secretaria da Educação e Saúde Pública, para

pagamento de despesas já feitas pelo Ilospital Psiquíatri-

co de Oliveira, como segue:

Cicero de Castro Filho	 2:807$700
Maria olímpi ,a de Castro Ribeiro	778$500

Dalila Leite Canipos.	 1 :422$,)00

Artur de Melo	 1:535$000

Penildo & ^Cliagas.	 1:678$00
Ainéri,co	 17:261$400
José Nunes de Carvalho	 42 :035$ 100

Amaro Ferreira Rosa. .	 443$000
José Ló-Btiono. . . . . . . . . . .. .. ..	:984$300

Antenor de Castro. .	 7 :696$.`M

José Geraldo Mendes & Cia.	 l4:27^)^1500

Laboratório de Biologia Clínica	2:372$000
R:aul Leite & Cia.	 r') :61 (; ^', 3 0 0

Química Bai ,cr	 2 :t390,^,000

Francisco Neto Mota	 753$000
Lutz Ferrando	Cia.	 5:721$900
Ismael L.ibânio	 8:000$000
Jo^quim Dias Ribas .. .. .. .. .. .. ..	1:300$000
Pinto & Ci^a. Ltda.	 2:00W00
A. Gontijo &- Cardoso	 9:101$100

Instituto Martinho Guimarães
	 750$000

Emálio Hadad	.. .. ..	1 :49UMO

Heitor T,,ivares	 1,5 : 601 ','200

J. Cezarini	 3:034$550
Efias Bairminffi,	 3:693$6,50

Total	 197 :045$100

Os Secretários de Estado do s Nesócios da Educação
e Saúde Pública e das Finanças, assim o tenham enten-

dido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 1 5 dc

janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Bon ifácio Olinda de Andrada.

Ovídio Xavier de Abreu.
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DECRETO N. 475

Abre cré)clito especial de réis 
369:340$220, à Secretaria

da EducaÇão e Saúde Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tisando da
atribuição contida na lei n. 72, de janeiro de 1936, re-
-solve abrir um crédito especial de réis. 369:340$220(trezentos e sessenta e nove contos, trezentos e quarenta
Mil e duzentos e vinte réis) à Secretaria (ia Educação
e Saúde Pública, para pagamento de despesas já feitas
pelo Hospital Central de Alienados de Barbace' na, comosegue:

Alberto Paulucei & Cia.	 9:244$800Ferdinindo Ceolin	 3:523$080l^uizO Bazo	 4:917$200FIli Pe Simão & Aba16m .. .. .. .. ..	23:458$750Pereira & Cia.	 17:361$110
Januário Razo & Irmão	 6:846$300A. Nunes & Cia.	 133:153$500
Allino José Furtado	 5:646$280
Fausto Carneiro	 4:841$900
Vitório Marteleti	 28:159$500
Dias & Poni Ltda.	 300$000
João Lourenço
Domingos Corrêa	

34$500
	de Almeida .. .. ..	90$000

José Gralha de Macedo. .	 630${)00
Alves & Cia..	 160$000
Prefeitura de Barbacena .. .. .. .. ..	6:142$600
Cia, Telefónica Brasileira . . . . .. .. ..	728$800
A. Gontijo & Gia. Ltda ... .. .. .. ..	1 :510$000
José Felipe & Irmão	 81:300$000
Na^cip Melhem Deotid	 7:616$000
Alfredo Santos & Cia . .. .. ..	.... ..	24:951$400
Isinael LiMinio .. .. .. .. .. .. .. ..	2:381$500
Instituto Pinheiro	 4:782$000

	

M. Q. Dias Cardoso .. .. .. .. .. ..	1 ..UUfinn

Total	 369:340$220
Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação

e Saúde Públiw, e das Finanças, ass-im o tenham enten-
dido e façani executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 15 de
janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Borifácio Olinda de Andrada.

Ovídio Xavier de Abrezi.
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DECBETO N. 476	
190$000

	

à Se(" ci«ria da	 PGck
,1b1. e	especifil de réis 272.l7/2^	 Morais Souza &	

673$200

	

"jic 1) 1,11)lieu	 '01 :037^',7G

	

Edizeação e SUi ,	 losé Fernandes Gareia	 328$7(^

	Covei, riadoi- do EIstado dt! -Mi-la s Gc1' z^" , t1s ^ x11 '^ 10 (ia	joão Ear,2gai	 1:633$^^00
_ffi ua lei n. 72 de jarieirO d2	 Aridrade, Irmão & (',ia.	 55, ^1)atribu'iç,^o Co ut; a	 8:2^

	

d 'de réis 272:l72$^ó
O (du	Artur Orsini de Casti-o	 3:288$000solve abrir uiii crédito (sl)ecl, , -en t o 1 s	rita o (lo ; s ini,	k:1g10 2Uex^c,^n Petroletim Company	1 :71;8^^500o s ,k e (,o, *,, cojjt,,^

ze	é	
, para

r ^j, s ,^	S,-cretaria da	e "`ide	
Pilito & ci,a. Ltda, .	 198$000e., ,	^ -	 ) "Baul Soa-	Alf	 14:683$600agamento de despesa-, j^ feitas 

];elo Institut(	 redo Santos	Cia.
1) 1	 Imiz Daldegai,
res% como segue:	 13:500$000

	

867$600	
Beriindo papini

l^ ,,ingel (Ia S i lva	 JO^é Izidoro

	

920$000	
Ailtonini Sivassi & Cia.	

1 2 4,: (1,1 ^i
José Vuz dO W10	 1 :101$000	

Veloso & cia.	
'2 6.) ^) o -9 o

, Diniz Ltda.	 5:,^)(;4$400	 '97$,Sampaio &	 2 :()	900
Ri,cardino Augusto de N"oVaiS .. .. .. ..

	
3:134$000	 1. Ferreira Gonç^alves	 16:180,s;,)0O

José da Roclia Penido .. .. .. .. ..	560$000	 1 . Vílei,, 1 & Gia.	 31:961$3ú0
josé Avelino Neves Nlurta	 frMãos N",, Z de Wlo	 37:247$500^>:829$400
Felipe & Moisés Rosentaway	1:432$000
1,',uelides Andrade &	 814$000	 2721:172$000
juventino & C-1-,.. .	 1 :080$600
A. Gontijo & CO1 ,11 ),-inhia Ltda,	 (1r^, (Estado dos Ne6ócios (Ia Educação

j,al) o l j^tório de Biologia. Clínica	
800$000	 e das Finanças, 55 ; in o f(_,^ 1 ljan j enten-

	

1:375$000	dido C
Pio Miran1^ia & Ci2.	 727$800	

façgm executar,

Raril Leite & Cia	 1 :504$800	P,,1:ár;o da LiberrIqde, cru Belo Horizonte, aos 15 de,

	

(,. G,ouvêa & Cia ... .. .. .. .. ..	:^:(;41$000	
jaiieiro (te 1936.

;tilho & Cia. Ltffi^.Cas	
-asilCiY^a	400$001)	 BEINEDITO VALM)AIWs

C,1111,11,11, 1 a Química lffiGdia 131,	
423$700

Eluclides d ,i^ AlIncida.	 1 :061$000	-10sé, Bollifácio Olinda de
QuíMica BaYe1'	 9 63$000	Uvídio Xovier de AI)mi.

0Isinael Libanio	 6 ^09«5^20,
'vloreno Borlido	Cia.	 1.5:657$100
Baíà^ Mascarenhas S- Cia.	 190$000
Francisco Marschrier .. .. .. .. .. ..	

r)63$o00	 DECPETO	477
Valdeinar 13,í-acher
Companhia 1`Ôr^a e 1 , 1 ,.z -de '_^jinas (;erais	13 : l',W,1'1700	

Aprova coio(ts (Ia Prefeiíum dc Vur de P,sp(jj^j^a
L quy-0	& (,ia.	

360$000
	2 :075$100	

a:s Gerai,s, U',arldoLutz Ferrando & C i a	 0 Governao 0 j. do E^^,ido de 'lin,

	

621$o00	di, sii^is ^i.li-ibij'ições e de acôi^do com o disposlo na alí-Marçola, & Ci,-,	.. .. .. .. .. ..	978$000
0f.icinas	Cliristiario' Otoni	

413$000	
.,,o 12, (!o decreto ri, 9.847, de )931, re—soive

Francis ,(^o AP ILÔnio Ventura	
)GO000	

-tr, rios lèrmos do p^,Wecer d:i Secrei,,,ri i oo Inte-
rior, as contas prestadas peío picfeito deAristiõe% & Cia.	 de Lspa-

J. A. Cor('I eii-o 8-	... .. .. .. .. ..	
2:142$000	liliR, sr. Francisco de Assis Nogueira Penido, rel,-itivas

A. J. Diniz & C^a.	
3:051$00U	ao exe;^^,ívio de 1933 e assim ,^vn1onstra.das:
^;:^^',03$300

C,^sa Loliner S. A.	 11
^krtur _` Luiz Ila,15	

^':7 (00$900	Receita:
8:336$000

& Fill-, W	 1,^$000	Siffilo (te 193
Patrír ; ^ !"ama &, Costarl

	

1:109M00	i	Rei)das arrecadad,,^s	2 75 :5 0 3,1, ^,1 0 (o
josé Llve ,^ 3c Snu,

' 

z,1 

-doso	
1 :50ú600	Operações de créGito	7: 188$00Q

Dias Ga]
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Despesa:

Despesa realizada . . . .	.. ..	314:165$199
Operações de crédito	5:070$050
Saldo para, 1934	 B:989$294

Situação patrimonial:
Ativo	 759:688:467
Passivo	 774:327$448
Passivo descoberto .... .. ..	14:638$981
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Dorningos Henriques Gusmão Junior.

DECRETO N. 478

Aprova contas da Prefeitura de Mar de Espanha

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea

XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resolve

aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Mar de Espanha, sr.

Francisco de Assis No
g
ueira Penido, relativas ao perio-

do de 1. 1 de janeiro a 21 de outubro de 1934 e assim

demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933 .. .. .. .. .. ..	6:989$294
Rendas arrecadadas . . .. .. . .	264:893$650
Operações de crédito .. .. .. ..	12:487$300

Despesa:

Despesa realizada,	240:401$402
Operações de crédito .. .. ..	8:525$55Q
Saldo	 35.443$292

Situação patrimonial:

Ativo..	 763:211$565
Passivo	 716:981$714
Patrimônio líqüido	46:229$851

Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 15 de ja-

neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

poiningos Henriques GusmãQ Junior,
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DECRETO N. 479

ilutoriza o prefeito de Pedra Branca a abrir créditos

suplementares

0 Go-;ernador do Estado de N1in^s Gerais, usando d,e
^uas atribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
11,0 Consult i vo Municipal resolve autorizar o prefeito
de pedra Branca a abrir ^réditos suplementares uni na
importância de 3:693$800, à verba III -- A	2 'a, outro
na ini portância de 3:5,53$900, à verbú^ VI!	2.

l'jlácio -do Gov^rDo, em Belo Horizonte, 16 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

DOniffigos Ilenriques (^z isn ?ão juilior.

U	DECRETO N. 480

Au1ori^_(i o prefeito de São Damin.qos do Prata a abrir

crèditos suplementares

0 Governador do Estado de ^linas Genais, us.indo de
suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Consellio
Consultivo _^1unicjpal, resolve autorizar o prefeito de São
Domingos do Pra t a a abrir créditos suplementares às
verhas do exercício de 1935, na importancia total de
4:936$000, e de acôrdo com a -discriminação aprovada
lielo Departaniento de Administração ^1unicipal. ,

Pa,lácio do Govérno, em Belo Horizonte, 16 de ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VALADARF5 BIBE1RO.

DOrningos Ilenriques Gasnião Juilior.

DECRETO N. 481

An1oriz^i o prefeito de Andradas a ab ,ri.— crédilos
suplernentares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suns atribu^ções, e tendo em vista^ o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Andradas a abrir os seguintes créditos suplementares
a verbas do orçamento de 1935, num total de 11 :487,$ffi)0;
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630$600
2:000$000
1:800$()00

57$000
7:000$00

Palácio do Govêrno, em Belo Ilorizonte, 16 de ja-

Beiro de 1936.

BENLDITO VALADMIWS RIBEIRO.

Doiningos Henriques (;us inão Junior.

DECRETO N. 482

AviOriza o prefe^to de Ilanhandá a abrir créditos
suplementares

o Governador do Est,-,,,,to de !\tinas Gerais, usando de

suas -iti-ibuiçõe,,;, e tendo em vsta o parecer do Coiise-
1lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de

Itanhandú a abrir créditos supleirientares na
cia total de 10,:000$000, e de acôr do com. a dis(-r ; ii)ina-

ção oferecida, apr~cla pelo Departamento da Adi-iiiiiis-

tração MuniciPal.

l'alácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 16 de ja.

neiro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO.

Doniffigos Henriques Gtismão Junior.

DECRETO N. 483

Autoriza o prefeito de S, . Sebastião do Pai ,aíso a abrit,
créditos

0 Governador do Estad10 de Minas Gerais, us-^^ndo

,de suas atribu^ções, e tenclo 
em vista o parecer ido Coii-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de São Sebastião (to Paraiso a abrir dois créditos es-

peciais, um de 2:50,0$00, para pagamento de honorários

,a advogado, outro de 810$00, para pagamento a uni 
fuli-

cionário inunuicipal, e três créditos suplementares, iio

total de 34:560$700, exercício de 1935, de acôrdo con)

-iiiii, -10 aprovada pelo Departamento da Acliiii-a discrii	^xÇ-,
nistração, Municipal.

Paláci(> do Govêrno, em Belo Horizonte 16 de jaBei.

ro de 1936.

BENLDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Ileitriques de Gusináio Juníor
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DECRETO IN. 48,1

'. a ubrii , cr^di1c)sAlitoriza o prejeito de ^'a]wi11k;
&uplementares

010 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
,de suas atribuições e tendo em vi ta o parecer do Con-
selho Consultivo M^nicipal, resolve's autorizar o prefelto
de Varginha a abrir sete créditos suplementares a ver-
bas do orçamento de 1935, num tótal de 16:483$400 de
acôrdo co ma discriminação aprovada pela Del)irta:^!cn-
to da Administração Municipal.

Palácio do iGovérno, em Belo Horizonte, 16 (te janei-ro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO.

Dorningos IfenriqIjes de Clusilião Jultior

DECRETO N. 485

Autorizo o prefeito de Pai laispolis a abrir crédilos
suplementures

0 Governador do Estado de Minas 't^erais, usando
(te suas atribuições, e tendo em vista o parece i- cio Con-
selho Consultivo, Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Paraisópolis a abrir nove créditos suplementares i
verbas do orçamento para 193,-), num total de . . . . .
5:919$00, ;de acórdo corri a relação aprovada pelo De-
I)ailaniento da Administrição Municípal e arquivada mz
Secretaria do InteriorL

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 16 de janei -
ro de 1936.

Domingos flenrique,« de Glis/não Junior.

DECRETO N. 486

Apiiova o novo Regulamenlo da CUixa
FÔrça Pública

o Governador d,&} Estado de Minas Gerais, us.m(lo
de suas atribfflções, resolve aProvar ad referendum (!,)
coligrey;O, o novo Regulamento ida Caixa Bneficente du
FÔrça Pública (to Estado que com éste baixa, w^sii3adopelo 

Secretário de Eslado dos Ne gócios (to 1nt,,-^-jor, (Ine
Q far.'t executar.

Vel ba 11	c -- -1 . . . . - . . .
Verba 111	B, — 2 .. .. .. ..

Verba 111 B — 4 —

Verba — V — 1
Verba VI — 3



,li
l'alac113 cio Governo, em Belo Horizonte, 16 de ja.

neiro de 193C.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Junior

REGULAMENTO DA CAIXA BENEFICENTE DA Fô%A

POBLICA DOESTADO DE MINAS GERAIS

TITULO 1

CAPITULO 1
	IL

Dos fins da Caixa

Art. 1 . ' A Caixa Beneficente da Fôrça Pública do
Estado de Minas Gerais, -criada pela lei n. 565, de 19 de
setembro de 1911, com séde ^da capital do Estado, é
mantida com as modificações do presente regulamento.

Art. 2.' A Caixa tem por fim amparar, pior ineio
de pensão, as viúias e outras pessoas da família do i, as-
—ociados.

Do pertrimôitio

CAPITULO 1 1
	

C:^
Art. 3.' 0 patrimônio da Caixa é constituído pelo

produao da sseguintes rendas:
a) joias de inscrição;
b) mensalidade sdos contribuintes;
c) perda de vencimentos de officais e de sôldo das

praças, por motivo ^de prisão correncional;
d) diferença de vencimentos ^de sargentos e gradua,

dos resultante de rebaixamento temporária do posto, por
faltas disciplinares;

e) saldo de vencimentos deixados por desert,ores;
f) inultas sôbre contribuições em atrazo;
g) porcenta<lem sôbre venda bruta de quaisquer

artigos à Fôrça, Publica ou ao seu pessoal, mediante con-
trato;

h) donativos particulares;
i) legados particulares;
i) taxa de expediente relativa à expedição de tí-

tulos de pensão;
k) juros da Carteira Predial;
1 ) juros da Carteira Bancária;
m) !auxílio anual de que trata o decreto estadual n.

11.324, de 11 ^de maio ^de 1934;
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n) juros do capital assim constituído, compreendi-

,dos os resultantes dos depósitos bancário,, e dos em-préstimos mensais (rápidos) .

CAPITULO 1 1 1

Do emprêgo do palrilnônio

Art. 4. 1 Os fundos pertencentes à Caixa serãopregados:

a) no Pagamento das pensões de que trata o ar16 e se uparáfra-go;
b) na compra, de apólices da dívida pública;
c) em depósitos em Bancos da Capital, de re

nhecida confiança;
,d) em empréstimos previstos neste regulamento;
e) em adiantamento a oficiais e praças.
Art. 5.' Nenhum título Pertencente à Caixa 

Pio
rã ser jaliena)d^o,.

CAPITULO IV

Das conIribuições e dos contribuinies

Art. 6.' As contribuições obrigatórias de J oia emensalidade.	 i

§ 1.' A joia, para os que forem admitidos como
Sócios após a Publicação dèste regulamento, será de trii i -ta e seis dias de sóldo, paga no decurso dos três primei-
ros anos ou adiantadamente.

. ^ 2.' A mensalidade, ex igível desdo o mês de ins-crição, será de um dia de vencimentos, excluída apenas
a gratificação de reengajado.

Art. 7.* A contribuição mensal de cada oficial e
praça será descontada nas respectivas fÔlhas de paga-
mento e entregue à Tesouraria da Caixa, livre de porte.

Art. 8.* Não seré restituída a diferença de mensa-
lidade ou de joia com que honverem contribuído as pra-
ças de qualquer graduação, quando reb a

ixadas definiti-vamente.
Art. 9.' As contribuições que, por escassez de ven-

cimentos, não puderem ser descontadas no mês a qúe se
refiram, sê-lo-5o nos meses seguintes; os descontos, po-
rém, não Poderão exceder à importância de (luas men-
Salidades de cada vez, salvo pedido do contribuinte.

Art. 10- Contribuem obrigatóriamente para a
Caixa:

a) os oficiais e praças da Fôrça Pública e do Cor-
po de Bombeiros;

b), os reformados dessas corporações.
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'I,
,Art. 11. ^# oficial exonerado a pedido 011 L^^1 vir-

tude de processo, poderá continuar a contribui,-, conser-
vando, assim, seu direito aos benefícios'consi,,n,^d () s nes.
te regulamento.

§ 1.' A's praças excluídas com baixa por ^^uâlquer
motivo, exceto os de expulsão, crime militar ou infainafi.
te, fica assegurado o mesmo direito.

§ 2.o 0 oficial ou praça a que se i,efere it,1 os dis-
Positi vos acima que deixar de contribuir Jurgníc, se13
meses seguidos será eliminado, perdendo o direito aos
benefícios da Caixa e às con,tribulcões pagms.

§ 3.o Em nenhuma hipótese ^erão restituí,,],^,,, Con.
tribuições já feitas à Caixa.
. Art. 12. Em caso algum os oficiais e pra, , as refe.-

ridos no artigo precedente e seus parágrafos poderão ele-
var as pensões a que tenham feito jús na data de sua ex-
clusão.

Art. 13. 0 oficial ou praça que desertar e a praça
expulsa perderão todas as importâncias com que já t!',
verem contribuido, sendo eliminado do nilwero de so-
cios.

Art. 14. Os contribuintes externos que (leixai-c;fi
de pagar pontualmente suas mensalidades incorrerão na
multa de 30 '1 1 no segundo trimestre e no primeiro dia
do terceiro serão eliminados do quadro social, ^i qiite%
não atenderem aos avisos prévios que lhes serão feitos
pelo órgão oficial do Estado, co ,m o prazo- de 30 dias,
salvo caso devidamente justificado, a juizo do Conselho
Administrativo.

Art. 15. 0 oficial ou praça que obtiver licença
para tratar de negócios fica obrigado a contribuir com
sua mensalidade nos meses da licença, sob pena de eli-
minação.

Parágrafo único. Neste caso, será novaniente i ris-
crito logo que passe a perceber vencimentos, sujeitando-
se a todos os onus de novo sór-ío.

CAPITULO V

Dus pensões e dos pensionistas

Art. 16. A pensão será mensal e correspoádente à
roetade dos vencimentos que o contribuinte perc^,^J)e^ na
época do falecimento.

Parágra-fo único. -Os sócios civis existentes que
falecerem, deixarão, metade dos vencimentos a que fize-
ram jús na época de sua admissão.

Art. 17. Para que os herdeiros do contribuinle te-
nham direito à pensão, é necessário que êste haja contil-
buido por espaço de três anos consecutivgniente.

Art. 18. Por inorte do coniribuinte, a Pensálo será
concedida:

a) A' viúva, se viver lionestamente e não esliver
divorei-qda ou desquitada;

b) aos fillios legítimos, até a maioridade ou enjan-
cipa^^^i0;

0 aos filhOs legítinios ainda que maioies,
quando forem interditos ou pernianentemente incapazes
para o trabalho, eil. virtude de inoléstia ou defeito físi(!<);

il) às filhas legíti., r^ -s, ainda que maiores, enquanto
solleiras e lionestas 

*Parágrafo único. COncorrerá também à pensão,
n^ Lilta das pessoas supra indicadas, ao tempo do faleci-
111c11 1,0 do contribuinte, a mãe viúva, se viver honesta-
Menle.

API. 19. A invalidez de que ti-ata a alínea C do ar-
ligo 18, será julgada por uma junta constituída de três
rnédieo ,^ da Fórça Pública, quand,^) o interessado residir
na (,apital do Estado.

Pará.-rafo único. No ,,^, outros casos, a invalidez ^wrâ
comprovada por- inspeç,~^o de saúde proced i da por dois
^iédicos sob a pr(,sidèiiciã de tini menibro da junta de
inspeç.io (Ia Fôrça Pública , designado pelo Comandante
Geral, sem onus para a Caixa.

Art. 20. A prova de invalidez de que trata o a 7 -!i-
go anterior, será feita dentro de seis meses após o f, '̂ le-
ciniento do contribuinte, sob pena de caducidade.

Art. 21. Nenhum herdeiro poderá obter mais de
urna pensão, seja qual fôr a hipótese: 1)oderá, ^odayia,
optar pela maior.

Art. 22. 0 direito do h'erdeiro ou berde^ros à per-
cepção do pagamento da pensão começa:

a) Do dia imediato ao do falecimento do contri-
buinte, desde que seja requerida dentro do prazo de seis
Tneses do falecimento para aqueles que res1^Jireii i dentro
do Estado, e, dentro do prazo de um ano, pa —a os que re-
sidireni em outros lugares;

b) do dia em que se ori,, inou o di^ ,eiIo de revei-s,,-ií)
esta,belecido no artigo 23, desde que seja rc^^uerida den-
tro dos prazos estabelecidos na alínea precedente;

c) da data de aprcscntaç^ío do rnqueriu-t ento (levi-
danienle.instruído, si êste der en

t
rada na Caixa 'depois

dos prazos estabelecidos na alínea "a".
Pará ,grafo único. S; o interessado ou seu represei]-

tante n5o exibir naqueles prazos ., documentação julga-
da indispensávA, o dire

i
to à pens^o começará da data

r em que fÔr eo^ , ii)letida esta exigência.
Art. 23. BcverIer^^0 em favor (Ia viúva do contrí-

b inte 
da 

Caixa as quotas das filhas que se casarem, a

— S40 --
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dos filhos que atingirem à maioridade ou se emancipa.
.rem e a dos que falecerem.

§ 1.' Reverterá em favor da Caixa a quota da vitiva
ou mãe, si contrair segundas núpcias ou prostituir-se e
a das fillias solteiras que se prostituírem.

§ 2.o Por falecimento da viúva, a quota que lhe
cabia será distribuída com igualdade pelos filhos meno-
res e filhas solteiras, compreendidos nas letras "h", 61en
e "d", do artigo 18, extinguindo-se no caso de emanci-
pação daqueles e de casamento destas.

Art. 24. Prescreverá em favor da Caixa a pensão
que não fôr reclamada dentro do prazo de 3 anos, exceto
quando o pensionista fôr menor ou interdito.

Art. 25. Todos os pensionistas são obrigados a
apresentar, de 3 

em 
3 meses, atestado de vida, com fir-

ma reconhecida, passadu por autoridade competente,
civil ou militar, do qual conste a sua conduta, estado ci-
vil e residência.

Parágrafo único. 0 atestado de que trata êste arti-
go fica isento de sêlo, de acôrdo com a lei n. 1 . 013 de
29 de setembro de 1927 — Capítulo IV, artigo 12.

Art. 26. As pensões serão pagas na séde da Caixa,
aos interessados ou aos seus procuradores legais, em dias
prèviamente anunciados no órgão oficial do Estado.

Art. 27. Logo que tenha conhecimento da irregula-
ridade de conduta de qualquer pensionista, o Conselho
providenciará no sentido de ser aberto inquérito a res-
peito, na seguinte forma:

a) Na séde da Caixa por 
um 

oficial superior desig-
nado dentre os membros do mesmo Conselho; fóra da
séde, por um oficial, de ipreferência superior, efetivo
ou reformado.

§ 1.1 Em todos os casos deverá ser notificada a de-
nuaciada promover os meios de sua defesa, caben-
do-llie aiiiJ-i o direito de recorrei- para a autoridade ju-

dicíária local.

§ 2.. Desde que fique plenamente provada a de-
núncia, o Conselho eliminará a pensionista.

§ 3.o, Para efeito dêste artigo 9 inclusive as sessões

do Conselho em que fôr discutida a espécie, serão rigo-

rosamente secretas todas as providências e atos atinen-

tes ao esclarecimento do fato.

Art. 28. Mensalmente o Diretor fará organizar

uma ^fôlha de pagamento aos pensionistas, afim de que

a importância da mesma seja retirada do Banco em que
estiverem depositados os valores da Caixa.

Parágrafo único. Para a retirada dessa importân-
cia, o Diretor expedirá o cheque que assinará juntamen-

te com o Presidente do Conselho.
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CAPITULO, VI

Das quotas para luto

Art. 29. Por morte (10 Contribuinte que estiver
quite com a Caixa, concorrerá esta para luto dos paren-
tes que tiverem direito à pensão com a importância de
200$000, quando se tratar de oficial, e de 100$000, qua li

-do de praça de pret.

Art. 30. Os funerais do contribuInte que não dei-
xar herdeiros serão feitos a expensas da Caixa, no limi-
te t^e 400$000 para oficial e 200$000 para praça.

Parágrafo único. Si depois se apresentar alguni
herdeiro habilitado, êste indenizará a despesa feita com
o funeral de que trata êste artigo,

CAPITULO VII

Das exigências para habilitação

Art. 31. Servirão de base ao reconhecimento do
direito à pensão as certidões de casamento civil ou ecle-
siástico, si êste tiver sido realizado em época anterior
às leis 

em 
vigor, de óbitos, de registro civil de nasci-

rnento de todos os filhos ou as certidões de casamento
da progenitora e de Óbito do pai, bem como (to re,gistro
civil do nascimento das irmãs solteiras, além de quais-
quer outros documentos que forem necessários.

§ 1." Os interessados deverão apresentar atestados
de vida e de conduta firmados por autoridade civil ou
rnilitar, juntamente coin os documentos referidos neste
artigo.

§ 2.* Os processos de habilitação serão inforina-
dos e relatados pelo Diretor da Caixa e examinados por
dois revisores designados entre os membros do Conselho
pelo Presidente dêste ou seu substituto.

§ 3.1 Cada revisor terá o prazo de 3 dias para apre-
sentar o seu parecer.

TITULO I1

CAPITULO -1

Da carteira bancória

.krt, 32. Destina-se esta carteira a facilitar emprés-
timos aos sócios garantidos por primeira hipoteca de
imóveis, situados no perímetro da Capital do Estado, ori-
nária 

ou 
por cessão, tudo mediante deliberação elo con-

sellio ^
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Art. 33. Os recursos da carteira são constituídos:
a) De seu capital, na ini port-ância de 300:000$000;
b) dos lucros de suas operações.
Pará,,wafo único. 0 capital de 300:000$000 poderá

ser aumentado, de acôrdo com as possibilídades da Caixa.
Art. 34. Os juros de empréstimo hipotecário serão

de 10 '1 1 ao ano.
Art. 3 5. 0 pedido de empréstimo, com os escl q i,e-

cimentos necessários, será dirigido ao Conselho Admi-
nistrativo da Caixa Beneficente.

Parágrafo único. Os empréstimos serão atendidos
pela ordem de recebimento dos pedidos.

Art. 36. Só terão direito aos empréstimos da Caixa
os contribuintes que estiverem recebendo vencimentos
do Estado.

Art.37. 0 empréstimo será descontado mensalmen-
te em fôlhas de pagamentos pelas unidades da Fôrça Pú-
blica, mediante requisição do Diretor da Caixa, 

ou 
pelo

Tesouro do Estado, quando o contribuinte estiver refor-
mado ou quando, por qualquer outro motivo, seu venci-
mento fôr pago diretamente Pelo Tesouro, sendo as im-
portâncias respectivas entregues imediatamente à Caixa
para crédito dos contribuintes.

Art. 38. Aos contribuintes que receberem por lô-
lha, poderá ser feito no decurso 

do 
mês o abono rápido

(Ia importância dos vencimentos líquidos já ganhos, sen-
do a importância descontada in te gralm ente no primeiro
Pa,^amento, ao juro que fôr estabelecido pelo Conselho.

Pará,-rafo. único, Estes abonos serão autorizados
pelos respectivos comandantes de unidades e chefe de
serviços.

Art. 39. Não será concedido novo empréstimo hi-
potecário antes de solvido o anterior.

Art. 40. Dos lucros líquidos da carteira bancária
serão deduzidos 10'/^- para o fundo de reservi.

GAPITULO 11

Dos empréstimos hipotecários

Art. 41. Os empréstimos feitos sob garantia hipo-
lecária n,5o excederão de aietade do valor do imóvel,
cuja avaliaç,~w será feita pelo engenheiro da Fôrça Pú-
blica e por construtor idôneo.

Parágrafo único. 0 construtor referido no artigo

anterior será escolhido pelo interessado, sem onus para
a Caixa.

Art. 42. Tais empréstinios cujo limite será de

10:000$000 (dez contos de réis), serão feitos Pelo pr^^zu
máximo de cinco anos, com amortização mensal, a j11^zo
da Caixa, não podendo o juro anual exceder de 10%

(dez por cento) e devendo a propriedade estar segura
contra incêndio e outros riscos, em companhias idôneas.Art. 43. A Caixa estabelecerá COM o mutuário as,condições e penas contratuais necessárias, ficando o
mesnio com direito de antecipar o pa--,nifento do em-préstimo.

Art. 44. A falta de pagamento de quatro prestavões
mens^iis sucessivas torna vencível a divida e exigível o
Paganiento total do empréstimo.

CAPITULO 
III

Da carteira predial

-,
krt. 45. Destina-se esta carteira a facilitar aos ofi-

ciais da Fôrça Pública efetivos ou reformados a cons^ru-Ção ou reconstrução de urna casa de morada, na Capital.
Art. 46. 0 eMPréstinio será pago Por consignaçãoem fôlha, irre vogávei até a completa^ liquidação da dí-vida.

Art. 47. Para construção do prédio, é necessárioque o contribuinte possua o terreno livre e desembaraça-
do, com a área suficiente Para construção.

Art. 48. 0 empréstimo, que não excederá, no má-
Xinio, de trinta contos de réis (30:000$000) terá por li-
mite 0 t

r
i
p
lo dos vencimentos anuais do contribuinte,

des p rezando-se as frações de conto de réis.
Art. 49. 0 P

r
eço da construção não poderá exce-

der do limi te do artigo anterior, salvo se o cuatribuinte
entrar com o excedente de unia só vez e adeantadamente
para os cofres da Caixa, sendo esta imp ortância i-eüiiidaao emp réstimo e pa

g
a nos têrços da obra.

Art. 50. 0 empréstimo feito n os têrmos dêsLe Re-
gulamento será resgatado em prestações mensais ' duran-

te 12 anos, ficando o imóvel, até o final do pagamento,
hipotecado à Caixa.

Art. 51. Os imóveis hipotecados à Caixa ficamisentos de impostos do Estado, até final pa-amento, in-
cluindo-se na isen ção os impostos de transi`uissáo pelosadquiridos com em'préstimos da Caixa.

Art. 52. A importância do empréstimo será paga
ao sócio em três prestaçõ-es iguais, a pós a conclusão de
cada uma das têrças partes da obra, mediante parecer
favorável do engenheiro da Caixa.

Art. 53. No caso de aquisição do prédio, será fei-
ta a avaliação p révia da casa e terreno, sendo apenas
computada, no total, a rnetade do Nalor do terreno.

Art. 54. 0 contrato da cons trução e a escritura de
hipoteca serão uniformes para todos os sócios, a sua

D. 35

r M
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minuta, depois de aprovada pelo Advo.,qdo Geral do Es-

tado e pelo Secretário do 1nterior, será archivada na Se-

cretaria da Caixa.

Art. 55. Si a casa fôr adquirida de terceiros, o pa-

gamento será feito de uma só vez, lo go após a apres^'nta-

ção do traslado da escritura e cerL^dão de te,, sido a hi-

poteca. inscrita em primeiro lugar do registro geral.

,Art. 56. Durante o período da construção, as pres-
tações que forem sendo pagas irão sendo debitadas no

sócio, ao juro de 8% ao ano.
Parágrafo único. Psses juros serão descontados in-

tegralmente no ato do pa
gamento da última prestação.

Art. 57. Os empréstimos serão pagos ^,)elo sócio à

Caixa no prazo de 12 anos, mediante a consi.-nação men-

sal de 11$000 por conto de réis, ao juro de 8% 
ao ano,

começando o pagamento da prestação do dia primeiro

do mês seguinte 
ao em que fôr paga a últ i ma PI-CstaÇãu

do eiiipréseimo.

Art. 58. E' facultado ao só,cio antecipar o pa
ga-

nento das prestações restantes, com o desconto dos ju-

ros respectivos.
§ Lo As prestações atrazadas menos de seis meses

serão pagas com a multa de lolo , salvo se o sócio não

tiver recebido vencimentos dos cofres do Eslado, cor-

responCtenius aos mes,,^s e mque estiver em atrazo, lendo

,feito jús a êsses - vencimen tos.

§ 2.1 I^ I o pagamento das prestações ficar atrazado

por seis meses ' será considerada vencida -, dívida e fei-
ta a execução hipotecária, salvo a exceção do parágrafo

anterior.
Art. 59. o conIribuinte que não receber remune-

deixado o serviço públi-
raçao do Estado ou que tivei
co recolherá, dentro dos 15 

primeiros dias úteis de cada

mês, a preslação vencida à tesouraria da Caixa.

§ i., l\ão será aceito o pagamento da prestação

sem apresentação do recibo da pre
stação imediatamente

anterior.
§ 2.^ ^Em caso de extravio do recibo a que se refe-

re o parágrafo anterior, o sócio poderá fazer o pa prtien-

to condicional da prestação ou das Prestações devidas

e requerer à Caixa certidão, à 
vista da qual será o paga-

mento tornado definitivo.

Art. 60- Si o proprietário da casa hipotecada 
à

Caixa deixar de 
zelar o imóvel ' a ponto dêste desvalori-

zar-se consideràvelm ente
 de modo a não garantir a dí-

vida, será esta considerada vencida e execulável a Iii i

-poleca, si aquele não lhe der refôrço.

Art. 61. o sócio que obtiver conce
s
são de emprés-

timo poderá construir a casa ou adquirir uma já cons-
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truida, contanto que o valor desta, excluído o valor dametade do lOte, garanta o empréstimo feito.Art. 62. 0 sócio que possuir casa, obtida Nem fa-vor do Govêrno, gravada de hipoteca, poderá transferira hipoleca para a Cai xa, desde que satisfaça todas as exi-gências Úèste regulamento.
Art. 63. A concessão constante do artigo anteriorsó Poderá ser deferida para 

remissão de hipoteca feitaantes da data dêste regulamento.
Art. 64. A concessão de empréstimo o bedecerá aoseguinte critério: separados, por grupos de dez, os pe-didos pela ordem de antigüidade de entrada, terão pre-ferència aqueles que ainda não

atend ;	Possuam casa sendoidos depois os que já sejam P r
op rietários. ' Esgo-tado o primeiro grupo de dez pretendentes será consi-derado o segundo grupo e assim sucessivamente.

Art. 65. Para requerer cri . ipréstimo, 
é necossárioque o sócio junte ao seu requerimento, 

conforme a hi-Pótese, construção ou aquisição:
a) título de domínio sóbre um terreno situado nacidade de Belo Horizonte, livre e desembaraçado e comárea 

suficiente Para a construção;
b) prop osta de venda de uma casa firmada pelopropritário, menção do preço e todas as informações ne-cessárias sóbre lo calização do imóvel;
0 declaração do Comandante Geral da Força, re-lativa ao PÔsto do requerente, seus vencimen tos mensaisconipl etos, bem como o seu estado civil;
d) certidão da Prefeitura da Capital, provando queo r

equerente e sua mulher, si fôr casado, n
ão possuemcasa na Capital.

Art. 66. 0 sócio chamado a providenciar a reali-zaÇão do empréstimo deverá apresentar à administraçãoda Caixa, dentro de 60 dias no máxim o, a planta dacOlIstl'UÇão 
já 

aprovada pela Prefeitura, e o o rçamento
detalhado áa^ obras a serem executadas

§ 1.' A Caixa fará contrato com o -sócio sem outraresp
onsabil idade além do Pagamento do valor do emprés-

tirno contraído e fiscalizará, para sua garantia econômi-
ca, a execução da obra pelo seu engenheiro.

§ 2.' Depois de co n cluída a obra, o pagamento in-tegral o u a última prestação só se fará com a apresenta-
ção das certidões da Prefeitura e da Saúde Pública de
que o prédio foi construido de acôrdo com as exigências
destas repartições e de estar em condições de ser ha-bitado.

§ 3. ' 
Para o Pagamento da primeira prestação, em

caso de construção ou reconstrução, ou o pagamento in-
tegial, em caso ele aquisição é necessário que o sócio
Junte ao seu re querimento o íraslado da escritura da h!-
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poteca, acompanhado de certidão de inscrição da mesma

hipoteca no registro geral.
Art. 67. A casa não poderá ser habitada antes de

ser segurada em companhia idônca, contra risco de fog,0

e outros, operação que o sócio repetirá anuaImen^( , , com

o dever de apresentar a respectiva apólice 
à direç ,510 da

Caixa, no prazo máximo de oito dias antes do vencimen-

to do seguro anterior.
Parágrafo único. Na hipótese do sócio falt^ir com

êsse dever, a direção da Caixa providenciará sÔbre a rc-

forma do se
g
uro, a,gindo de modo a ser a taxa corre:,Pon-

dente deduzida dos seus vicencimentos.
Art. (;S. Si a casa fôr comprada a terceiro, à es-

critura será junto o pacto de hipoteca, nos têrnios dêste

regulamento.

Art. 69. o sócio poderá requerer à Caixa pe, , mis-

s5o para transferir a outrem, que não fôr sócio, o direitO
sôbre a casa, antes de paga, tornando-se veiicid ,,i :i dívi-

da total das prestações que faltarem, a qual devi^!-á ser
liquidada incontinente, par,^ tornar-se efetiva a lIcalisfc-

rência.
Art. 70. Na petição de empréstimo, o sócio decla-

rará que se sujeita a todas as condições impostas por êste

regulamento.
Arl. 71. Por falecimento do sócio; as pre.,,tações

para amortização da dívida serão descontadas da pen-
são, continuando o imóvel hipotecado até final paga-

mento.

§ 1.1 Si a viúva do contribuinte não puder, por

exigüidade de sua pensão, pagar as contribu*içèes do eni-

préstimo, terá o direito de transferir a casa para outro
sócio da Caixa, ou qualquer outra 

Pessoa ol),,^,-!-vaiido o

disposto no artigo 7.1 do decreto n. 7.020, de 30 de ou-

tubro de 1925, assumindo o sucessor todas as responsa-

bilidades decorrentes da hipoteca.

§ 2.1 0 sócio da Caixa que pretender obter casa

hipotecada e pertencente a pensionista compreendido no
parágrafo primeiro, terá preferência na concessão de

empréstimo.	
construções

Art. 72. A Caixa não empretará para
de luxo, pinturas artísticas e outras obras suntuárias.

Art. 73. 0 devedor, para garantia da obrigqção,

dará à Caixa o terreno em que tiver de 
construir o pré-

dio, com as benfeitorias ci uc naquele existam ou venham

rã ser acrescidas, tais como o prédio, suas ^depenidências

e instalações.	
devedor, no caso de liquidação ^udieia]Art. 74. 0

sujeitar-se-á à multa de 10% 
(dez pá cento) sôbre o va-

lor do empréstimo.

F^

.Art. 75. 0 comandante geral designará um enge-nheiro para f' .-,calizar as co nstruções, sendo as suas atri-
buições deter^inadas pelo Conselho Administrativo.

TITULO III,

CAPITULO 1

Da administração da Caixa

Art. 76. A Caixa será administrada por um Conse-lho composto do Comandante Geral da Fôrça Pública,do Chefe 
do Estado Maior, dos Comandantes dos Corpos,

Inclusive Bombeiros, dos representantes dos Comandan-
tes das unidades das guarnições externas, dos Chefes deServiços, de três oficiais superiores reformados 

e do Di-retor da Caixa.

§ 1.' A eleição dos reformados será feita pelo Con-
selho na primeira sessão de cada ano, a pós a aprovação
déste regulamento, podendo ser reeleitos.

2.' Na falta do Comandante Geral, o Coj1^;e1110
será Presidido, no dia designado, por um dos oficiais
presptes, de Patente mais elevada, ou pelo Ch

efe do Es-tado Maior, quando os oficiais também presentes forem
de patente dêsse funcionário.

§ 3.1 Os Comandantes das unidades de fóra da Ca-pita] serão representados nas reüiiiões Oo Conselho por
uni de seus membros e cada uni dêstes não poderá ter
mais de uma procuração.

4.o Èstes representantes conservarão seu manda-to no 
C

onselho enquanto no Comando das unidades de
fora da Capital permanecerem os respectivos Comandan-
tes que lhes tiverem outorgado poderes Da.,,i representá-
]os.

1	ArL. 77- A escrituração da C a
ixa será feita de

acôr110 com os modelos adotados e ficará sob a imedia-
ta fiscalização de seu Diretor.

Parágrafo único. Os livros serão rubricac-'ios pelo
^ '1 Comandaii'e Geral e pelo Direlor, cabendo a ê.se or^,ni_

zar os niodelos para a escrituraç à̂o e resolver sôb`re o
p que-fôr necessário à sua regularidade e clareza, sob apro-

vaÇao posterior do Conselho.
Art. 78. 0 diretor apresenta.rá r'1Cns!^J'nente ao

Conselho até o dia 20 de cada	um balancete do mo-
i vimento da Caixa, relativo ao mes anterior.

Art. 79. V da atribuição do Conselho i eliininação-dos Pe
n
sionistas e contribuinles cule -por qw , 1quer mo-

tivo, venham a Perder os seus dir-e-itós, bem como a re-
solução de quaisquer casos de interêsse da Caixa.
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Art. SO. As decisões do Conselho s5.o Irrecorr;veis,
mas poderão ser revistas e reconsideradas pelo próprio
Conselho, quando a parte interessada se julgal , e^z ,,^oliadâ ,
em seus direitos.

Art. 81. 0 Diretor organ ; zirá o quadro, ( 1^;; :1^p_
cionários indispensáveis ao serviço da thesourari ,, ,, e se-
cretaria, submetendo-o à aprovação do Consellio.

Parágrafo único. Êsses funcionários serão tirados
do quadro da Fôrça Pública, percebendo apenas vnn-
tagens do seu pôsto, exceto o contabilista, que será civil
e pa

g
o pelo Estado.

Art. 82. Nenhum bem pertencente à Caixa, será
alienado sem autorização prévia do respectivo Conselho
Administrativo.

Art. 83. As reuniões do Conselho se farão, no ilil.
nimo uma vez em cada mês e em dia prèviamente de-
signado.

CAPITULO IL

Do Diretor

Art. 84. Ao Diretor cumpre:

1.') Providenciar para que a escrita da Caixa
faça em ordem e com perfeição, adotados os proces;j^
mais práticos e modernos.

2.') Manter em dia e em perfeita ordem a escrita
da Caixa.

3.*) Su
g
erir ao Conselho Administrativo as riedidas

que lhe parecerem conveniente não só quanto ao bom an-
damento do serviço a seu car

g
o, mas ainda, especial-

mente, para o aumento de rendas e para progresso da
instituYçào.

4.1 ) Preparar e informar os processos de habilita-
ção.

5.*) Propor a eliminação de sócios ou pensionis-
tas, nos casos previstos pelo regulamento,

6.*) Bedigir e fazer publicar, por intermédio do
Estado Maior, os editais que se prenderem a assuntos do
Interêsse da Caixa.

7.*) Redigir as atas das reünlões da Caixa.
8.1) Velar por que os funcionários da Caixa cum-

pram fielmente os seus deveres.
9.* Solicitar ao Chefe do Estado Maior todas as

providências que se fizerem necessárias para o bom an-
damento dos serviços da Caixa.

10. Comunicar ao Chefe do Estado Maior todas as
irregularidades que forem notadas na escrita dos bata-
lhões, propondo medidas para correção das mesmas.
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11.) Fazer publicar pelo "Minas Gerais" a data de
todas as reünões do Conselho Administrativo da 'Caixa,
excete das que tiverem caráter reservado.

12.) Executar as deliberações do Conselho.
13.) !Organizar e fazer publicar, anualmente, o re-

latório da Caixa concernente ao ano anterior, e, mensal.
mente, o balancete de receita e despesa.

Art. 85. 0 Diretor da Caixa será escolhido dentre
os oficiais superiores da Fôrça Pública com o voto do
Conselho e sua gestão não tem tempo limitado, sendo
tubstituído nas suas faltas e impedimentos por outro oli-
cial qtie o mesmo Conselho designar.

CAPITULO III

Do, secreidrio

Art. 86. Ao Secretário incumbe:
1.')Coadjuvar o Diretor em tudo que fôr necessário

à boa ryiarcha dos trabalhos da Caixa, tendo em boa or-
dem os papéis de ex pediente que tiverem de ser apresen-
todos para despacho.

2.') Auxiliar o Diretor na manutenção da discipli-
na e fiscalização da conduta do pessoal que trabalhar na
Caixa.

3.) Redigir o expediente.

4.') Representar o Diretor, propondo medidas ex-
traordinárias, sempre que a afluência do serviço impedir
o seu oportuno e cabal desempenho.

5.o ) Ter sob sua guarda e responsabilidade o arqui-
vo e material de expediente pertencentes à Caixa, tendo
esl)ecial cuidado com os documentos que derem entrada
na repartiç^o para evitar extravios.

6., ) Substituir o Diretor nos seus impedimentos ou
faltas que não excedam de trinta dias, pois, neste caso,
resolverá o Conselho Administrativo.

7.') Examinar ciiidados ,,^meiite todos os documen-
tos q- e t.-n 1m^rn ^(e ser ;nfori-iqrl.c,; ou

Art. 87. 0 Secretário será designado pelo Comin-
dante Geral, ôob proposta do Diretor íla Caixa.

CAPITULO IV

Do Tesouretro

Art. 88. Ao Tesoureiro, que será tir&do dentre os
oficiais da Fôrça, compete:

1.') Diri-ir a Tesouraria, cabendo-lhe a responsa-
bilidade de tão o dinheiro, títulos e haveres da Caixa.

2.') arrecadar as contribuições e quaisquer quan-
tias que à Caixa sejam devidas, representando ao Dire,-
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tor sôbre o. que julgar conveniente para a regiilgridâdó
dos sei-viços a seu cargo.

3.') Efetuar todos os pagamento legalmente autori.
zados.

4.') Apresentar ao Diretor, mensalmente, o balan.
i,ete 

da 
Tesouraria, relativo ao mês anterior, coni a devi.

da comprovação.
5. 1) Dar por escrito todas as informações q^ie lho

forem pedidas pelo Diretor ou pelo Conselho Adiiiii,,istra.
tivo, com relação à Tesouraria.

6.') Ter em dia, em boa ordem e de forma elara,
a escrituração a seu cargo.

^CAPITULO V

Do Conselho Fiscal

Art. 89. 0 Conselho Fiscal será eleito pcIo Conse.
lho Administrativo na sua primeira reünião do mês de
janeiro de cada ano se constituirá de três oficiais depa-
tente não inferior a tenente-coronel, incluindo um refor-
mado, sendo integrado pelo comandante da unidade que
tiver de ser inspecionado.

Art. 80. Ao Conselho Fiscal compete:

1.') Fiscalizar todos os balanceles da Caixa, tan.
to os que forem organizados pelo DIretor, como os que
o forem pelos Batalhões.

2.0 ) Fiscalizar a escrita da Caixa, especialmente ná
parte referente aos valores da mesma.

3.o ) Inspecionar freqüentemente a escrita da Cai-
xa nos batalhões, verificando a exatidão das mesmas e
a aplicação dos dinheiros a ela pertencentes, providen-
ciando de modo a fazer cessar qualquer irregularidade
encontrada.

4.*) Comunicar ao Presidente do Conselho Admi-
nistrativo todas as irre

g
ularidades que encontr g r na es-

crita da Caixa e na dos batalhões.

5. 1 ) Emitir parceer sôbre os balancetes que tive-

rem de ser publicados no "Minas Gerais".

6.') Pronunciar-se sôbre qualquer caso quando so-
licitado pelo Conselho Administrativo.

Art- 91. Terminada a inspeção em cada tinidade,
deverá o Conselho Fiscal lavrar um têrmo do qual conste
o resultado (ia me,^ma, env

i
ando, em se,guida, uma cópia

ao Presidente do Conselho Administrativo.

Art. 92. Pelas unidades deverá ser facilitado no
Conselho Fiscal o exame dos valores, livros e papéis per-
tencentes à Caixa.
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TITULO IV

CAPITULO úNICO,

Disposições gerais

Art. 93. Os empréstimos a oficiais para constru-
çflo de casas coAtinu-tin re,,t-,1,^dos pela lei ri. 892, de 9
de setembro e decreto n. 7.0290, de 30 de outubro de
1925.

Aii^. 94. Para de pósito de todos os valores per-
tencentes à Caixa haverá 

um 
cofre com três chaves, sen-

do claviculários o tesoureiro e dois outros oficiais, êstes
deslignados pelo Conselho, anualmente.

Art. 95. A remessa de qualquei- importância per-
tencente à Caixa deverá ser encaminhada ao Diretor, ca-
bendo ao Tesoureiro recebê-la e fazer seu recolhimento
ao B,-,iico no prazo máximo de 48 horas.

Parágrafo único. No caso de impossibilidade de tal
recolhimerito no prazo prefixado, cabe ao tesoureiro
prornover o respectivo depósito provisório no cofre a
que se refere o artigo 94.

.Art. 96. 0 militar que falecer em diligência do
sei , viÇo público, devidamente comprovada, antes de com-
ple^a^^ o noviciado, ficará equiparado aos que houverem

terminado tal noviciado, par2 todos os efe'tos. As
mensafldades devidas pelo contribuinte que falecer nas
tondições citadas neste artigo serão descontadas, pela
terc,,, narte, da pensão líquida que o pensionista tenha
de re^^eber, até completar o tempo de noviciado.

Parágrafo único. A pensão de que trata êste arti-
go S2r^^ correspondenie à metade dos vencimentos que
o contr`bii ; nte i)ercebia na época de sei, falecimento.

Art '. 97. Ao pensionista, lo ,,ro que assim seja eon-
sidera(lo, entregar-se-á um título^ pelo qual se cobrará,
a da Caixa, a quantia de 10$000, que será O pseon-
tada da pensão no primeiro més em que esta fÔr paga.

Art. 98. Os títulos, devidamentè numerados e se-
lados com estampilha estadual por conta da Cafxa, serão
assinados pelo Pres

i
dente do Conselho e pelo Diretor.

Art. 99. As pensões não poder,^o sofrer penhora
n pm de - contos para pagamento de dívidas extranhas à
Caixa.

Art- 100. Nenhuma despesa superlor a 100$000 po-
der,'t se^ feita sem prévia autorizn c 5 0 do Conselho.

Art. 101. As pensões às famílias de oficiais e pra-
ças akie falecerem em serviço de guerra, serão pagas Delo
Estado.

Art. 102. Os novos empréstimos que a Carteira
predial puder realizar serão feitos cora o produto da ar-
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rrecadação dos anteriores cabendo os juros integralmente

à Caixa.
Art. 103. Para as despesas de pronto pagamento

o Diretor da Caixa terá uma verba de 100$000 mensais,

competindo-lhe apresentar ao Conselho Administrativo,
no mês seguinte, o balanceie e os comprovantes das des-

pesas efetuadas.
Art. 104. os casos omissos neste regulamento se-

rão resolvidos pelo Conselho Administrativo.

^Art. 105. Para que o Conselho possa deliberar 
é

necessario que estejam presentes, pelo menos, metade e

mais um de seus membros.

Art. 106. 0 presente regulamento entrará em vigor

desde já, revogadas as disposições em contrário.

Quartel General da Fôrça Pública, em Belo Horizon.

te, 1(; de janeiro de 1936. — Domingos Henriques do

Gusm(io Júnior, secretário do Interior.

DECRETO N. 487

Aprova contrato lavrado pelo prefeito de São Sebrfflião
do Paraíso

0 Governador do Estado de Minas Geraiç-, tisando

de suas atribffições, e tendo em vista o parecer ^: o Con-

s,elho Consultivo Municipal, resolve aprovar o contrato
celebrado entre a prefeitura de São Sebastião do Paraíso

e a Companhia Telefônica Brasileira, ad-refereridum do
Govêrno do Estado, para exp^oração dos serviços tele-

fônicos naquele município, e cujqs cláusulas com êste se

publicam.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte,	de Ja-

neiro de 1936.

BENLDITO VALADABES RIBrIRO

Domingos H. de Gusilião JúniOr

OFWIAL DO REGISTRO, EDUARDO AUARU

1.- 112. — Fls. 192v.

Primeiro traslado

seri^ara p 1 ^'1 b1jc,,1 de contrato que entre Si telzeM a Pre--

fèitul-a Munícipal de São Sebastião do Pf^,-aÍso e 0
Companhia Telefónica Brasileira, como -! buixo A&
declara.

Saffiani quantos esta pública escritura de contralo

vireia que no aijo do nasciniento de Nosso Senhor Je-suà
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, r,r!Rfo, de mil novecentos e trinta e cinco, nos dezenove
(i q ) lia s ( ! 0 mês de novembro, nesta cidade e comarep

Seb,9sti,^o do Paraíso, Estado ^^c Minas Gerais. na
Municinn], on^e a cham ado fui vindo, ^;en3o

1),,r,,^nte mim Tqbelião comparecer^un partes entre si
jUs"n^ e contratadas, P. s qber.- de um lado e de outro,
CCIM- ()uto r ^;!ante e reei procamente outo r "a ria a Prefeitu-
1'^' de S50 Seb a sti5o do Paraí,1'̂ ' neste gto de-
non ,í^r,q da "Prefpitiir ,,i", renresentada por s-eu Prefeito
T)Olt-- Jn5 0 (] e Oliveirq Brasil e a Com," g nhi,-i Telef(^)n;-
ra	sociedade g riôninia e.s trangeirq, com séd_e
cri	Canadá ' neste ato denoirilmW.i "CompinhialI,
l,e r) ],P, (, ntada por seu bastante	procurador Vietor
Kel],-r, residente n o Rio ^0.e	Janeiro, conforrir

1 or,-,(-^-açÃo Por instrumento público flue me foi -,1pre-
sp rW) , 'n e fica arquivida, livrada em notas do 16.*
Tnbelião do Rio de Janeiro, em o livro n. 133, fôlhas
165 e (lu p vai trsn ç crita no desta, pessoas e-tas co-
nhecidis rb- mim Tnbeli-55in, e da- dua s, testerminlinç pre-
sen!es, também de mim conhecidas, do nue doi, fé: De-
rnnte 1 <z milis pela oiitor^ante e r peiprornnnente outor-
od^^ P-- feturn Municinil 4e Sí n SebistMo do Pnrnigo,
r^nr-,entndn por seu Prefeito Dmitor Joi- n 0,,- Olivp;ra

foi dito (Tue, autorizi^a nel o Cons olho Con s ulti-
^Tun1'(--»T)il em s p ssSo reqlizq^.a em (Tuatro de Tinvem-

bro do en'rrente e de icôrrio com o decretn m'imerr, ses-
",nf ,, e dn^s do dia ;^ctc mr-^rnn M A '̂ e nTin veio as-
sinir com .9 oi1tor <^nf1n romt)9Tibi ,,i Te l efônicq Brq,^1le1ra,

dos "o^ere-, rn—T) p te7ite ,^ iym	1_
rR	^n prvico t(,]PfAnirn do Vi,ricínin 

de 
^Ão

rIn Pa r ,911 -0. con trnto Ns p 9Drovg dn n,rin C,on-
selhn C~mItivo Munic lí nil, na referirla do, mia-
trn d ê, ii.c)ve.mbro dêste ano, contendo as se ,,uintes cláu-
sulas:

Cláusula 1

0 rre ,̂,rnte cnntr<^to é feito com aprovnç zio cio Con-
^^lbn r— snItivn Municinil. de scÔrrIo com pnrecer em.
8e"^'qo de quntro (^e novembro de mil ilove<- pnto^; e trin-

e o derreto número sessenta 
P, cinis, de 'S'^»te do

riès de novembro deste ano e ad-referendum' dr%ç
rflo4 ,^-s competentes.

Cláusula 11

A rnmninhin obri!'a-,^e m reform p r e melhnrs- P, rt-.de
^ tClPV) n;c,' lOrPI ^n cidnde de S,-~).r> Sebn ,^ f i,?in dri
, no ne — imefro determ;n p ^o .,n T)I g nta númern X
Assin,'^da pelas partes c ontra tantes, e crue fir 2 fazendo
I parte integran

t
e deste contrato, comprometendo-se n con-
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cluir êsses serviços dentro de dezoito mêses, a contar da
data da aprovação dêste contrato pelos poderes referi-
dos na cláusula primeira, salvb caso de fõrça maior.

Cláust,11 111

A Companhia ligará a rede telefÔnica da cidade de

São Sebastião do Paraizo a sua rede geral de niodo a
oferecer um serviço satisfatório de comunicações tele-
fônicas interurbanas e manterá êsse serviço em bom es-
tado de funcionamento, comprometendo-se a realizar
essas ligações dentro de dezoito mêses contados da data
da aprovaçã9 do presente contrato pelos poderes referi-
dos na cláusula primeira, salvo c^eso de fôrça maior.

Cláusula IV

A Companhia obriga-se a empregar o sistema de cir-

cuitos metálicos da zona urbana da cidade de São Sebas.

tião do Para ,izo, para transmissão de comunicações tele-

fônicas e a instalar mesas de ligações do sistema ma-

gneto.

Cláusula V

Será obrigatória a instalação de cabos aéreos em
todas as vias públicas em que seja necessária a COIOCa-
ção de mais de vinte circuitos, exceptuando-se os pontos
em que essas linhas sejam usadas exclusivamente para o

serviço interurbano e de fazendas.

Clásula VI

A Companhia instalará aparelhos públicos na cida-

de de São Sebastião do Paraizo, à razão (^e um aparellio

para cada grupo de cem telefones de assinantes ein fun-

cionamento. As li gações locais pedidas dêsses w;arellios
públicos para quaisquer outros telefones perteúcentes e

ligados à rede local da cidade de São Sebastião do Pa-

raizo serão cobrados a razão de trezentos réis por cinco

minutos.

Cláusula VII

A Companhia obri,,^,a-sc a mante r. as linhas interdis-

tritais que possue no Município no estado em que se

acham, reconstru
i
ndo aquelas que produzam uma renda

bruta média mensal de vinte e cinco mil réis por quilô.

metro de eircuito. Fica entendido que as iaxas de liga-
ções nas linhas interdistritais serão aquelas estabelecidas

na letra Il m" da cláusula qu2,torze.

1' 1
A Coiiil)anliia poderá colocar linhas, cabos aéreos,

di,go colocar suas linhas, cabos aéreos e subterrâneos,
^)ostes e suportes em quaisquer praças, ruas e logradou-
ros públicos por onde tiver de exLender o seu serviço t
bein assim nos estabelecimentos públicos ou prédios par-
ticulares, uma vez obtida prévia permissão dos respon-
sáveis pelos referidos estabelecimentos ou prédios.

Cláusula IX

A Companhia entrando em acórdo com as empresas
que tenham canalização ou postes a s

sentados nas vias
públicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou dêsses
postes para instalação de seus cabos aéreos ou subter-
râneos .. linhas, ele.

Cláusula X

A Companhia poderá cortar ou podar as arvores
existentes na via pública, no trajeto de suas linhas,
SeDil,rc que as mesmas possam trazer embaraço ou inter-
rup^, Óes ao s,erviço^ telefônico, solicitando nos casos ne-
cessàrios prévia licença dos proprietários ou da admi-
nistração pública.

Cláusula X1

Durante o prazo dêste contrato, a Companhia gosa.rã 
de isenção de todos os impostos, taxas, onus ou con.

tribffiçõe^, inunicipnis de qualquer natureza, presentes ou

fuLuras, relativos ao serviço telefônico, seus iedifícios, ins-
talações e acessórios.

Cláusula XII

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraizo,
mediante solicitação especial da Companhia, se obriga a
reqL1i,Sj^ar, de quem de direito, isenção ou re ,dução de
impo.,,^os e taxas federais e estaduais, de qualqu,er natu-
rezá, 

i
nclusive os aduaneiros, para o material referenhe

ao selrviço telefônico do Municipio, seus edifícios, ins-
talaçoes e acessórios, sempre que a legislação federal ou
estadUal autorize a concessão de tais favores.

Cláusula XIII

E permitido à Corp panhia explorar o serviço tele-
fÔnico internacional direlarn-^nLe ou 

em 
tráfe

g
o mútuo

coni qualquer empresa, digo inúiuo com quaisquer eni-
presas autorizadas a funcionar no país.
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Cláusula XIV

Os preços dos serviços da rede local serão os seguin.
,tes, sem limitação de número de telefonemas deritro da
rede local respectiva: a) Para as classes de i.^oi)iércio
^e as profissões, trezentos e trinta mil réis por no. l'ara
as residências pariiculares, duzenlos e setenta e seis Inil
reis por ano. h) Para as linhas destinadas ao uso coa-
Junto de mais de um assinante: Se de classe de: comércio
e 1)rofissão, por aparelho, duzentos e oitenta e oito ini'
reis por ano. Se de residéncias pacliculares, por ^Àpar(
lho, duzentos e vinte e oito mil réis por ano. e) As t,
xas fixas de assina^ura a que se referem os itens, "a'
'b" e "h" da presente cláusula são relativas zo,
Ielefones de parede, sendo permitido à Comi-.anhia co-
brar mais a taxa de vinte e cinco mil reis, por ano para
cada telefone de inesa. ei) A Companhia terá o (firelto
de cobrar uma joia de instalação, de trinta mil réis para
cada linha geral instalada e de vinte mil réis para cada
extensão letefônica. A Companhia terá tambéiii o direib
de cobrar as se

g
uintes taxas nos casos abaixo ind,-,-adio5,

a saber: pela mudança de 
um 

aparelho de u l ii eJi11i00
para outro, vinte e cinco inil réis; pela mudança uo ap^-
relho no mesmo edifício, de 

um 
para outro côniodo, quin-

ze inil réis; pela mudança do aparelho no mesmo côrno-
do, de uni para outro ponto, seis mil réis. e) A Conipa-
nhia terá o direito de cobrar seis mil réis, d; 1; o cobrar
quinze mil réis para cada nova ligação das linhas do
assinante quando as mesmas tenham sido por
falta de pagamento do sei-viço local ou interurl., ano, uso
indevido do telefone, etc., ou pela transferência (,' C iles-
ponsabilidade da assinatura a terceiros antes de expira-
do o prazo respectivo. f) Nos casos de o assimarile de-
sejar retirar ou desli,,-;ar o telefone antes de o
prazo do contrato anual, Reribuni abatimento ^4erá fei^o
pelo prazo que faltar para a terminação do coii1 !-^^'Lo. ,,1)
Para instalação especial ou para qualquer serviço não
compreendido rios mencionados acinia, os preços ser.o
combinados entre a Companhia e o ass;nanie.
.rão também de acôrdo prévio enfre a Ccmpanhia e o as-
sinante a instalação e a respectiva lixa, para qualquer
linha cujo número do aparelho, a pedido do lntei-i!^-,.,^ado,
não deNa figurar na lista de assinantes. h) Por uni se-
gundo aparelho que o assinaiitF tenha no me

s
mo edifl-

cio para seu uso exclusivo e derivado de sua linha Iwlal,
a Companhia terá o direito de cobrar s-essenla n 1̀1 réis
adicionais por ano. i) Nenhurn assinante poderá i-,ervir
no aparelho e acessórios telefônicos perteneentes à Coni-
panhia, nem consentir que pessoa ^-stranlia ao serviço da
mesma 

o 
façam. Não poderá também empre

g
ar no ines-
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mo aparelho e respectiva linha quaisquer instrumento,
acessórios, derivações ou linha de extensão, senão os íris.
talados pela Companhia, ficando tudo sob a guarda e res-
pon^il)ilidadc ^o assinante. No caso de infração do dis-
posto nesta letra terá a Companhia o direito cie desligar
e relirar o seu aparelho, acessói'ios, derivações e liiil'ias
de extensão, bem assim de suspender o respectivo servi-
ço telefônico, ficando o assinante responsável perante a
Co,mpanhia pelos prejuízos e despesas causados por tal
infr.,^çúo. 0 uso do telefone é limitado ao assinante, sua
faiiiíl J a e empre

g
ados, não poden , ( ,,) ser frarqueado a ou-

tra qualquer pessoa, nem utilizado para correspondên-

cias contrárias a moral, aos bons costumes ou à ordem e
segurança públicas, sol) pena de sier cortada a li,<-aÇão e
retirado o aparelho, se^n que o assinante tenha direito a
qualquei, reclamação ou indenização. j) Todos o% pre-
ço% wi^aa se aplicam ao perímetro determinado na plan-
ta da cidade, constantie da clÁusula segunda do presente
contrato. 0 preço adicional para conservação corrente
de instalação de linhas de e17stância além ^d^o perímetro
acima não excederá ele sessenta mil réis por ano para
cada quilômetro de circuito ou fração fora do, mesmo
períiiii , tro. Conservação corrente entendem-se o,^^ re])aros
nas Jii.stalações e iiúo sua reconstruç^o ou substituição,
as (Inais correrão , por conta do, assinante. k) Sempre que
qualquer instalação nova, modificação ou IIIIIC,,-inça de

instalação já existente fora do perímetro constante da
cláusula segunda e dec, digo segunda d,cterininar des-
pesas anormais de construção, poderiá a Companhia co-
brar, ,intes de iniciar os trab

a
lhos respectivos, rima corri-

pensaçao adicional correspondente ao custo do serviço,
mediante uni orçamento. Senipne que qualquer instalação
nova, modificação ou mudança de ínstalação já exIstente
dentro do perímetro referido determinar despesu% anor-
mais de construção, poderá, a Companhia cobrar, antes
die iniciar o^, trabalhos correspondentes, urna compensa-
çao ad ; cioiial equivalente ao custo do serviço fora da re-
de existente, correndo sempre por conta dos assinantes
as despesas necessárias à instalação de l^iih.", eclocação
ou mudança de postes dentro da propriedade erir que ti-
ver de ser instalado o telefone ou dentro da proprieda-

'de de terceiros. 11 — A Companhia irão será obrigada a
aceitar as assinaturas por prazo inferior n, uni ano, de-
-Pendo o pagarnento das mesmas ser feito adearitudamente
no escritório da Companhia por presta(,ões mensais, em
regra geral, ou trimestrais, seuiestrais ou anuais, a opç5m
da Cwiipanhia. m) Pelo sei-viço Ín^ej ,u,"I)ano dentre, do
Municipio a Companhia cobrará as taxas q)-?,e vigorareiri

no Estado, de acôrdo coni o contrato celebrado entix- a



1
Companhia e o Estado de Minas Cerais, em tres de julhc

de mil novecentos e trinta e tres, pura exploração do

serviço telefónico interinunicipal e interurbano rio Ek

tado.
CláusulQ XV

A Companhia terá o direito d^^ recusar os se^-"iÇO5

de que trata o presente contrato a tolos a(,ue^es qw , se

achem em débito de contas anteriores, relativas a ser-
viço local, interurbano, interinunicipal, interestidual Gu
internacional, ou qualquer outro serviço, assim e,,,,.jiio de

exigir unia caução ou depósito razoável de todos aque.
les que a seu juizo devam garaatir prèviamiente o paga.

sitento das contas de serviço, ficando outrossiii , com di-

reito de descontar de tais cauções ou depósitw, o valor

das contas de servi^o que n^o sejam liquidadas dentro Je

quinze — 15 — dias após a apresentação das mesmas.

Cláusula XVI

A presente concessão é outorgada Pelo prazo de vin-

te e cinco — 25 — anos, contados da data em que

entrou em vigor o contrato entre a Companhia Telefônica
Brasileira -e o Govêrno do Estado de Minas Gerais, assi-

nado em três — 3 — de julho de mil no vecentos e

trinta e três — 1933 — para exploração dos sei-viços in-

termunicipal e interurbano no Estado. No fim dêsse pra-
zo a Companhia po-derá continuar a explorar os ,;cus ser-
viços em regime livre, continuando para tal fim co m a

propriedade, uso e goso das instalações, bens e aparelhos.

Cláusula XVII

A Companhia fornecerá para o serviço telefônico lo.
cal da Municipalidade seis aparelho, c(-,m o serviço lo-
cal gratuito quando por esta solicitados e ^;ei'ein

instalados em repartiç"s públicas ou instituições filan-

trópicas dentro da cid-2de de São Sebastião do 11,,uàiso,

no perímetro determinado na planta citada na el:'uisti-

Ia segunda. A Companhia fornecerá mais 
um 

aparcili3

com serviça local gratuito no Matadouro Municipal e u:ii
aparelho também com serviço gratuito, di,go serviço lo-

,cal gratuito na nova captação de água para abasteci-

mento da cidade, quando esta for instalada, ficando en-
tendádo que para êste último telefone só correrão por
conta da Companhia as despesas com a construção da
linha até o máximo de três quilômetros do centro tele-

fônico, correndo a parte da linha excedente de três quí-

lômetros por contu da Prefeitura.

Cláusula XVIII

A Companhia terá o direito, independente 
de 

qual-

quer ônus, de arrendar ou transferir a presente concessão
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e todos os seus bens, direitos, ômis e vanta gens nos têr-
mos déste contrato à Companhia ou emprêsâ nacion,al ou
astran<-,eira, que lhe convier ou que venha a ser or,,fa-
nizada, ficando reciprocamente mantidos entre a su-
cesso-r,i e a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Pa-
raiso, ^odos os direitos, ol)r1^;ações, ômis e vautw;cris
dêste contrato, A Companhia poderá, Para melhorar e
desen^olver o serviço telefónico, adquirir ou arreniar
outi-,^s , (.^oncessõcs ou emprêsas telofônicas Centro cio
munic--l)io, as quais poderão ser incorporadas à dit,,,, Com-
panhia, ficando subordinadas a éste contrato.

Cláusula XIX

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso
concede à Companhia o direito de desapropriação, por
utilidade pública, de prédios e terrenos para a passa-
gem das linhas e construção das estações.

Cláusula XX

As dúvidas sôbre a interpretação das cláusulas do
presente contrato serão sempre dirimidas por arbitra-
mei)to, s(^n(10 para ésse fim iloiiieacio um árbitro de coin-
pet&ncia na ma^téria por parte de cada uni dos contraizm-
tes, e, caso os dois árbitros não che guem a um acôrdo, es-
colher ,- o Por si um árbitro desempatador que,decidirá afi-
nal a dúvida sujeita a arbitramento.

Cláusula XXI

Aos assinantes cujos telefones ficam localizados fora
do perfinetro d,elimitado de acôrdo com a cláusula segun.
da — 11 - - fica facultado o direito de construirem por sua
própria conta, as linhas que, partindo de suas proprie-
dades, v5o enconirar o primeiro poste na, rede urbana
da Coilipanhia, correndo também por conta dos mesmos
o custo uas in,talações e conservação do trecho das li-
nhas por êles construidas. T,a ,is ass

i
nantes ficarão sujei-

tos ao pagamento das taxas estabelecid.as lia cláusula dê-
cima quai- t a dêste contrato. Nêssas construções, as plan-
tos, os iiiateri,,q is a serem usados e os trabalhos a serem
executados deverão ser aprovi:dos e fiscalizados pela
Companhia.

Cláusula XX1I

Durante os três últimos meses -de cada um dos perío-
dos de sete — 7 — anos contados da &ita dêste contrato,
as tarifas de assinatura e de serviço interurbano dentro do
município Poderão ser revistas por pedido de unia das
partes à outra.

D 36
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Parágrafo único

No caso de desacôrdo entre a Companhia e a Pre-

feitura, por ocasião da revisão ac i ma refer lda, será a di-

verOncia resolvida por al digo por arbitramento, coiif qDr-

me o estabelecido na cláusula vigésima.

Cláusula XXIII

Si em qualquer tempo forem criados novos impostos
ou onus federais, ou estaduais, ou forem alterados para
mais ou para menos os atua:is, seja qual fôr a sua nalu-
reza, ou maneira de cobrança, as taxas a vi lgorar no
ano seguinte serão ajustadas de mo-do a levar 

em 
cont2

as alterações verificadas nos encargos da Companhia,

Cláusula XXIV

Caso, durante a vigência dêste contrato, a Prefeitura
entenda conceder a terceiros o direito de explorar linhas
telefônic," dentro do município, as concessões que por-
ventura se fizerem não poderão conter favores especiais,
ou cláusulas que importem 

em 
detrimento dos direitos e

ínterêsses da Companhia obrigando-se a mesma Prefei-
tura a exigir, em tais contratos com terceiros, pelo me-
nos, os mesmos onus e condições impostas à Companhia
néste contrato.

Cláusula XXV
0 presente contrato, no que se referir a -serviço inter.

municipal fica subordimdo ao contrato de três de julho
de -mil novecentos e trinta e três --- 1933 -- entro a
Companhia Telefônica Brasileira e o Estado de Minas Ge-
rais, do qual fica fazendo parte integrante em tudo o que
se refira à parte geral, às relações da Companhia coni o
Estado e à fiscalização dos serviços.

Cláusula XXVI

Pelo presente ficam substituídos to,dos os outros con-
tratos anteriores, referentes ao serviço telefônico do mu-
nicíp.,'(> e aos bens empre&dos 

em 
tal serviço.

Dispos ições transilórias

Durante os primeiros dezo to meses a partir 
dá 

data
em que entre em vigor o presente contrato, os preços de
P,ssinatura. do se rviço da ré-de local de São Sebastião do
il araíso serão os am v i ,,-or nn, data de assinatura dêste
contralo. Os preços de assinatura do serviços da rêde
local estabelecidos nas letr

a
s "a" e "h" da cláusula qua-

1^)rze do conirato serão postos eni vigor, a par-
tir ^,o décinio nono mês da sua vigência, suje : tos, poréin,
à um desconto de vinte por cento, desconto êsse que será
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elíniinado no vigés ,imo quinto mês de vigência dêste con.
trato, época em que os preços estabelecidos na cláusula
quatouze, letras 11 

a" e "h" já referidas serão postos em
vigor integralmente.

Pelas partes contratantes foi dito, ainda em presen-
ça das mesmas testemunhas, que . para efeitos fiscais,
(Ião a éste contrato o valor de dez contos de réis . , .
(10:000$000). Foi-me exib, :̂,do o talão número setenta o
quatro, expedido, ontem, pela coletoria estadual local,
pelo impostos de Novos e Velhos direitos, adicionais,
'raxa de viação e sêlo na importância de noventa e uni
inil e setecentos réis sôbre êste contrato.

Procuração. — Procuração bastante que faz Compa-
nhia Telefôn'ca Brasileira. Saibam os que êsse público
instrumento de procuração bastante virem que, no ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesús Cristo de mil no-
vecentos e trinta e cinco, aos doze dias do mês de no-
venibro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Re-
Pública dos Estados Unidos do Brasil, perante inim, Ta-
belião, compareceu como outorgante, em cartório a Com-

panhia Telefônica Brasileira, sociedade anônima estran-
geira . autorizada a funcionar na República pelos seus
procura,dores e representantes le

g
ais Pedro Renault Cas-

tanheira e H. L. BanfilI, tudo conforme a resolução da,
Diretoria em Toronto, Canadá, de onze de setembro de
ndl novecentos e trinta e quatro, e os poderes constan-
tes do instrumento público de mandato de doze de se-
ternbro de mil novecentos e trinta e quatro, devi,damente
registrado no Departamento Nacional de Indústria e Co-
inércio, do Ministério do Trabalho, sob núujere, 31 754,
de o,"to de outubro daquele ano, e neste cartório no livro
34 a fôlhas 34 verso. reconhecido como o próprio pelas
duas testemunhas abaixo-assinadas e estas por mim, Ta,
^eli,âo, de que dou fé, e Perante elas -disse-me que Por
ès^e público instrumento nomeava e constituía seu bas-
tante procurador a Vitor Keller, francês, casado, funcio-
nário 

i 
da outorgante, residente nesta cidade,. para o fim

espec al de assinar com a Prefeitura de São Sebastiáo
do Paraíso, Estado de Minas Gerais, um contrato par& a
exploração do serviço telefónico no referido Município.
Assim o disse do que dou fé e me pediu êste instrum pn-
to que lhe li e as testemunhas, e achando-o conforme,
aceitou e assina -,om as testemunhas abaixo. Eu. Fernan-
do ^Ionteiro, ajudante, escrevi. E eu, Manuel Arindo Costa
t,ibelii-io interino, subscrevi. Pedro Penaul[ Castanheira.
H. L. Banfill. Otávio Santos, Benjamim Rangel. (Sela-
da com 2$000 de sélo federal e 200 de educação) . Trns-
lada hoje. E eu, Manuel Arindo Costa, 

1 
1'ah:^,- ão inlerino,

subscrevo e assino em público e razo. Ein'testemunho
(estava o signal público) de verdade. Manuel Arindo
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Costa. E de c<)mo assim o dis
s
eram, dou fé e me pedirairi

dhes lavrasse esta a mim distribuída, ei qual, feita, lida
perante as testemunhas, acharain conforme, oator1g^^rarn,
aceitaram e assinam com as mesmas testemunhas Seb,^s
tião Varzin e Valdomiro Fróes e comigo Eduardo Aina-
ral, primeiro Tabelião, que a escrevi. São Sebasti,-w (to
Par,gíso, 19 de novembro de 1935. -- João de O];^veira
Brasil, clata e assinatura estas sôbre trinta mil e duzen-
tos réis de sêlo federal, sendo $200 da Educação. (w.)
João de, Oliveira Brasil, Vietor Keller, Valdomiro FrÔes,
Sebastião Varzin . Eduardo Amaral. Nada mais, e dou fé.
Traslada na mesma data. Eu, Eduardo Amaral, Tabelião,
a subscrevi e assino em público e razo.

DECRETO N. 488

Aprova contrato lavrado pelo prefeito de Leopoldina

0 Governador do Estado -de Minas Gerais, usaii(,:) ^ic
suas a^Iribuições, e tendo 

em 
vista o parecer do Cow^c1j,,o

Consultivo ^lunicipal, resolve aprovar o contrato lavr^ido
"ad referenduin" do,Govêrno do Estado, entre a
tura de Leopoldina e a Companhia Telefôn i ca Brasileira,
para exploração do serviço telefónico no municíj) Í, ), e
cujas cláusulas com êste se publicam.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de janei,

,i

ro 
dê 

1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO.

Domingos Henriques Gusmão Junior.

Coni. ,ato erili ,e a Prefeitura Municipal de Leopoldina e a,
C
o
mpanhia Telelónica Brasileira.

Constâncio Thornaz de Oliveiri, escrivão do 2.' Ofício
-do jud i c i al e Notas e Of ; ciai ao Registro de T^tulos
e Docuinentos da cidade e con1arc^^ de Leo;^o1dina,
Estado de Minas Gerais, na fôrma da lei.

Certifico que revendo no cartório a meu cargo u
livro de notas número cincoenta e nove, a fôll)^^s pri-
m eira a sete, vé--se a escritura do teor segiainte: E,;,cKfura
pública- de contrato celebrado, entre partes: outor,,,,ante
e reciprocamente outorgada a Prefeitura Munici^)^ ,,i e a
Companhia Telefônica Brasileira, pela fórina

Salbarn quantes esta pública escritura de contrato
virem 

que 
no alio do nascimento de Nosso Senhor Jesús

Cristo de inil novecentos e trinta e cinco, aos vinte dias
do mês de julho, nesta cidade, e coniarca de Leopoldina,
Estado ele Minas Ger3is, no Forum, em meu c^jrjórjo, pe-

ranIe mim tabelião, compareceram patrtes contratadas,
entre si^, a saber: de um lado e outro, como outorgante e
reeiprocamente outor

g
ada a Prefeitura Municipal desta

cifflule de Leopoldina, neste ato denominada "Prefeitu-
ra" e a "Companhi^^ Telefônica Brasileira" ' nésse ato de-
noininada "Companhia", representada pelo seu bastante
procurador sr. Francisco Alves da Silva, brasileiro, ca-
sado, func,i^nário da dita Companhia, &NIniciliado e re-
sidente na cidade de Cataguazes, conforme a procuração
que me foi apresentada e lavrada em notas do tabelião
inlerino do décimo sexto oficio da Capital Federal, Ma-
noel Arindo Costa, 

em 
-dez de dezembro do ano próximo

pass:ido, no livro número cento e vinte e sete, fôlhas
setenta e um verso, a qual fica re,gistrada, nesta data, no
livro próprio aeste cartório que atualinente serve, estan-
do 9 outorgante "Prefeitura" representada neste ato pelo
seo 1 1 ^-cfeito, sr. Francisco de Andrade Bastos, domicilia-
do e residente nesta cidade, pessoas estas conhecidas de
mim tabelião e das testemunhas presentes, também de
mini conhecidas, do que dou fé; perante as quais, pela
offlorgante e reei procam ente outorgada, Prefeitura Muili-
cilml de Leopoldina, representada por seu Prefei-
to, foi dito que, autorizado pelo Conselho Consul-
tivo Municipal, em sessão realizada no dia deze-
nove dêste mês. e de acôrdo com o decreto númern
triii',,i e três de vinte do corrente mês, vinha assinar com
a Companhia Telefônica Brasileira, l' 

ad-referendum" do
Govêrno déste Estado de Minas Ger-ais, um contrdo para
exploração do s,erviço telefônileo do município de Leo-
poldina, contrato êste aprovado pelo dito Conselho Con-
sultivo Municipal na referida sessão de dezenove, con-
tendo as seguintes cláusulas:

"Cláusula I

0 presente contrato é feito com a aprovação do Con-
selho Consultivo Municipal, de acÔrdo com o parecer da
mesma data e o decreto número trinta e três, data-do
de ho;,- e "--d-refer,--nd.u-,n" d-) Govêrno do Estado de
Mina ,; Gerais.

Cláusula II

Companhia obriga-se a reformar e melhorar arède
teleMnica local da cidade de Leopoldina, no perínaetro
detct^;,,, inado -. ia planta número X dois ni1 oitocentos e
vinte e oito, assinada pelas partes con^ratantes e que fica
kazen, l o par^e 

i
ntegrante do presente contrato, compro-

Iretendo--se a concluir êsses serviços dentro de dezolto
(18) meses, a contar da data da ar)r()vaÇ^,ío dé^de con-
trato pelo Govêrno do EsLado de Min,"_ Geiú%, salvo caso
de fÔrça maior.

l^
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Cláusula III

A Companhia. ligará a réde telefônica ia de

Leopoldiria à sua rêde geral, de niodo a forne^^- p, uiii

serviço sai-,fatório de comunicações tel ,efônicas iiii(^r-tir-

banas e manterá êsse serviço 
em 

bom estado de funcio-

namento, comprometendo-se a realizar essa ligação d:-ntro

de 12 (doze) iii ,eses contados da data da aprov,, ç -,-" o do
presente contrato pelo Govêrno do Estado de Min w, Ge,

rai ,--, salvo caso de fôrç^a maior.

Cláusula, IV

A Companhia obriga-se a empregar o si-steiiia	eir-

i li ; tos metálicos na zona urbana (ia cidade ae I,eo^)ol,1*
na, para transmissão de comunicações teIefónÍr-^ , e o

instalar mesas de ligações do sistema de magneto.	i

Cláusula V

Será obrigatória a instalação de cabos aéreos em
todas as vias públicas em que seja necessária a cohwacão
(te mais de vinte (20) circuitos, excetuando-se os pontos
em que essas linhas sejam usadas exclusivamente ^iarJ o

çerviço inter-urbano e dp fazendas.

Cláusula VI

A Companhia instalará aparelhos públicos ria ciciade
de Leopoldina à razão de um aparelho para cada grupo

de cem (100) telefones de assinantes 
em 

funcionaniento.

As li gações locais pedidas dêsses aparelhos púbIicw^ para
quaisquer outros telefones pertem entes e ligados	réde

local da cidade de Leopoldina serão cobrados	razão

de trezentos réis ($300) por cinco ininutos.

Cláusula VI]

Dentro do período de 12 (doze) meses , a coW:u, Ja

data em que êste contrato -entrar 
em 

vigor, a L)^i^fa-

nhia obri ,, a-se ^ dar boa cc>iiiuni ,^ação telefôni.C. , ; e11l11`à
os distritos e povoados do município já sei^v*(',k),; pelW

Companhia. Fica entendido que as taxas de ligações nas
linhas i nter- dl str.i tais serão ^,qieIas estabe'eci,^zis pela
letra "m" da cláusula décima quarta.

Cláusula V.111

A Companhia poderá colocar ^ua.^ç linhas, rabos .e,

reos e subterrâneos, postes e suportes em qijal ,;quer pra-

^;as, ruas e logradouros públicos j-),^r oii;le [^ver üe es,

tender o seu serviço e bem assi-u n^)s estabeie;-,imeiii,)^
públicos ou prédios particula£es, iiii.k vez obtida priwla

permissão dos responsáveis pelos refec4dc^^ estabeleel,
mentos ou prédios.

Cláusula IX

A Companhia, entrando 2m acôrdo ^^opi 4s eniprêsa,,
que tenham canalizações ou p,^)stes asseiit^i , los nas -vias
públicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou dêsses
postes para a instalação de seus (-abo3 aére ,,)s ^)u subter-
râneos, linhas, etc.

Cláusula X

A Companhia poderá cortar ou podar as ;,rvores
existentes na via pública, no trijeto de suas linhas, s,!m-
pre que as mesmas possam traze-,- crubaraçoj t-, kl interru.
pções ao, sei-vt"ço telefÔnico solicitani1 3 ii.)s ca^os ncc<,.,,sá-
rios, prévia licença dos p roprietarios ou da administra-
ção pública.

Cláusula X1

. Durante o prazo déste contrato, a Conipanhia ficará
Isenta de todos os impostos, taxas, onus ou contribui^ões
municipais de qualquer natureza, presentes ou futuros,
relativos ao serviço telefónico, seus euificios destinadus
ainstalações e aecessórios, exceto as taxas de água, lixo,
higiene e esgôto.

Cláusula XII

A Prefeitura, mediante solicitação especial da Com-
panhia, se obriga a requisitar, de quem de dirfeito, isen-
ção ou redução de impostos e taxas federais e estaduais
de qualquer natureza, inclusive os aduaneiros, para o
material referente ao serviço telefônico do Município,
seus edificios, instalações e aecessórios, sempre que a

legislação federal ou estadual autorize a coucessão de
tais favores.

Cláusula XIII

Fica a Companhia autor;zaJa a explorar o si^rvíço
Wefônico intemacional diretandic oa em rá ftego tuti-
tuo coni q.uai ,̂ q 1,er ^-mpi'ésas autorizadI zs a funcionar ri<-,
país.

Cláusula XIV

Os pPeÇOR dos sei-viços da rede local se^-^10 os ^^e_
guintes, sem limitaç aZo de números de íeWoneinas, den-
tro da rêde local respectiva: -- a) Para is ^Iasse^, de
comércio o as profissões, trezentos e trinta mil réis por
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ano. Para as residéncias particulares, duzentos e setetitla
o seis mil réis por ano; b) Para as linhas destina,,]^i^; ao
uso conjuneto de mais de uni assinante: Si de, elasse

de comércio e profissão, por aparelho, duzentos e oiten-
ta e cito io^^ rè^s por ano. Si de vesistências 1w,^`;cuLirLs
p^)3- aparcHio, (Iuzeíto^, e v;ii"e e oito mil r^,is ^-}r ^Mi,);
e) A- taxas fixas de assin-itura ^i	os il^-]'3

"h" e	da presente clàu%L1^a 
são

aos telefones de parede, sendo permitido à Companhia 1
cobrar mais & taxa de vinte e cinco mil réis (25$000)
por ano Para cada telefone de niesa; ol) A Companhia
terá o direito de cobrar uma joia de instalaç,-io de trinta
mil réis (30$000) para cada linha geral instulada e de
vinte mil réis (20$000) para cada extensão telefônica.
A Companhia terá também o direito !de cobrar as seguin-
tes taxas nos casos abaixo indicados a , saber: pela niu.
dança de aparelio, de lum edifício ^ara outro, vinte e
cAnco mil rèis (2.5,MO) ; pela mudança do apa ,̂ ^eJho no
inesmo edifício, de urn para outro cômodo, quinze nil
réis (15$000) ; pela mudança do aparêlllo no niesmo cô_
modo. de um para outro ponto, seis mil réis (6$000); e)
A Companhia terá o direito de cobrar quinze mil réis
(15$000) 

p
ara cada nova li gaçào das linhas do assim,

te, owando as mesmas tenh^m sido desligadas por faLa
de pagainento do serviço local 

ou 
interurbano, jv^o inile-

vido do telefone, ete., eu 
Pela 

transferência dp respon-
sabilidade da assínatura de terceiros antes de expirado
o prazo iespectivo; f) Nos casos de o ass ; nante desejar
-etirar ou desligar o telefone grites de terminado o praz#
do contrato anual, nenhum abatimento será fei^o pelo
,)razo que faltar para a ter lrjinaç<xo do contrato; Y) Para
instalação especial ou para qualquer serviço não com.
preendido nos mencionados acim2, os preços são coin-
hiriados entre a Companhia e o assinante. Depen(^erão
também de acôrdo prévio entre a Com~hia e e, :i^si-
nap,te a instalação e a. respecliva taxa, para qualquer
linha cujo número do aparêlho, a pedido do interessndo,
não deva figurar na lista de ass ; nantes; h) Por un-i se-
gundo aparêlho que o assinante tenha no mesmo erliti-
cio para seu uso exclusivo e -derivado de sua Ynha -,, ernI,
a Companhia terá o direito de cobrar sessent? mil réis
(60$000) adicionais por ano; i) Nenhum assinante pode-
rá intorvir no iparêlho e aecessórios telefôn-icos perten-
*centes à Companhia- nem consentir que peRsoas extra-
nhas no serv I ço da mesma o façam. Não poderá também
empregar no mesmo aparélho e respectiva linha clii,,iis'
quer instrumentos, aecessórios, derivações ou Unhas de
extensão, senão os instalados p ela Companhia, fir,^ndo
tudo sob a guaroIR e responsabilidade imediata do ,^ssl-
nante. No caso -de infração do disposto nesta letra. *Lerá
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a CW^'PPnl-^a o direito de desligar e retirar o seu apa-
rMIO ace-s<^rios, derivações e linha-s de extensão, bem
as^iii! de suspender o respectivo serviço telefônico, fi-
cin^,,) o assinante responsável perante a Companhia pelos
preju ízos e despesas causados por t^II ;-) uso
do ^elefone é limitado ao assínonte, sua família e empre-
qu:^:s, não podendo ser franqueado a outra qualquer pes-

sw, neiu utilizado para , correspondências contrárias à
aos bons costumes ou à ordem e se guranÇa pú-

hIica'^. sob pena de ser co rtada a ligaç5 O e^ retirado o
fiparêllio, sem que o assinante tenha direito a qualquer
reclan, ação ou ind,enização; D Todos os Preços a-cima se.

ao perímetro determinado na planta da cidade,
constante da cláusula sengiinda do presente contrato. o
Preço adicional para conservação corrente de instalação
de ^ ;-lhas de distância além do perímetro acima não ex-
ce(^( --á de sessenta mil 1,éis (60$000) por ano para cada
quW,melro (,!í,, circuito ou fração fora do mesmo perí-
Me'ro. Por conservação corrente entendem-se os repa-
ros nas instalações e não sua reconstrução ou substituY-
ul o, ns qu q is correrão por conta do ass,inante; k) Sem-
pre (i. ue c^ualquer iiist qlação nova, modificação ou mu.

—, ^ de instalação já existente fora do per i metro cons-
tftPl ^-' ( I a cláusula se ĝundi determinar despesas anormais
d .e co^^strução, poderá a Companhia cobrar, antes de ini-
eI^^?- ()^ trabalhos respectivos , uma compensação adicio-
w,1 - ^^:^respon dente ao custo do s^erviço, mediante um or-
Çani(-1 11). Sempre que qualquer i n st.91,q çâo nova. modifi-
ca ç : , , ou mudança de instalaçúo já existente dentro do
pe rínietro referido determinar despesas anormais de
eOn str"ç^,~io, poderá a Comp anhia cobrar, antes de inciar
o ,,, I ^-n!)nlhos correspon dentes uma compensação -,d 'icio-
na! ^'(luivsIente ao custo do ' serviço fora da rêde exis-

^, orrendo sempre por conta uos assinantes as des-
pe^p,; necessárias à instalação de linh-,is,, colocação ou

de Postes dentro da propriedade em cue t;ver
de ^ er instalado o telefone ou dentro da propriedade de
terC, ^'^ 7-os; 1) A Companhia não será obr! ,,ada 'a aceitar as
a"" : ^ t uras Por prazo inferior a um (1) ano, devendo o
pag^r, ento das mesmas ser feito adeanta ,damente no es-

da Companhia por prestações mensais, em regra
92 r ,, ^ ou trimestrais, semestrais , ou anuais, à Opção da
Com,^-^nhin,- m) Pelo serviço interurbano dentre, do Mu-

!n Corripnnhia cobrará as iaxas que vi gorárem no
ESt^	de !côrdo com o contrato celebrado entre a

f' ) F<^ta (l o de Minas Gerais, em três de julhe
d e Til ; ] novee(~o ' s 

e ' 
r in t a e três, para exploração do ser-

Viçn ^'elefó'-iicO irterm unicipal e interuruba-no no Es-
tado.
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Cláusula XV

A Companhia terá o direito de recusar og iserviços
de que trata o presente contrato a todos aqueles (me se
achem em débito de contas anteriores, relativas a servi-
ço local, interurbano, interniunicipal, interestadual ou in-
ternacional, ou qualquer outro serviç ,), íssiin -:)nio de
exigir uma caução ou depósito razoável de todos wItle-
les que, a seu juizo, devem garantir prèvianiente o paga-

mento das contas de serviço, ficando outrossim coi , ) di-

reito de descontar de tais cauçõ ,^s ou depósitos o \-alar
das contas de sei-viço que não sejam liquidadas d^,iiu'o

,de quinze dias após a apresentação das mesmas.

Cláusula XVI

A presente concessSo é outorgada pelo prazo de vinte

o cinco (25) anos, contados da data em que entrou em

vigor o contrato entre a, Companhia Telefônica Br^^ ,;ilei-

ra e o Govérno do Estado de Minas Gerais, assinado em

três (3) de julho de mil novecentos e trinta três (1933)
para exploração dos serviços intermunicipal e Intertir-
bano no Estado. No fim dêsse prazo a Companliia pode-
rá continuar a explorar os seus serviços em reginie livre,

continuando para, tal fim com a propriedade, uso e -ôzo

das instalações, bens e aparêlhos.

Cláusula XVII

A Companhia fornecerá, com abatimento de eiri-
co,enta por cento (50%) sôbre os Preços estabelecidos nas

letras a e b da cláusula décima quarta, três (3) aparê-
lhos para o serviço telefônico local da Municipalidade e
mais um aparélho com serviço local gratuito, quando per

esta solicito ,dos, e para serem instalados nas repartições
municipais dentro da cidade de Leopoldina, no perínie-
tro determinado na planta citada na cláusula se,gunda.

Cláusula XVIII

A Companhia terá o direito, independente de qual-
quer onus, -de arrendar ou transferir a presente concessão
e todos os seus bens direitos, onus e vanta

g
ens nos têr-

mos dêste contrato ^a Companhia ou Emprêsa nac,ional
-ou estrangeira, que lhe convier ,ou que venha a ser orga-

nizada, ficando reciproc
a
mente mantidos entre a sua

sucessora e a Prefeitura, todos os direitos, obrigações,
onus e vantagens dêste contrato. A Companhia poderá,
para melhorar e desenvolver o serviço telefônico, adqui-
rir ou arrendar outras concessões ou emprês<". telefôni-	1
cas dentro do município, as quais poderão ser ^incorpora-
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dm n Áila Companhia, ficando subordinadas a êste con.
ti-ato.

Cláustila XIX

A i-, " 0 1'eittlra concede à Companhia o direito de deN.
apropi-í^.,( ' Ião, por utilidade pública, de Prédios e terrenos
para a I ^ns^sagem das linhas e construção das Estações.

Cláusula XX

As dúvidas sôbre !a, interpretação das cláusulas do
I)resente contrato serão sempre dirimidas por arbitÉa-
mento, sc-iido para ésse fim nomeado um árbitro d,e com-
1)etê,ncia na ili atéria por pa:rte de cada um dos contra-
tantes, " e, caso os dois árbitros não cheguein a um acôr-
do, escolherão por si. um árbitro desempatador que de-
cidir,`i afinal a dúvida su j eita a arbitram,ento.

Cláusula M

Aos assinantes cujos telefones fiquem Ioc^lizados
fora do perímetro delimitado de acôrdo com a cláusula
se,3unda fica facultado o d J reito de construirem, por
sua pr^pria conta, as linhas que, partindo de suas Pro-
prieda^-es, vão encontrar o primeiro poste da réde ur-
bana ^,i Companhia, correndo também por conta dos
mesi^ios o custo das instalações e conservação do trecho
das linhas por êles construídas. Tais assinantes ficarão
sujeitos ao pagamento das taxas estabelecidas na cláusu-
la décima quarta dêste contrato, Nessas construções, as
Wanta-,. ^u niat,eri q is a serem usados e os trabalhos a
sere ni c-^ ,, cutidos deverão ser aprovados e fiscalizados
pela Companhia.

Cláusula XXII

Durante os três últimos meses de ca:da um dos pe-
riodos de sete (7) ano ,,, contados da data dêste contra-
to, as tarifas d;e assinaturas e de serviço interurbano
dentro do Município poderão ser revistas por pe ,d,ido de
urna das partes à outra.

Parágrafo único. No ca-so de desacórdo entre a
Conipanhia e a Prefeitura, Por oca-sião da revisão aciTuR
referli da, será 4 divergência resolvida por arbitramento,
waiozme o estabelecido na cláusula vigésiwa.

Cláusula XXIII

Si em qualquer tempo forem criados novos impostes
ou . onus federais ou estaduais, ou forem altera-dos para
mais ou para menos os ntuais, seja qual fÔr a sua na-
luveza ou maneir,^ de cobrança, as taxas a vigorar no
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ano seguinte ser^o corr1gid^is ( le n,odo a leviir em cont

as alterações verificadas nos c11ear,,^()s da Co!-.p^!nWa.

Cláusula XXIV

Caso durante a, vigência dêste contrato a Prefg i-

tura entenda conceder a terceiros o direito (]e explorar
linhas telefônicas dentro do Município, as concessões que
porventura se fizerem não poderão conter f

a
vores espe-

ciais ou cláusulas que importern em detrimento dos di-

reitos e Interêsses da Companhia, obrigando-se, a niesma
Prefeitura a exigIr em tais contratos, com terceiros, pelo
menos os mesmos onus e condições impostos à ompa-

nhia néste contrato.

Cláusula XXV

0 prewnte contrato, no que se referir a serviço in-
termunicipal, fica subordin,ado ao contrato de três (3)

de julho de mil novecentos e trinta e três (1933) entre a

Companhia Telefônica Brasileira e o Estado de Minas
Gerais, do qual fica fazendo parte integrante em tudo que

se refira à parte geral, às relações da Conip:anliia com o

Estado e à fiscalização dos serviços.

Cláusula XXVI

Pelo presente ficam substituídos todos os contratos
ánt,eri^ores, referentes ao serviço telefônico do Município

e aos bens nêle empregados.

Disposição transitória

Durante os primeiros dezoito (18) meses a partir da

data em que entre em vigor o presente contrato, os preços

de assinatura de serviço da. rêde local de Leopoldina

serão os estabelecidos no número um da cláusula quorta
e no número três da cláusula terceira do contrato assi-
nado entre a Companhia Fôrça e Luz Cata guazes-Leopol-

,lin^ e a Câmara Municipa Ide Leopoldina em trinta e

am (31) de maio de mil novecentos e vinte e l i-&s (1923).
Os preços de assinatura do serviço da rêde local esta-
belecidos nas letras a e b da -cláusula décii p a quarta do

presente contrato serão postos em vigor a partir do déci-
mo nono mês de sua vigência, sujeitos, porérn, a um des-

conto de vinte por cento (20%), desconto êsse que será

eliminado no vi gésimo quinto (25) mês 1̂,e viFrência
flêste contrato, época em que os preços estqbe!e-,idos

na cláusula décima quarta, letras . ^, e b já referidas serão

postos em vigor integralmente. E ass'^rn justas e contra-
tadas as partes apresentaram-me o taMo de pagauiento do

imposto o a di^stribuição desta ^escritura . datada de hoje,
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que vão transcritos acliante. Sendo por elas aceita , esta
escritura conio nela se contém e declara para os devidos
deitos, foi-me entregue o referido talão que tem o núme-
ro quarenta e um — Exercício de mil novecentos e trinta
e cinco. Ben,da do Estado de Minas Gerais. Impostos
diversos. Novos e Velhos Dir,e i tos — quarenta mil réis.
— Dez por cento adicionais — quatro mil réis — Tara
de viação --- novecentos réis — Sêlo do conhecimento e
guia, dois mil réis — Total quarenta. e seis inil e nove-
centos réis. Fica debitada ao Coletor a importância de
quarent.i e seis mil e novecentos réis, recebida da Com-
panhia Telefônica Brasileira pelos impostos devidos

sôbre cinco contos de réis pelo contrato que faz com a,
Prefeilura Municipal déste Mun cípio para exploração do
serviço telefônico. Coletoria Estadual de Leopoldina, em
vinte de julho de mil novecentos e trinta e cinco. 0 co-
letor, João Xavier Lop es' 0 escrivão, Francisco Barreto.
Pagarjrn de sêlo do contrato três inil réis por conto de
réi,s, — no total de quinze mil réis em estãmpilhas que
vão abaixo coladas e ínutilizadas. E estando esta escri-
tura na forma outorgada a li às partes que a acharam
conforme neeitaram e assi n

ara 
com as testemunhas a

tu^do pres^ntes que também ouviram ler, Francisco Alves
Ramos e José Caetano da Silva, residentes nesta -cidade,
meus conhecidos. De tudo eu Tabelião dou fé. Eu Cons-
táneio Tomás de Oliveira, tabelião que a escrevi 'e assi-
no. ---- Paga também o sélo de duzentos réis da Educa-
ção. Leopoldina, vinte de julho de mil novecentos e
trinta, e cinco. Francisco de Andrade Bastos, p . P.
Francisco Alves -da Silva. Francisco, Alves Ra-
mos. José Caetano da- Silva. 0 tabelião Cons-
tâncio Tomás de Oliveira. Estavam coladas e
devidamente inutiliza-das quatro (4) estampilhas federais,
sendo uma da Educação, no valor total de quinze mil e
duzentois réis. Trasladada no mesmo dia, mês e ano ao
princípio declarados, por certidão verbo ad-verbum, que
foi conferi(la e achada. em tuflo conforme ao original, ao
qual me reporto e dou fé, nesta cidade e Comarca -de Leo-
poldina, Estado de Minas Gerais, aos vinte dIas do mês
de julho de mil novecentos e trinta e cinco. Eu, Cons-
tâncio Tomás de Oliveira, tabeli-,~io que a escrevi, fiz tras-
ladar, subscrevo e assino em público e razo.

Em testeriunho da verdade.

(a.) Const^ne »̂ o Te,'., -ás de Oliveira.
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DECRETO N. 489 (*)

Aprova o Regulamenlo do Departamento de Assistêncla
Policial e Medicina Legal dêste Estado

o Governador do ;Estado de Minas Gerais, ii,^ exer-

cício da atribuição que lhe confere o art. 38 (hi Consli-

tuição e usando da autorização contida no art. 4.' da

lei n. 17, de 13 de novembro do corrente ano, resol-
ve aprovar o Regulamento do Departamento de As ,^istên-

cia Policial e Medicina Legal, que a èste segue, assinâ.
do pelo Secretário de Estado dos Negócios do i^iterior,

que o fará executar.

Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 31 de dezem-

bro de 1935.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Domingos Henriques Gzismão Junior.

Ovídio Xavier de Abreu.

BEGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTLN-
CIA POLICIAL E MEDICINA LEGAL

rílii10 I

Do Departamento de Assistência Policial e Medicína
Legal

CAPITULO I

Dos fins e da organização

Art. 1.*. 0 Departamento de Assistência Policid

e Medicina Le-al destina-se a realizar assisiéncia I)oli.

cial e medicina legal, para servir à Causa Pública e à

Justiça.
Art. 2. o . 0 Departamento de Assistência Policial e

Medicina Legal fica subordinado à Chefia -de Poliria.

Art. 3. , . 0 Departamento de Assistência Policial e

Medicina Legal terá:
a) — Diretoria;
h) — Postos Médicos.
Art. 4.' A Diretoria, -com sede na CapitA do Es.

tado, compreenderá:
a) — Gabinete do Director.
D) — Secretaria.

c) — Pronto Socorro Policial.

d) — Instituto de Medicina Legal.

Êste decreto foi publicado a 24 de janeirico

1936.

Art. S.,. OS Postos Médicos serão distribuidos,
qtiando convier Pelos bairros da Capital, por eircunserl-
ções, coii-stituíd'as por municípios ou grupos de munici-
pios do Estado.

CAPITULO II

secção I

Do Pessoal

Art. 6. 1 . 0 Departalmento de Assistência Policial
e Medicina Legal terá o seguinte pessoal:

A) — Efetivos:

a) — Gabinete do Diretor.

1 Diretor.

b) — Secretaria:

1 Médico secretário;
1 Pro toco] is ta-arquivis ta;
1 Datilógraf6
1 Porteiro.

C ) — Pronto Socórro Policial:
4 Cirurgiões;
1 Médico-chefe dos serviços internos;
1 Médico.
1 Médico-chefe de laboratório;
1 Ecônomo;
2 Auxili^res acadêmicos;
2 Enfermeiros.

B) — Contratados:
1 Praticante-datilógrafo;
2 Enfermeiras;

2 Auxiliares de portaria;
4 Telefonistas-fichadores;
1 Cosinheira;
1 Copeira;
3 Ajudantes de limpeza.

d) — Instituto de Medicina Legal:
3 Médicos-legistas;
1 Médico-legista toxicologista;

1 QuímicO-tOxi col()gista-
1 Auxiliar de químico tOX!Cologista;
2 Aju dantes de necropsia;
1 Ajudante de laboratório.
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B) — Contratados:

1 Zelador de laboratório.

Art. 7.'. 0 pessoal de ambulâncias, motorisi^i^,, aiti

dantes de motoristas e padioleiros, será fornecido pela

garage da Secretaria do Interi^or.
Art. 8.'. Logo que se verificarera as vagas dos

,cargos de 2 auxiliares acadÍ^^niicos e de 1 auxiliar do

químico toxicologista, serão suprimidos os respectivow

lugares e criados, com a. mesma verba, os de 1 Médico

Radiologista e de 1 Farmacêutico.

SECÇÃO 11

Da norneação, posse e exercício

Art. 9. 1 . Todos os funcionários -do DeparLi! ^ í110

serão noimea,dos ou contratados pelo Governador (^o 1 ,' s-

tado.
Art. 10. Os cargos de médicos e de intei-nos resi-

denles serão preenchidos por concurso, na -^órma dêste

regulamento.
Art. 11. 0 concurso para provimento cios c^1i-,d0s

de médicos será realizado entre cidadãos brasileiros, di-

1)loniados em nied1J c *̂ na por faculdade oficial ou reconhe-

cida pelo Govêrno Federal.
Parágraio único. Para ser inscrito, o candídato

deverá apresentar os seguintes documentos:
a) — diploma devidamente registrado;

h) — atestado médico, provando não sofrer doença

que o impossibilite para o exercício do cargo;

c) — atestado de idoneidade moral;

d) —atestado de vacinação anti-variólica;

e) — caderneta de reservista ou prova de estar isen-

to do serviço militar.
Art. 12. As comissões examinadoras do coiiciir,,0

serão constituídas da maneira se,,,uinte:

a) Para os cargos de médico-legista — o diretor, dois

médicos do Instituto de Medicina Legal ou alheios a êle,

mas sempre especialistas;

b) Para os cargos de médicos e cirurgiões — o dire-

tor e doi.,; médicos ou cirurgiões do Pronto Socórro Po-

licial ou estranho a êle;
c) Para os lugares de internos-residentes — o drttor,

um médico-legista e um cirurgião.
Art. 13. Os concurso 

s 
re^alizar-se-ão sessenta (60)

dias após a abertura da inscripção.
Art. 14. As provas de concurso serão em número

de quatro: 1 escrita . 1 prátic& em cadaver, 1 prática no

vivo e 1 oral.

Art. 15. 0 Chefe de Polícia expedirá instruções re-

guladoras do concurso.

Art. 16. Ultimadas as provas e classificados os
candidatos, serão os papéis enviados à autoridade com-
petente.

Art. 17. 0 Governador do Estado poderá anular o
concurso, quando néle, tiverem ocorrido manifestas irre-
gularidades.

Art. 18. Ao concurso para internos,res ,i dentes só
poderão concorrer os estudiantes de quarta, quinta e sexta
séries da Faculdade de Medicina dia, Universidade de
Minas Gerais.

Art. 19. Os lugares de enfermeiros só poderão ser
preenchidos pelos diplomados de Escolas de Enferma-
gem, devidamente reconhecidas.

Art. 20. Nenhum funcionário poderá entrar em
exercício do cargo sem que a autoridade competente
lhe tenha dado posse, medionte título, com direitos pagos,
e nos têrnios do regulamento da Secretaria do Interior.

Art. 21. A posse poderá ser tomada por procura-
dor com poderes, especiais, só se reputando, porém, com-
pleta, nêsse caso, para os efeitos legais, depois do exer-
cício.

Art. 22. Os funcionários tomarão posse e entrarão
em exercício dos cargos, dentro de sessenta (60) -dias,
prorrogávei,s -por mais trinta (30) idias,, se requererem,
provando legítimo impedimento.

Parágrafo único. Será declarada sem efeito a no-
meação do funcionário que não entrar em exercício den-
tro do prazo f-ixado nêste artigo, contada a data , em que
no órgão oficial a nomeação houver sido publicada.

Art. 23. E' da competência do Chefe de Polícia
dar posse aos funcionários técnicos.

Parágrafo único. Compete ao diretor dar posse aos
demais funcionários, communicando-o à Chefia de Po-
lícia.

Art. 24. 0 diretor só poderá ser escolhido dentre
os médicos do Departamento.

Art. 25. 0 médico que fôr exonerado do cargo de
diretor, preencherá um dos lugares de médico do, Depar-
[9,mento.

SECÇÃO III

Das atribuYç6es

Art. 26. Ao diretor incumbe:
1 — superintendener ci(entífica e administrativa-

niente todos os serviços;

D. 37
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2 — organizar, divi,dir ou distribuir os trabalhos que

não estiverem expressanienle determinados em regula-

mento, baixando escalas de plantão;
3 — designar médicos que tenham de desempenhar

comissões na Capital ou fóra idela;
4 — dar parecer sôbre questões que lhe forem pro-

postas, em matéria de serviço, por autoridade conipe-

tente;
5 — Comunica

r-se com as autoridades adminis-

trativias, judiciárias ou policiais do Estado ou (te outros

E!^tado,s e da União, observadas as normas -concernentes

à hierarqula;
6 — determinar o fornecimento do material necessá-

rio; 
7 — visar ou revisar os papéis de expeidilente quando

necessário;
8 — propôr ao Chefe de 'Polícia as substituições de

funcionários por motivo de licença, encaminhando os

respectivos pedidos;
9 — designar funcionários para substituição em

faltas evientuais;
10 - – propôr ao Chefe ,de Polícia noineação de novos

funcionários ou informar os pedidos que lhe hajani

sido fe,i-tos;
11— designar novos trabalhos a funcionários quando

for do interêsse dos sei-viços;
12 — submeter à consideração -do Chefe de Polícia,

,em despacho os papéis de expediente;

13	dar audiências;
14	representar o Departamento em atos oficiais;

15	promover intercôniblo cultural c(-,rni institui-

ções congéneres;
16 — fiscalizar todos os trabalhos . a qualquer liora

do (lia, 
ou 

dia noite;
17 --- submeter à con

s
ideração do Chefe de Policia

os casos omissos do -presente regulamento;

18 — determinar e fazer cumprir quaisquer outras

providências que interessem ao bom funcionamento dos
trabalhos do Departamento;

19 — atestar o exercício dos funcionários em fólha

de pagamento.

Art. 27. A' praticante-datilógrafa incumbe:

1 — permanecer no gabinete do diretor durante as

horas de expediente;

2 — executar todos os trabalhos de datilografia do
gabinete e os que lhe forem possiveis na secretária do
Departamento;

3	protocolar e arquivar papéis;

4	levantar estatísticas;
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5 -- atender às Pessoas que Procurarem o diPet,)r,
41notando os assuntos;

6 - cumprir quaisquer outras ordens, nos traballios
a seu cargo, dadas pelo diretor ou pelo mé ,d,ico-secre-tário.

Art. 28. Ao médico-secretário incumbe:

	

1	dirigir os trabalhos da secretaria;

	

2	abrir, rubricar e encerra.r livros;
3	atender às partes, prestando-lhes informações,

si uão versarem sôbre assunto de natureza reservada;
4 — abrir ou fazer encaminhar ao diretor e aos de-

mais funcionários a correspondência oficial ou quaisquer
outros Pa

p
éis de expediente;

5 — redigir a -co rrespondência que tenha de ser as-
sinada ou visada pelo diretor;

6 — fiscalizar especi^almente ' o registro e a remessa
dos laudos periciaís fazendo-os voltar à revisão do mé-
dico legista, quando necessário;

7 — passar certidões;
8 — promover a estatística em geral, mensal e anuul-

mente;
9 — redigir ordens de serviço, quando devidamente

autorizado;

10 — exigir carga e descarga e inventário do ma-terial;

11 — rever e assinar o, boletim do movimento ulárioe providenciar sôbne a sua publicação;
12 — pedir, ao diretor, em tempo . o material que fo-

necessário ao expedidente;
13 — fazer executar por um dos rseus subordinado3

a contabilidade da, repartição;
14 — esboçar o orçamento do Departamento, apre-

sentando-o ao diretor até o dia 15 de maio-
15 — mandar fazer e assinar a fÔlha áe Pagamento

mensal dos funcionários, colhendo o visto do diretor;
t6 — velar pela organização -do arqu,ivo;
17 — mandar exercer por um dos seus subordinados

as funções de b ibl iotecário e velar pela rigorosa guarda
da bibliotéca;

	

plina 1 ; 8
	cooperar na manutenção da ordem e da disci-

	

19	
exercer as funções de médico--legista quando

designado pelo diretor;

20 — realizair outros trabalhos relativos às suas fun.
Ções, quando deter-minados pelo diretar;

Art. 29. Ao, protocolista-arquivista, incumbe:
1 --- fazer o protocolo em geral registrar e arquivarlaudos e quaisquer outros papéis de expediente;
2 -- organizar o arquivo;



3 — cumprir outrtas ordens, em inatéria d^í- servlçó 

*ernanadas do diretor ou do geeretário do Departamento.

Art. 30. São^ deveres do :datilógrafo:

1 — executar todos os trabalhos de datilografia, em
matéria de serviço, que lhe forem 4eterminados pelo di.

retor, pelos médicos e pelo químico-toxicologista;
2 — cumprir quaisquer outras ordens, relativas o

suas funções, emanadas do diretor ou do secretário.

Art. 31. Ao -porteiro incumbe:

1 — abrir e fechar as dependências da repartição;
2 prover a mesa do diretor e dos demais funcioná-

rios dos objetos necessários ao expediente;

3	encaminhar os papéis do expediente;

4	receber material para depósito e encaininhá-lo

a,o ecôilomo;
5 — auxiliar ao ecónomo ou desempenhar as fun.

ções dêste, quando for assim deterininado pelo di-

retor;
6 — fiscalizar os serviços dos seus subordinados,

respondendo pelo rigoroso asseio da repartição;

7 — expedir a correspondência;

8 — exercer as funções de porteiro, onde convier aos
serviços e no horário que lhe for determinade, pelo di-

retor;
9 — executar outras ordens dos seus superiores, em

ina-téria de serviço.

Art. 32. São deveres do zelador de laboratório:

1 — cuidar da limpesa e do asseio dos laboratórios

do Departamento;
2 — cumprir ordens, em matéria de serviço, ema-

nadas do diretor, ou de seus superiores hierárquicos.

Art. 33. Aos cirurgiões incumbe:

1 -chefiar serviços médico-eirúr,«icos, pratioando as

respectivas intervenções;
2 — compa:recer ao Pronto Socôrro Policial e per-

manecer em suas dependén&as todo o tempo que lhe for

designado em escalas de servço;
3 — sair Das ambulâncias sempre que for neces-

sário;
4 — responder por ^todos os trabalhos de ordem

técnica que lhes possam ser afe,os, ainda que fora das
horas de escala- de serviços, quando imperiosas;

5 — responder pelos trabalhos de ordem adiniiiis-
trativa, pela boa ordim dos serviços e pela disciplina do
pessoal subalterno, nas horas de i)lant q- o e na ausencla

do diretor;
6 — velar piE!Io completo reg ,*^_tro dos casos de ^eu

sei-viço c"rgico;
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7 -- atender às d etermi nações emanadas diretamente
do Chefe de Polícia, em matéria de serviço, na ausência
do diretor;

8 — PropÔr ao diretor as providências que julga!
necessárias sôbre as principais ocorrências dos serviçw,
sob sua responsabilidade.

Art. 34. Ao méd
i
co incumbe:

1	chefiar serv:jçó' clínico,de medicina de urgència;
9_	dar plantão;
3	auxiliar aos cirurgiões;
4	executar outros trabalhos que lhe possam ser

afetós, por determinação do diretor.
Art. 35. Ao inédico-chefe dos sei-viços internos,

incumbe:

1 permanecer no Pronto Socôrro Policial urante
as horas que ibe forem determinadas Pelo diretor:

2 — organizar o fichário e o arquivo do Pronto So-
córro Policial;

3 — cooper,̂,r na orgs nização do,s livros e (Ias p13 pe-
tetas dos—se.rviços	ordenando que os internos
ou estagiarios, ou que O.,s funcionários affininistrativos.
registrem ou copieu, Coni pontualidade, as observações
clínicas, sob a orient,qÇão c^o-s médicos;

4 — assinar, Pelo dire',or, quando devidamente au-
torizado;

5 — auxiliar o diretor na inanuterição da ordem e
da disciplina;

6 — Auxiliar a arrecadação de taxas;
7 — fiscalizar todos os serviços, de acôdo com a

orientação dos médicos e do diretor;
8 -- apresentar ao diretor relatórios e balancetes

dos sesrviços do Pronto Socôrro Policial;
9 -- fazer cumprir ordens emanadas (to Diretor ou

dos inédi,cos, a- propósito dos trabalhos administrativos
internos;

10 — levantar estatísticas e executar outros serviç,)s
qiie lhe possam ser iafetos, inclusive o serviço clínico.

Art. 36. Ao médico-chefe (te Johoratório incumbe:
1 — executar os exanies de laboratório que lhe fo-

rem requisitados, verbalmente ou por escrito, pelo dire-
tor, ou pelos médicos;

2 — permanecer no laboratório durante as horas que
lhe forem determina-das em horário, pelo diretor;

3 — organizar todos os registros do laboratório, f. t
-zenido carga e descarga do material;

4 -- cumprir outras determinações do diretor e,ii
matéria que lhe possa ser afeta.

Art. 37. Aos internos incumbe:
1 — residir no Pronto Socórro Policial e pernianecer

nas suas dependências durante as horas que lhes forem
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designadas 
em escala de serviço ou sempre que for recla-

mada, sua presença;
2 — sair nas ;arnbulância-s, por ordem dos inédicos,

e dar informações a éstes sóbre o caso ide socôrro e sóbre
quaisquer outras ocorréncias que possam interessar;

3 — auxiliar os médicos, cumprindo suaF, deteruii-	li

nações;
4 — atender, com solicitude, às comunícações d^s

enfermeiros, sóbre doentes, tomando ;as primeiras provi-
dências e prestando a-os médicos as informações neceNsá-

4 
i 5 — auxiliar na fiscalização dos trabalhos do pes-

soal subalterno;

6 — redigir, registrar, copiar ou arquivar os exames
dos doentes, sob a orientação dos médicos, em palicw(as
ou fichas;

7 — cooperar para a bôa ordem e a disciplina era

geral;	 e

8 — auxiliar, com zêlo, a arrecadação de taxas,

9 — executar outros trabalhos compatíveis COM sIlus

funções.

Art. 38. Ao estagiário incumbe:

1 — executar os me,-,mos trabalhos atribuídos aos

internos;
2 — residir no Pronto Socôrro Policial quando sub-

stituir o interno.

Art. 39. Aos médicos-legistas, escalados no Pronto

Socôrro, Policial 

* 

incumbe:

1 — permanecer no Pronto Socôrro, Policial du-
rante as horas que lhes forem designa.das, em escala,

pelo diretor;
2 — executar as perícias no vivo que lhes forem re-

quísitadas, verbalmente ou por escrito;

3 — mandar recolher e guaDdar roupas e quaisquer

outros objetos de que sejam portadores os socorridos, nos

casos que envolvam ação policial;

4 — determinar ao interno ou estagiário da secç-lo

,de medicina legal o preparo dos laudos e a remessa dm

mesmos à secretaria do Departamento;

5 — providenciar sôbre os exames complementares
que forem necessários ao esclarecíniento da perícin,
aproveitados toidos os dados colhidos nos trabalhos iné-

dicwcirúrgicos;
6 — fazer comunicar com presteza, ao delegade , de

plantão, os casos que envolvam ação -Policial;

7 — ouvir os médicos ou cirurgiões para. melhor

esclarecimento -das perícias;
a — assistir aos trabalhos médico-,(-,irú :rg^eos noç

casos que envolvam ação policial;

M3 --

9 --- cooperar, cooi sua itjtoridade, para a manuten-
ção da ordeni e (1a^ disciplina-,

Art. 40. Devem ser evitados os trabalhos periciais
no inorto,,aos peritos escalados Para a perícia no vivo.

Art. 41 . Aos internos ou estagiários da se,^ção de
inedicina legal escalados no Pronto Socôrro Policial, in-
cumbe:

a) a,uxilia,r os inédicos-legiitas nos trabalhos pe-
riciais;

]» residir no Pronto Socôrro Policial ou néle per-
manecer durante às horas que Ilies forem determinadas
em escalas de serviços;

c) executar outros t rabalhos relativos às stias fun-
ções determinados pelo diretor ou pelos médi ,cos-le-
gi^stas;

Art. 42. Serão evitados aos internos ou estegiá,-ios
da secção de medicina legal, escalados no Pronto Socôr-
ro Policial, os trabalhos periciais no morto.

Art. 43. Ao ecônonio . incumbe:
1 — velar pelo :a,lnioxarifado e Pela dispens.i do

Pronto Socôrro Policial;
2 - escriturar carga- e descarga do material confo-

rir faturas e levá-las ao visto do médico-chefe do's serVi-
ços internos;

3 — velar pela rouparia do Pronto Socôrro Policial,
fazer carga, e descarga, conferir o !rol da roupa e fisèa-
117ar ^: ofirira de costuras;

4 -- dirigir os trabalhos da cosinha, da copa, 6 da
roupariR;

5 — providenciar sôbre as dietas aos doentes e as
refeições ^ao pessoal;

6 — cumprir quaisquer outras ordens que lhes forem
determinada-s pelos seus superiores hierárquicos, para a
Ima ordem dos serviços.

Art. 44. São deveres dos enfermeiros ou das cri-
fermèiras:

1 — permanecer nas dependéncias do Pronto Socór-
ro ^Polici!,91 durante as liorns que lhes forem determina-
das em eseala de serviço;

2 -- receber os doentes, auxíliindo a transportá-los
I)ara dependências do hospítal;

3 -- preparar os doentes para o exame ou inter-
venção;

4 — fazer os curativos ou (Inaisquer outros traba-
lhos que lhes pos,saim ser afetos;

5 — prepa-rar o material necessário às intervenções
eirúr,,, i(, as e cui,dar da medicação dos doentes;

6 — encarregar-se da -guarda e da conservação do
materkA que Ihes for confia,Oo, escriturando carga e des-
caTga;
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7 — fazer rol das peças de lavanderia que estejam

sob sua guarda;
8 — organizar, diàriamente, o quadro de dietas e

passú-lo ao ecônomo;
9 — acompanhar a, visita médica, receber e cula«

prir instruções do médico;
10 — receber o receituário e transmití-lo ao ecôno-

mo, receber déste os medicamentos, ministrados ou dis-
tribuí-los aos doentes;

11 — arrecadar e arrolar as roupas e quaisquer outros
objetos de que sejam portadores os socorridos, guandan-
do-os conven ientem ente;

12 — determinar aos serventes Tigorosa limpesa do

hospital;
13 — providenciar sôbre assistência religiosa aos

doentes que a solicitarem;
14 — substituir o ecônomo;
Art. 45. São deveres dos auxiliares da portaria;
1 — permanecer na porta-ria do hospital durante o

prazo de escala de serviços;
2 — vedar a -entrada de pessoas estranhas, salvo

quando em horas prefixadas ou qu*ando houver ordem
superior;

3 — ouvir com urbanidade, as partes, anotando o
assunto;

4 — atender aos lelefones e as campainhas;

5 — receber e encaminhar o expediente;
6 — orientar os visitantes;
7 — protocolar papéis;
8 — anunciar visitas aos doentes de apartamentos

ou de quartos particulares;
9 — encaminhar -doentes;
10 — executar quaisquer outras ordens, em matéria

de serviço, emanadas de seus superiores hierárquicos.
Art. 46. São deveres dos telef on ista-s- f icli adores;

1 — dar plantão de acórido com escalas;
2 — atender, prontamente ao telefone para chama-

dos de ambulância;
3 — fazer a ficha própria, observando -o questioná-

rio; 4 — controlar o chamado e, em seguida, fazer partir
a, ambulância, avisando ao médico de serviço;

5 — arquivar as fichas;
6 — comunicar ao médico de plantão a ausência

eventual do telefonista que o venha render e permane-
c,BT no seu :posto até que seja substituido;

7 — só usar ou permitir o uso do apaTêlho telefó-
nico para chamados de ambulâncias; '

8 — cumprir quaisquer outras ordens, em matéria de

r,ervigo, -dos superiores bierárquicos.

1,
Ar[. 47. São deveres dos motorista-s:
1 — exercer as funções de chefe de turma por desi-

gnação do diretor;
2 -- permanecer na garage durante as horas de

plantão;
3 — atender, com a maior presteza, ao sinal de cam-

painha ou 
à 

ordem verbal do telefonista para a partida
da ambulância;

4 — conduzir, com todo o cuidado, as ambulâncias;
5 — auxiliar a remoção idos socôrridos;
6 — zelar ou fazer zelar pela conservação dos carros

que estiverem sob sua guarda;
7 — só salfir com as ambulâncias mediante a ficha

de saída;
8 — comunicar ao ^diretor ou ao médico de plantão

irregularidades das fichas de saída;
9 — cumprir quaisquer outras ordens que lhes forem

determinadas pelo diretor ou pelos médicos, em matéria

de serviço.
Art. 48. São deveres dos ajudante-s de motoristas:
1 — cumprir as ordens que lhes forem dadas pelos

motoristas;
2 — na ausência dosmotoristas, cumprir ordens pela

inaneira prevista no artigo anterior.
Art. 49.	São ^deveres da copeira;
1 — executar os trabalhos determinados pelo ecó-

iiomo, que lhe determinará o horário de -serviço;
2 — executar outros trabalhos, por ordem supe-

rior;
Art. 50. Aos médicos-legistas, em geral, incumbe:
i — priticar, como peritos, exames, pesquiso.-s e in-

vesti,gações;
2 — fazer exames e redigir a ficha médico-legal dos

presos das caideias ou penitenciárias, quando designados
pelo Chefe (te Polícia ou pelo Conselho Penitenciário;

3 — fazer a inspecção médica dos candidatos a cor-
porações da policia civil ou de seus inembros . quando
d"igii,idos pelo Chefe de Polícia;

4 — proceder à verificação de óbitos;
5 — atender aos trabalhos, quando for necessário,

embora não escalados em plantão;
6 — informar ao diretor sôbre as ocurrências dos

serviços de sua responsabilidade;
7 -- comparecer perante os tribunais à requisição de

autoridade competente;
8 — ordenar que os Internos, estagiários ou os fun-

cionários administrativos recebam guias, redijam, regis-
trem, copiem, ou passem ao médico-secretário, com pon-
tualidade, os laudos pe riciais que estiverem sob sua, res-
ponsabilidade;
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9 — fazer organizar a, estatística diária dos traba-
lhos a seu cargo, no plantão;

10 — cooperar, com sua autorid2ide, para a menu-
tenção da ordem e da disciplina em qu.aàsquer dependkNn-
cias do Departamento;

11 — executar outros trabalhos, que lhes possam ser
afetos, quando determinados pelo diretor.

Art. 51. Os médicos legistas deverão enviar ao mé-
dico-secretário completos, para serem datilografados ou
já datilografados . os laudos peri-ciais com a presteza ne-
cessária à observância da legislação ' processual vigente.

Art. 52. Aos internos ou estag i ários da secção de
medicina legal incumbe:

1 — auxiliar os médicos-legistas nos trabalhos peri-
ciais;

2 — executar, na Se^^retaria do Departamento, os
trabalhos que lhes forem -designados;

3 — executar outros trabalhos relativos às su@^
funções;

Art. 53. Ao médico-legista toxicologista incumbe:
1 — exercer a função de médico legista, com ^s

niesinas atribuições;

2 — chefiar o laboratório de toxicologia, :assinar ]ou-
dos e dar pareceres sóbre a inatéria;

Art. 54. Ao q uí "lico-toxicologista compete:
1 — executar os trabalhos de ordem técnica e peri-

cial do laboratório de toxicologia;
2 --- chefiar o laboratório de toxicologia, na ausén-

cia do médico legista toxicologi-sta;
3 — executar outros trabalhos que lhe possam ser

afetos.
Art. 55. São deveres dos ajudantes de necropsia:
1 — fazer rigorosa limpesa dos móveis e das depen-

,dências do necrotériú;

2 — cuidar do instrumental de necropsiás;
3 — auxiliar nas necropsias;
4 — exeentar outros trabalhos por ordem su.

perjor;

Art. 56. São deveres do ajudante de laboratório:

1 ajudar o quíin,ico-toxicologista;
2 — executar outros trabalhos que lhe forem deter-

minados, por ordem superior, em qualquer dependência
do Departamento.

Ari. 57. São ;deveres dos ajudantes de limpesa:
1 fazer toda a limpesa das dependências do Depar-

tamento;

2 — ex,-cutar outros trabalhos, por ordem superior.
Art. 58. Os auxiliares acadêmicos e o ;auxiliar do

Çuilllico-toxi-cologista exereerão as funções que lhe forem
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determinadas Pelo diretor, enquanto não for feita a su-
pressão dêsses lugares.

Art. 59. Os funcionários do Instituto de Medicina
Legal, prestarão serviços em qualquer parte do território
do Estado, quando^ para êsse fim, forem designados pelo
Chefe de Polícia ou pelo di,retor.

SECÇÃO IV

Das substituições

Art . 6. 0 No caso de licença serão substituidos, por
nomeação do Governador do iEst^do:

a) o diret-or, por um dos médicos do Departamento.
h) Qualquer dos médicos por outro médico do De-

partamento.
0 Qualquer outro funcionário por quem fôr no-

meado.
Art. 61. Nas faltas ou impedimentos -eventuais os

substitutos serão designados pelo diretor.

SECÇÃO V

Dos vencimentos e vantagens

ArL 62. Os funcionários do Departamento de As-
ôistência Policial e Medicina Legal perceberão os venci-
mentos constantes da tabela anexa.

Art. 63. Aos funcionários do Departamento ;ipli-
car-se-ão as disposições do regulamento da Secretar l a do
Interior, que não fore incontrárias às déste, quan^o a
vencimentos, vantagens, diárias e férias.

Art. 64. Os funcionários, quando em serviço fora
da Capital, terão direito -2, diárias arbitradas pelo Chefe
de Polícia.

SECCÃO VI

l)os deveres, das phoibições, licenças, faltas, penas disci-

plinares, recursos, verificação de incapacidade física
e aposentadoria.

Art. 65. Aos funeinoários do Departamento wrá
aplica-do o que dispõem os capítulos do regulamento (Ia
Secretaria do Interior, referentes a êste assunto, que não
contrariem implicita ou explicitamente dispositivos
dêste .

Art. 66. Os funcionários deverão cumprir o^ pre-
ceitos reconhecidos da ética profis&ional ou da deonto-
logia médica.

Parágrafo único. Os funcionários que incorrerern
na falta de que trata êste artigo serao suspensos Pelo
máximo de sessenta dias . e, na reincidência, demitidos.

_w i
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CAPITULO III

Da ordent e do tempo de serviço em geral

Art. 67. Os serviços funcionarão ininternipta-
mente.

Art. 68. 0 expediente da secretaria do Departa-
mento obedecerá ao horário fixado Pelo diretor, no inte.
rêssedos trabalhos técnicos e administrativos.

Parágrafo único. 0 diretor poderá determinares-
cala extraordinária de trabalhos quando o exigir a boa
ordem dos serviços.

Art. 69. 0 diretor fixará, por escrito, as horas de
trabalhos dos funcionários técnicos.

Art. 70. Todos os funcionários, exeeto o diretor,
estão sujeitos ao plantão.

Art. 71. No plantão, ;a responsabilidade por todo o
movimento, quando ausente o diretor, caberá aos médi-
cos de plantão, nas secções que lhes competireni.

Art. 72. Os funcionários, não escalado.s em plan-
tão, são obrigados a atender ao serviço, a qualquer hora
(to (lia 

ou 
da noite, quando chamados pelo diretor ou

Pelos médicos de plantão.
Art. 73. 0 diretor deverá inspeccionar, com assi-

dilidade, os serviços do Departamento.
Art. 74. 0 Chefe de Polícia poderá designar fun-

cionários das outras repartições policiais; para ter exer-
cício no Departamento.

Art. 75. Todos os funcionários estarão sujeitos oo
ponto . que será visado pelo diretor.

Art. 76. No último dia de cada mês será enviada
à Chefia de Polícia a fólha de exercício de todos os fun-
cionários, assinada pelo médico-secretário e pelo di-
çretor.

ATt. 77. A ordem a -seguir-se no processo dos pa-
péis será a que convier à boa execução dos trabalhos té-
enicos e administrã1ivos, a juizo do Diretor, obedecidas
as normas gerais adotadas na Secretaria do Interior.

TIULO 11

Do Pronto Socorro Policial

CAPITLO 1

Secçclo 1

Dos fins

Art. 78. 0 Pronto Socórro Policial fica organiza-
do como dependência do Departamento de Assistêneia
Policial e Medicina Legal,
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Art. 79. 0 Pronto Socorro Policial, nos têrmos dek s-
te regulamento e das leis em vigor, terá por fim:

a) prestar socorros médicos-cirúrgicos de urgência
nos casos que envolvam ação policial;

h) prestar socorros inédico-cirúrgicos, fora dos ca-
sos previstos no artigo anterior, quando o comportarem
8uas instalações;

c) prestar socorros médico-eirúrgicos a presos do^
entes, nos casos de hospitalização;

d) facilitar a perícia médico-legal no vivo;
e) --prestar socorros médico-cirúrgicos ao i)essoal da

Chefia de Polícia, do Serviço de Investigações e ao -da
Guarda Civil, nos casos de hospitalização mediante con-
trato que fôr assignado.

Art. SO. 0 Pronto Socorro Policial terá por fim.
ainda, favorecer o ensino prático da Universidade de Mi-
nas-Gerais, desde que não resulte colisão com os interes-
ses da polícia, da administração ou da Justiça.

Art. 81. 0 Pronto Socorro Púlicial compôr-se-á de
um "Hospital Central", e de "hospitais Suburbanos", na
Capital.

Art. 82. Eniquantonão forem criados os ",Hospitais
Suburbanos" todos os trabalhos ficarão a cargo do "Hos-
pital Central".

Art. 83. Os socorros, por ambulância, poderão ex-
tender-se fóra do perímetro suburbano ^da Capital, a juizo
do diretor.

SECÇÃ,0 11

Da organização

Art. 84. 0 Pronto Socorro Policial terá:

a) Secção de ambulância;
h) Secção de cirúrgia;
c) Secção de medicina;
d) Secção especial para presos doentes;
e) ;Secção especial para doentes da Chefia de Po-

lícia, Serviço de Investigações e Guarda Civil, se houver
contrato;

f) Secção de medicina legal (Perícia no vivo).

Art. 85. 0 Pronto Socorro Policial terá as instala-
ções que forem necessárias à bôa execução dos serviços
a seu cargo e serão realizadas dentro das dotações orça-
mentárias, à medida que forem sendo propostas ao Che-
fe de Polícia pelo diretor do Departarnento de Assistên-
cia Policial e Medicina Lebal.
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Art. 86. 0 Pronto Socorro PolicinI terá os carrot,

e ambulância que forem necessários.

Art. 87. Os carros e ambulâncias do Pronto Socor-

ro Policial terão livre trânsito nas ruas da Capital, poden-
do avançar ao signal vermelho, com as devidas precau-

ções, se êste fôr automático.
Art . 88. Os carros particulares -dos médicos do

Pronto Socorro Policial, em serviço urgente, com placa
ou signal do P. S. P. terão o privilégio de que trata o

artigo anterior.
Art. 89. Para franquia de trânsito os -carros e ain-

bulâncias Lerão, privativamente, côr marfim-vellio, com
placas ou signais ou cruz vermelha, . - campainha de

alarme (ti^po adotado em serviç5(> congeneres) e idesenhos

das armas do Estado.

CAPITULO II

Dos socorros

Art. 90. Os trabalhos do Pronto Socorro Policial

serão os seguintes:

1.1 Socorros Por ambulância em local acessível para

onde forem reclamados;
2.* Tratamen

t
o médico-cii-úrgic ,,), de urgéncia em

ambulatórios;
3.' Tratamento médico-cirúrgico em enfermarias e

em quartos ou apartamentos;
4.' Perícias médico-legais no vivo;

S. , Quaisquer outros trabalhos que se enquadrem
nos objetivos de uma organização hospitalar moderna.

Art. 91. Em ordem de preferência serão internados.
1.' Os socorridos cujos dasos envolvam ação poli-

cial.
2.' Os socorridos, em caso de urgência, que não en-

vol vam ação Policial.
3.' Os soccoridos que não estejam compreendidos

nos ns. 1 e 2 dêste artigo.

Art. 92. 0 socorro só poderá ser recusado si o
médico de serviço, sob sua , responsabilidade julgar que

o mesmo escape aos fins do Pronto Socorro. Policial.

Art. 931 Os socorros em domicílios poderão ser

prest,ados em casos de ur,gência.

Art. 94. A ambulância :poderá recusar transpor-
te quando houver burla às condições de s000rro.

Art. 95. Não será permitido solicitar a ambulância
para indivíduos que se acharem apenas alcoolisados, sem
lesões ou sintomas que justifiquem 0 Socorro.
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Art. 96. Os indivíduos em estado -de -rande excita-
Ç o serão removidos em carros apropriado's.

Art. 97. Os soccoriotos que apresentarem sintomas
de JicilaÇão niental serão removidos para hospitais pró-
prios.

Art. 98. Nos casos de acidentes -de trabalho, os pa-
trões ficam responsáveis Pelas taxas dos trabalhos rea-
lizados, de acórdo com a tabela fixada nêste regula-
mento.

Parágrafo único. As companhigs seguradoras ou
os patrões Poderão pedir a remoção dos socorridos para
serviços próprios, observando o disposto no presente ar-
ligo.

Art. 99. Não está nas atribuições -do Pronto Soco-r-
ro Policial socorrer, em domicílio, doentes que já estejiiii
sob assistência médica, a não ser que sôbrevenha acid,en-
tes de extrema gravidade.

Parágrafo único.	Nêste u'lti ,in^(> caso, o médico do
Pronto Socorro Policial procederá com autoilómia.

Ar[. 100. No caso de morte do socorrido no local
do chamado, o médico do Pronto Socôrro Policial verifi-
cará -o óbito e deixará o cadáver no mesmo local,comu-
nicando o fato à Policia.

Art. 101. Todos os casos que envolvam ação poli-
cial serão comunicados à delegacia de plantão.

Art. 102. Só aos médicos legistas é permitido for-
necer atestados de óbito nos casos previstos nos dois ar-
tigos anteriores,

Art. 103. ^Nos casos de doenças infecto-contagiosas,
a remoção do doente será pedida à Diretoria -de Sau'-de
pu,l)lica.

Art. 104. Os registros não poderão ser eompulsados
por quaisquer p,essôas estranhas ao serviço.

Art. 105. Em casos especiais, os registros serão re-
servados.

Art. 1013. A arrecadação de úbietos pertencentes aos
socorrid^os será feita em presença -de testemunhas e arro-
lados em têrmo especial.

Art. 107. As amJ)ulàncias poderão ser aluga,das pa-
-ra transportes de doentes, dês-de que não se trate de doen-
ças infecto-contagiosias de modificação rompulitória, me-
diante pa^-amento das respectivas-taxas.

Art. 108. Os socorros médic--o cirúrgicos prestados
pelo hospital só serão gratuitos po,ra os indigentes.

Art. 109. Fóra -dos casos, do art. nnterior ficam os
doentes -ou seus responsáveis su jeitos ao pagamento das
taxas da tabela.

Art. 110. A responsabil idade do pagamento subsis-
te dêsde que lenha sido atendi-do o chamado ainda que
no local se?,^u i dispensados os serviços.

E
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Art. 111. A ninguem serão recusados os soecoros

de urgência, sob pretexto da impossibilidade de paga,

mento.

CAPITULO III

Dos doentes

Art. 112. Os doentes serão. classificados em extw

nos e internos, gratuitos e pensionitas.

Art. 113. Nenhum d.oente será internado sem exa..
me prévio e guia de admissão -de um médico do Pronto

Socorro Policial.
Art. 114. Serão admitidos todos os doentes, sem

distinção de raça ou crença, exceção feita aos acometidos
de -doenças mentais, de doenças ínfecto-contagi-osas, dos

alcolizados e dos incuráveis.
Art. 115. A admissão de doentes far-se-á a qual-

querhora do dia ou da noite.

SECÇÃO I

Dos do^nte^s pensionist"

Art. 116. Serão admitidos doentes no hospital, em

quartos ou apartamentos, mediante pagamento ú taxas.

Art. 117. Os pensinonistas de apartamentos e quar-

tos poderão fazer-se acompanhar de uma pessôa de sua

família, mediante pagamento da taxa respectiva.

SECÇÃO 11

Dos doentes gratuítos

Art. 118. Aos candidatos à internação no ihospital,

como doentes gratuítos, será exigido atestado de pobre-
za, de qualquer pessôa fidedigna, sempre que houver dú-

vi-das sôbre as suas condições de fortuna.
Art. 119. Por infrações das disposições dèste regu.

lamento o doente terá alta do hospital, sempre que seu
estado o permitir.

SEGÇkO III

Das visitas aos doentes

Art. 120. As horas de visitas serão estabelecidas
pelo diretor -do Departamento.

Art. 121. 'No interesse do doente, poderão as vi-
sitas ser proibidas pelo médie-o assitente.
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Art. 122. Só o diretor e os médicos poderão per-

ititir visitas extraordinárias, sem prejuízo da bôa oN
dem.

Art. 123. Aos visitantes é vedado trazer a-os doen.
tes qualquer alimentação ou bebidas, sem consentimen.
to do médico assistente.

Art. 124- No caso -de infraÇã,o do disposto no ar.
tigo anterior, serão confiscadas as dádivas e recolhida£irozinha do hospital.

TiTULO III

Do Instituto de Medicina Legal

CAPITULO 1

Secção 1

Dos fins

Art. 125. 0 Instituto de Medicina Legal, nos térino3
déste Regulamento e das leis em vigor, será uma depen-
dêncía do Departamento de Assistência Policial e Medi-cina Le ,,al e terá a seu cargo a perícia e a investigação
médico-legal em geral, tal seja nos casos:

a) de crime;
b) de acidentes de trabalho e de doenç^a profissi-ontil;

e) de sanidade física;
d) de sanidade mental;
e) ^de identidade de pessôa, de determinação de se-

io,^ de idade;
f) de le vantamen'o de cadáveres;
g) de verificação de óbito, nos casos de morte sern

usistência médica;

latos ; i) de 
exumaÇão, de necropsia ou de exames corre-

!) de exame de local;
j) de exame de instrumento;
k) de envenenamento;
1) de exame dos presos nas cadelas ou penitenciá-rias do Estado;
Iii) de exame dos candidatos à corporações da po-

Nela civil ou dos seus membros, quendo requisita-dos
Pelo Cliefe de Polícia.

krt. 126. 0 Instituto terá ainda a seu cargo;
a) ensino de noções elementares de medicina le-

991 aos alunos da escola de Poli c i
a 

do Serviço de Inves-pções;

D. 38
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favorecer o ensino prático da 111C dicina le g"' 
na

b)	 ais, nos tér1110, dête egula-Universidade de Minas Ger
mento, dêsde quenão resulte colisão CGrn os interesses da

da Justiçapolícia da administração ou

SECÇÃO 11

Da organizaÇãO

Art. 127	o Instituto de Medicin,1 i_egal terá as ins.

talações que ^orem necessárias à 
boa execução das Perí-

cias.

CAPITULO 11

Das períci"

Art. 128. As perícias serão requisitadas, por escri-

to, pelas autoridades compe^entes, 
Policiais, judiciárias

ou administrativa s, iaD, Departamento 
de Assistência Po-

n a circunscriçã o de Belo Hort,
licial e Medicina Le gal^ 11 médicos de postos nas demais
zonte, ou diretaniente, aos

circunscrições .
Art. 129. A 

requisição -de peritos poderá ser feita

por meio rápido, devendo entretanto, a.
 autoridade rati

ricá-la logo depois, em fórmula apropriada.

Art. 130,. 
Os exames médico-legais realizar-se-ão

em local adequado, preferidas as de 
pendências do Ins-

titu,o ou dos postos Médicos.

Art. 131. 
As perícias serão realizadas, preferen-

temente, à luz solar.

Art. 132. 
os médicos-legistas por intermédio do

diretor do Departamento, poderão solicitar da autoridade

que tiver requisitado a perícia, 
o comparecimento de

pessóas na séde do Instituto ou em qualquer outro local,
a remessa de instrumentos ou objetos, asim. como quais-

5	 ho
quer esclarecimentos 

que ^ e tornem úteis ao desenipen

das funções.
&ri. 133. 

os peritos terão para apresentação dos

laudos periciais o 
tempo fixado no Código do Processo

Penal do Estado.
Ar!_ 134. Realizada a perícia, o respeotivo laudo.

depo
i s de lavrado e assignado pelos peritos, será reme-

isita,d,o.tido autoridade que o tiver requ

Art. 135. 
os perit-os juntarão aos laudos documen-

tos que se julgarem convenientes à 
fiel interprebação dos

inesmos.
Art. 136. o 

sigilo será rigoroso quanto à marcha

e 
ao resultado das perícias, não sendo perm itida assis-

tência (]e 
pessoas extranhas aos trabalhos, a não ser por

or^.era da autoridade competente, quando dessa COnce.-

4o não result^,r prejuízo& às diligências.
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Art 137 Os diretores A bos # - I -	as A -

de, na Capital e nas demais localidades -do Estado, deve-
rão comunicar ao Departamento ou aos Postos Médicos
a entrada, a saída, ou ú falecimento de qualquer pessôa
hospitalizada ou registrada em ambulatório, cujo caso
po,ssa interessar à Polícia.

Art. 138. Na Capital, a perícia médico-legal no vi.
io será exercida nas dependências do Pronto Socorro
Policial, salvo quando o puder ser nas dependêi;ciás do
Instituto de Medicina Legal.

Art. 139. A clínica médico-legal será executada nas
trifermarias do ronto Socorro Policiàl.

,CAPITLO III

Da perícia no morto

Art. 140. A necropsia deverá ser praticada, sempre
que a autoridade competente requisitar.

Art. 141. Aos médicos legistas caberá resolver, de
acôrdo com o diretor, sôbre a conveniência da necropsia
nos casos em que não houver sido requisitada.

Art. 142. Quando não ocorrerem motivos, para a
perícia médico-legal, mas houver fundadas suspeitas de
que a causa da morte seja doença infecto-contagiosa, pro-
videnciará,o médico-legista, em função, a entrega imedia-
ta do cadáver à Diretoria de Sau'de Pu'blica.

Art. 143. Normalmente, deve ser observado o de-
curso de seis horas, após o faleciriento, para que seja
pra:ieada a necessária necropsia, podendo esta, entre-
tanto, ser abreviada ou retardada, quando fór con-
veniente.

Art. 144. Só por motivos justos poderão as necro^
palas ser realizadas fóra do necrotério.

Art. 145. 0 simples exame cadavérico poderá ser
feito, comumente, fóra do necrotério.

Art. 146. Nas necropsias que se realizarem ffira
do necrotério, a autoridade que presidir ao inquerito ou
a do logar em que tiver de ser realizada a Perícia, toma-
rá todas as providências para que sejam asseguradas aos
peritos desembaraço e comodidade no exercício das
tunções.

Art, 147. Os cadáveres recolhidos ao necrotério
poderão ser aí conservados, eniquanto o reclamarem as
pesquisas médico-legais.

Art. 148. Os cá dáveres, em adiantada putrefação.
poderão ser removidos para o necrotério do Cemitério-
Municipal, mediante prévio entendimento eom o Prefei-
to da Capital.
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Art. 149. Na impossibilidade do reconhecimento
do cadáver pela Polícia, será o mesmo expos^o à visita

ção pu'blica para aquele fim..
§ I.- Fora do caso previsto neste arti go, só será per-

mitido a visitação puIblica depois da perícia.

§ 2.* Antes dos trabalhos periciais poderá ser per-

mitidas a vi^ita ao cadáver por pessôas da família, a juizo

do Diretor ou dos médicos-legistas .

Art. 150. 
Pederão ser embalsarwdos os cadáveres

recolhidos às dependências do Departamento, à requi-

,sição de autoridade competente ou a pedido de interes-

sados.
Parágrafo único. 0 embalsarnamento obedecerá às

exigências da perícia, com permissão ,da autoridade com-

petente.
^Art. 151 . 0 enterramento dos cadáveres de desco-

nhecidos ou indigentes, que não forem reclamados, de.
verá ser feito, na Capital, por providências das delega-

cias distritais, e, no interior, pelas autori-dades (to lul,lar

em que tiver ocorrido o óbito, com a urgência requerida

pelo caso.	
SECÇÃO VNICA

Da verificação de óbitos

Art. 152. Nos casos policiais ou nos casos de mor-

te sem assistência médica sera obrigatória a verificação
de ób'to por um dos médicos legistas, cabendo-lhes dar

o atestado para o enterramento.
Art. 153. 0 médico legista poderá determinar que

sej a removido o cadáver para o necrotério.

Art. 154. o Chefe de Polícia baixará instruções

coinpleiiLen',^ares para esta secçã:o.

CAPITULO IV

Da insPeÇão médica nas cadeias e penitencidrias

Art. 155. A inspeção dosprêsos nas cadeiras e 
PC- 1]

nitenciárias, te rá por fim.

1 exame médico-legal;
2 estudo especial em relação aos aspectos do cri-

m,e, à mesologia. e à semilo gia criminais.

o	tratamento, à3 auxílio à oKentaÇão carcerária, no
educação e ao regime de trabalho dos sentenciados.

,Art. 156. A inspeção médico-le^-al, de que trata o
mé d icos- le <l istas, alternada-,xrti '̂ ;o anterior, caberá aos

mente, por designação do Diretor.

Art. 157. 0 médico, le g ista, em exercício das fun-

çõe^^ ,. le vae ti-ata o -,r, t. 156, devei-á propor por interiné-
dio do diretor, às autoridades competentes, quaisquer

,uedidas que reputar necessárias.
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_Art. 158. 0 médico-legista designado para a In^-
peçao médica^ -de que trata o art. 156, deverá remeter, por
Intermédio do diretor, ao Manicomio Judiciário, os dados,
colhidos no exercício daquelas funções.

TITULO IV

CAPITULO V

Dos Postos Médicos
Art. 159. Os Postos Médicos funcionarão junto àç

delegacias de Polícia do Estado fóra da Capital .
Art. 160. 0 Chefe de Poiícia baixará instruções

complementares à organização dos Postos Méd_Icos.

TITULO V

CAPITULO VI

Disposições gerais
Art. 161. Para boa ordem e disciplina dos traba-

lhos será observada a hierarquia de au*oridade na se-
guinte sucessão: o diretor os médicos, o químico-toxico-
logista, os internos e estagiários, cabendo ao diretor de-

terminar o que for conveniente ,^os deniai.: funcionários.
Art. 162. Ao pessoni técnico do De partamento ca-

berão as honras dos car gos assim discriminados:
1 Ao diretor, as éorrespon dentes às dos delega-

dos auxiliares.
2 Aos médicos, as correspondentes às dos delega-

dos da Capital.
Art. 163. Por proposta do diretor, o Chefe de Po-

lícii poderá criar di ,;tintivos para uso do peso-1 t^(-,nico
e administrativo do Departamento de Assistência Policiale Medicina Legal.

Pará grafo único. 0 diretor determinará quais <>s
funcionário- que devam trajar uniforme.

Art. 164. Os funcionários técnicos do Departa-
mento serão considerados, para to-dos os efeitos, auxilia-
res da Polícia Civil, devendo prestar concurso a esta,
dentro de suas atribuições, sempre que lhes fór soliel.-tado.

Art. 165. 0 director terá uma 1-3i-sç l da Fóre, pú_
blica à Rua -disposição, perman entemente, podendo re-
quisitar um investigador para acompanhar os médicos do

	

Departar^e-,ito em	1	.z 	
n_^ cnpfial eu

0,1 1 1 cabendo-lhe, ainda, as regalias de que trata 'o "Irt.465, do Be gulamento Policial do Estado, baixado pelo
dec. n. 7.4'37, de 21 de dezembro de 1926.

Art. 166. 0 Chefe de Polícia fará manter no edifl-
elo do Departamento da Capital a fôrça policial necessá-
ria à guarda do mesmo.
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Nos casos de -diligènclas a serem feitasArt. 167.	 requisitado
fóra da repartição, autoridade que as houver
facilitará aos médicos e a seus auxiliares os meios de

transportes e nos mesmos prestará esclarecimento
s, quer

quanto ao local dos trabalhos, quer quanto à orientação

a ser dada a êste.
Art. 168 . o 

Departamento de Assistência Polioial

e 
Medicina Legal terá os veículos necessários ao trans-

porte de médicos, mediante autorização do Chefe de Po-

lícia.
Art. 169. As certidões de 

quaisquer atos processa-

dos na Departamento deverão ser requeridas ao Chefe

de Policia.
Art. 170. E' 

considerado de caráter -reservado todo

o expediente das repartições, e o acesso às dependências
dessas só será permitido a pessôas extranhas, com autori.
zação do diretor ou de quem mais suas vezes fizer.

Art. 171. Ao diretor do Departamento será facul-

tado pôr à disposição da Universidade de Minas Gerais
logares de estagiários, destinados a estudan'es das 3 fl-

timas séries da Faculdade de Medicima, sem direito a

remuneração, visando, apenas, a prática do ensino.
1 1.* 0 estágio será fixado pelo diretor do Departa-

inento.
§ 2.0 os estagiários poderão ser aproveitados na

substituição eventual ou te?raporária dos funcionários
efeticos de ca',egoria correspondente, percebendo a parte
de vencimentos que perderem éstes últimos.

Art. 172. Será punido com multa variável 
de SO$

a 100$ a pessóa em cuj o nome estiver o aparêlho telefó.

nico pelo qual tiver sido feito, um falso, charnado de so-

corro.
Parágrafo u'nico. Si puder ser positivada a res-

ponsabilidade de uma outra pessôa, a esta aplicar-,se-á o
disposto no artigo anterior.

Art. 173. Os internos ou estaffiários serão, obriga-
toriamente, substituídos no dia 31 de dezembro do u'lti-

mo ano do curso médico.

CAPITULO V11

Das 418P05k6e8 tr~itória&

,Art. 174. Ao entrar em vigor 
o presenté M91118'

mento, serão aproveitados ns iituais funcionários norneo.
d,os, contratados ou comissio^nados do Serviço Médico

Legal, compreendendo o Pronto So^orro-Policial.

Art. 175. As primeiras nomeações i)ara os logares

de concurso constantes dèste regulamento serão feitos

lndependenitem.ente do Mesmo.

- 599 —

Art. 176. Ernquanto não fór aprovado o regul&^
mento de técnica médico-legal do Estado, vigorarão Rs
atuais disposições em uso no Instituto Médico Legal -da
Capital Federal.

CAPITULO VIII

Art. 177. A cobrança das taxas pelos trabalhos no
Departamento de Assistência Policial e Medicina Legal
será feita de acôrdo com a especificação seguinte:

A) No Pronto Socorro Policial:
a) socorro médico, compreendendo exame de do-

ente e aplicação terapêu^ica, de 20$ a 30$000;
socorro eirúr gico, compeendendo o exame do

doente e outras aplicacoes não discriminadas nas alíneas
seguintes, de 30$ a 106$000;

c) socorro geral, com:
1 Amputação ou desarticulação parcial ou total de

dedo ou artelho, 50$000 a 200$000.
2 Amputação ou desarticulação parcial ou total da

mão ou pé, 200$000 a 500$000.
3 Amputação ou desarticulação de outros segmentos

dos membros, 400$000 a, 700$000.
4 Resecção ossea, 300$H0 a 500$000.
5 Tratamen'^o não sangrento d,-is itixações dos mero-

bros, exceto dèdos e artelhos, 50$000 a 200$000.
6 Tratamento sangrento das luxações dos membros.

300$000 a 500$000.
7 Tratamento não sangrento das fraturas dos ossos

dos membros, 50$000 a 300$000.
8 Tratamento sangrento das fratura ,,; dos ossos dos

membros, 300$000 a 600$000.
9 Resecções articulares dos membros, 300$000 a

600$000.
10 Trepanação dos ossos nos membros, 300$0.00 a

600$000.
11 Intervenção dos vasos profundos, 200$000 a

400$000.
12 Intervenção dos nervos 

dos membros. 3W000
500$000.
13 Intervenção ern músculos e tendões. 100$00ú i

400$000.
14 Tratamento das feridas articulares simples,

IGO$000 a 400$0flo.
15 Artrotoruins, 200$000 a 500$000-
16 Tratamento não sangrento da fratura do eràneo.

2,00$000 a 500$000.
17 Tratamento sangrento da fratura do cráneo e in-

tervenção intra-craneana, 500$ a 1:000$000.
18 Trepanação dos antros faciais, 600$000 a

800$000.
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19 - Tratamento sangrento da !ti-,^nç.qo
xilar, 200$000 a 400$000-

20 - Tratamento sangrento da fratura do ir^axlbr
Inferior, 200$000 a 400$000.

21 - Trepanação da mastoide ou esvasj:^;!-íejjtc, pe-
tro-mastolde<), 600$000 a 800$000.

22 - Sutura do globo ocular, 300$000 ,1 A0M00.
23 - Evisceração ou enueleação do globo s)cuIN.r

600$000 a 800$000.
24-Laringotomia, traqueo stomia ou tubagem da larin.

ge, 200$000 a 500$000.
25 - Esofagotomia cervical, 600$000 a 800$000.
26 - Intervenção no brônquio ou pulmão,

800$000 a 1:000$000.
27 - Tratamento sangrento da fratura do esterno,

400$000 a 800$000.
28 - Toracentese, 100$000 a 200$000,
29 - Pleurotomia, 200$000 a 500$000.
30 - Re-seção costal e pleurotomia, 300$000 a....

600$000.
31 - Punção do pericárdio, 200$000 a 400$000.
32 - Intervenção no pericárdio ou coração, 800$000

1:000$000.
33 - Intervenção nos órgãos dos mediastino,

800$ a 1.000$000-
34 - Tratamento não sangrento das luxações ou fra-

turas da coluna vertebral. 300$000 a 500$000.
35 - Intervenções sangrentas na coluna vertebral,

800$000 a 1:000$000.
36 - Baquioentese, 50$000 a 100$000.
37 - Toraco-laparotomias, ou laparatomias, Ho$ 11

1:000$000.
38 - Tratamento sangrento das hérnias abdominais.

500$000 a 800$000.
39 - Lombotomi p s, 800$000 a 1 :000$000.
40 - Cisto ou cistostomias, 500$000 a 1 :000$000,
41 - Punção vesical, 100$000 a 300$000.
42 - Cateterismo vesical, 50$000 a 100$000.
43 - Uretrotomia, uretrorrafia ou metroplastia,

800$000 a 1:000$000.
44 - Tratamento o peratório dos abcessos k- flegm6es.

urino3os, 200$000 a 500$000.
45 - Uretrotomi-as internas, 200$000 s 300«,^000.
46 - Tratamento operatório da torsão do cordão es-

permático, 600$000 a M$000.
47 - Intervenções nos ór!znos genitais, Int^»rnos por

via vaginal, 800$000 a 1:000$000.
48	Curetagem uterina, 300$000 a 600$000.
49	Colpotomia, 300$000 " 600$000.

í

=
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50	Parto natural, 200$000 a 400$000.

	

51	Intervenções para parto dispocico, 500$ô0h
1:000$00.

	

52	lilis,-r^,ençõcF i , ara ravidez patoló--,c.a,

	

) 00 1'^'000	1 :000$900.

	

53	Intervençõ(,

	

1100$000	s00$000.	

S para imperfuração ano-retal,

54 -- Tratamento o p eratório das feridas, perfuraÇõeson rupturis do re lo, ^exluidas a hipótese do n. 35, . . .300$000 a 500$000.

	

55	Tratamento operatório do Prolapso-retal,
"00,9000.

i7 ^ OnscOP1Rs para clucidação de diagnóstico,
1 00$000 a 300$000.

57 - Endoscopias para fim teraPêutico, 200$000000,5000.

58 - Incisão se drenagem, 100$000 a 300$000.
59 -- Tratamento e queima(iuras,

	

600$000.	 100$000 a

60 - Taxa de preparo operatório, 50$000 a150$000.
Art. 178. Em todos O s casos a cobrinÇn dos socar-ros ser,^ ficifq 1^ c- ffl Pre por uma única rubrica da tabela

acin'^3; quando incidir em mais de uma, prevalecerá a
de preço mais elevndo.

Art. 179. Nos casos omissos serão arbitrados pelo
dIretor.

Art. 180. 0 Gabinete 
de 

Radi0lO,^ia fornecerá aos
ln!er,-s.,^ados decalques de radiografia, de acôrdo com a
tabel a seguinte:

Decalques de radiografias

Mão, punho ou ante braÇo, 40$000.
Colovelo ou braço, 50$000.

3	N5sooO,
4	Costelas, 80$000.
5	crâneo -- (urla posição), 55s000.Crâneo (duas
7	Face (tirsn	

, Posições), ^OMOOO.
a pOsiç<^O)^

8	Face (duns posições), 80$00(^.
9	Mixilar 0n,'^_-rior), 40$000.
10 - Dente (in!rabucal) , 2.^q00.
11 - Dente ( extrabucal), 40$000.
12	Pé ou tOr jOzejO ^ 50$000.

r,	13	Perna, jnmlbo, coxa e quadril, 65$00n.
14	Bneja, 80$000.
15	Baquis cervical, 65$000.
1 r)	RRquis dorsal 011 lombar (uma posição),

75$000.

1
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17 - Raquis dorsal ou lombar (duas pnsiOes),

80$000.
18 - Sacro, 55$000.
19 - Bacia (com fim ob,stétrico), 120$000.
20 - Pulmões, 80$000.
21 - Vesícula biliar, 65$000.
22 - Vesícula e rim direito, 80$000-
23 - Um rim, 55$000.
24 - Dois rins, 80$000.
25 - Um uréter, 55$000-
26 - Dois ureteres, 80$000.
27 - Bexiga, 55$000.
28 - Um rim e bexiga, 30$000.
29 - Todo aparelho urinário, 100$000.
30 - Ventre, 80$000-
31 - Coração e Igrossos vasos, 100$000-
32 - Esofago, 30$000.
33 - Eofago e -estomago, 100$000.
34 - Estomago e duod(,no, 80$000.
35 - Estomago e duodeno (com obs. extese),

120$000.
36 - Estomago, duodieno e vesIcula, 120$000.
37 - Estomago, duodeno, vesIcula e rim direito,

150$000.
38 - Estomago, du,odeno e cecum-apendice,

120$000.
39 - Cecum-apendice, 80$000-

40 - Cecum-apendice, vesícula. ou rim direito,

100$000.
41 - Cecum-apendice, vesicula e rim direito,

140$000-
42 - Grosso intestino, 120$000.

Art. 181. 0 pagamento de material médico, cedido pe-
lo Pronto Cocorro Policial, em casos de extrema urgén-

cia ora aos seus serviços, será cobrado por preço mo-

dico.
Art. 182. Caso o socorrido ou seu repTesentante

legal não satisfaça o pagamento do socorro dentro do pra-
%o de quinz^e dias, a contar da data do recebimento da

conta, nem seja exonerado da dívida, será imposta a
multa de So$ A 100$000 e o dobro na reincidência.

Diárias nos hospitais do Pronto Socorro Policial

a) - de 3$000 A 10$000 nas enfermarias "pec1ai^ e

20$000 a 50$000 em quartos ou apartamentos.
b) - com abatimento de 30 Ifo para doentes que o

merecerem pela;s suas condições de fortuna.

Pará,,grafo único. A cobrança será feita a jui7,o da

administração, tendo em vista as condições da pessoa

socorrida e outras que devam ser apreciadas.
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Axt. 183. 0 aluguel -dias ambulàncias para remoçfio
de doentes será:

1	Por corrida, 20$000.
2	Pela primeira hora, 30$000.
3	Pelas demais horas que se seguirem (por ho-

I'R), 15$000.
4 - Aluguel de ambulâncias para remoção de cadd-

veres:
a) por corrida, 40$000.
b) por hora, 60$000.
5	Nas ambulâncias de luxo - mais 50 Tc
§ 1.* A primeira hora será sempre cobrada por in-

teiro e as que se se- irem por fração de meia hora.

"u2." Os funcionários, empregados ou oplerários -es-
taduais ou municipais terão -o abatimento -de 30 % nas
taxas a que ,;^e referem os artigos anteriores.

B) - No instituto de Medicina Legal

Art. 184. Pelos trabalhos não requisitados pela Po-
lIcia, pela Administração ou pela Justiça, ex-ofício:

a) - por exame de corpo de delito no vivo, . . .
20$000.

b) - por exame externo de cadaver, 50$000.
c) - por verificação de óbito, na séde, inclusive o

atestado, 14$000.
d) - idem, em domicílio, além da condução forne-

cida pela parte (compreendidos todos os casos fora da
séde), 14$000.

e) - por necrópsia, na Capital, 100$000.
f) - Idem, fora da Capital, além da condução for-

iieeida pela parte, 100$000.
g) - por necrópsia precedida de exumação, na Ca

pital, 200$000.
h) - Idem, fora da Capital, além da condução for-

necida pela parte, 200$000.
i) - por exame de sanidade, 30$Qp0.
j)- por exame de sanidade mental de 50$000 a

100$000.
k) - por outros certificados e documentos nãin es-

pecíficados, 10$000.
1) - por preparo de cadaver e entorramento, . . .

20$000.
m) - por inaterial de embalsamamento, de SO$ a

200$000.
Parágrafo único. Si couber ou conseguir-se procedi-

mento ex-ofíci ,o, as custas serão as dos Tegimentos, i
que se referem as leis ns. 1.007, de 26 de setembro de
1927 a 1. 058, de 28 de setembro do 1928.

E
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Art. 185. 0 diretor terá 2$000 cte ernolum,enf

pelo "visto", nos documentos que forem expedidos.

Art. 186. Nos casos de verif1caÇ^o e de atestad(.
de óbito não serão coLradas as taxas fixadas neste regi[-
lamento, quando fôr notória a indigência do morto ou
de sua família.

Art. 187. As taxas e emolumentos previstos por
éste regulamento, serão arrecadados de acôrdo com êste
regulamento, no capitulo da Caixa do Departamento.

Art. 188. Nos casos que não tenham sido atendi
dos em funções dos cargos, poderão os médicos do De-
partamento cobrar honorários em caráter particular, pa.
gas, todavia, as taxas que pertencerem, por sua nature-
za, ao Departamento.

Art. 189. A tabela de taxas poderá ser modificada,
quando convier, por ato do Governador.

CAPITULO IX

Das rendas

Art. 190. As rendas cio Departamento serão arre`
cadidas e aplicadas de conformidade com o decreto
11.734, de 25 de dezemj)ro de 1934.

Art. 191. Enquanto não íór feito o reajustamento
dos vencimenlos, os funcionários do Departamento te.
Tão uma gratificação a ser deduzida das rendas, assim
distribuidas:

1) Ao diretor — 25 % sôbre o valor de todas as ta-
xas arrecadadas, até o máximo de 500$000 mensais;

2) aos cirurgiões e outros médicos — 50 % e ao
químico-toxieolo,ista — 25 % sôbre o valor das taxas
correspondentes aos trabalhos t écnicos, que realizarem,
até o máximo de 200$000 mensais;

3) aos demais funcionários, que auxiliarem a nrre.
cadação — 5 % sôbre o valor global ^da mesma, at,6 o
máxim.o d4^ 20W00 mensais, para toffi».

CAPITULO X

DIsposiçõei finaIs

Art. 192. Os casos omissos 
dó 

pr,1^sente re,^,,-ulamea-
to serão resolvidos pelo Chefe de Polícia, que poderá
baixar instruções.

Art. 193. 0 presente regulamento entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

Art. 194. Revogam-se as disposições em contrário.

abela de vencimentos cios funciondrios do Departamen.
to de Assistência Policial e Aledicina Legal

3) Pessoal efetivo:

1 Diretor: 13:200$000, 13:200$000.
1 Médico secretário: 8:400$000, 8:400$000.
4 Cirur<,r iões: 9:600$000, 38:400$000.
1 Médico: 9:600$000, 9 :600$000.
3 Médicos le g, istas: 9:600$000, 28:800$0%.
1 Médico legista toxicologista: 9:600$000, . . . .

9:600$000.
1 Médico Chefe dos serviços internos: 8:400$000,

8:400$000.
1 Médico chefe de laboratório: 8:400.MO, . . . .

8:400$000.
1 Químico toxicologista: 8:400$000, 8:400$000.
1 Protocolista arquivista: 3:600$000, 3:600$000.
1 Ecônomo: 3:600$000, 3:600$000.
1 Porteiro: 3:600$000, 3:600$000.
2 Enfermeiros: 3:360$000, 7 :200$000.
2 Ajudantes de Necrópsia: 3:240$000, 6:480$000.
1 Ajudante de Laboratório: 2:640$000, 2:640$000.
1 Dactilógrafo: 3:600$000, 3:600$000.
2 Auxiliares acadêmicos: 3:600$000, 7:200$000.
1 Auxiliar de químico toxicologista: 3:600$000,

3:600$000.
4) Pessoal contratado:

2 Enfermeiras: 2:400$000, 4:800$000.
1 Praticante dactiló-rafa: 2 :400$000, 2:400$000.
2 Auxiliares da portâria: 2:400$000, 4:800$000.
4 Telefonistas fichadores: 2:400$000, 9:600$000.
1 Zelador de Laboratório: 1 :44 0$000, 1 :440$000.
1 Cozinheira - 1:200$000, 1:200$000.
1 Copeira: 960$000, 9C0$000.
3 Ajudantes de limpeza: 1:200$000, 3:600$000.

Domingos Henriques de Gusmão Júnior, secretário
do Interior.

DECRETO N. 490

Aprova um contrato

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de
atribuições legais, decreta:

Art. 1.* Fica aprovado o contrato que, em virtude
de autorização constante do decreto estadual n. 400, de
11 de dezembro de 1935 e parecer n . 37 do Consclho
Consultivo, foi assinado entre a Prefeitura de Belo Ilo-
rizonte e a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.
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Art, 2.* Nos térmos do parec,er n. 44 do Conselho
Consultivo,,de 18 de Janeiro corrente, fica igualmente au-
torizada a elevação do empréstimo de rs. 15.000:000$000
(quinze mil contos de réis), para rs. 25# 000:000$000
(vinte e cinco mil contos de réis), conforme determina
a cláusula terceira do citado contrato, assinado em 10 de
dezembro de 1935.

Art. 3.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 23 d#
Janeiro de 1936.

BENEDITO VAL~MS RInEIRO
Doming03 H. de GusmCto JúnIor

DECRETO N. 491

Apr
o
va contrato lavrado pelo prefeito de Ubd

0. Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^ções, e tendo em vista o parecer do Con.
selho Consultivo Municipal, resolve aprovar o contrato
lavrado entre a Prefeitura de Ubá e a Companhia Tele-
fônica Brasileira, ad-referendum do Govêrno do Estado,
para exploração do serviço telefônico do município, e
cujas cláusulas com êste se publicam.

Palácio do Govêrno, em Belo licrizonte, 23 d ,^ ja-
neiro de 1936.

BENEDITO VAI-ADMws RIBEIRO

Domingos H. de Gusmão Júnior

Cláusula 1

0 prresente contrato é feito -com aprovaçÃo do Con.
selho Consultivo Municipal, de acÔrdo com o parecer de
vinte e sete —27— de março do corrente ano e o decreto
número cenbo, e vinhe — 120 — de vinte e sete — 27 —
-de março de mil novecentos -e trinta e cinco — 1935 — e
%d-reterondum" do Govêrno do Estado de Minas Gerais.

Cláusula 11

A Companhia obriga-se a reformar e melhorar a rede
telefónica local da cidade de Ubá, no perímetro deter-
minado na planta númiero X — 2.721, assinada pelas par.
tes contratantes, e que fica fazendo parte integrante do

—1607

presente contrato, comprometendo-se a concluir èsses ser-
viços dentro de vinte e quatro — 24 — meses, a contar
da data da aprovação dêste contrato pelo Govêrno do Es-
[a^do de Minas Gerais, salvo caso de fôrça maior.

Cláusula III

A Companhia ligará a rede telefónica da cidade de
Ubá à rede geral, de modo a forn ,ecer um serviço sa-
tisfatório de comunicações telefónicas interurbanas e

rnanterá êsse !serviço em bom estado, de funcionamento,
comprometendo-se, a realizar essa ligação dentro de doze
— 12 -- mêses, contados da data da aprovação do pre-
sente contrato pelo Govêrno do Estado de Minas Gerais,
salvo caso de fôrça maior.

Cláusula IV

A Companhia obriga-se a-emprega ' r p sistema de cir-
cuitos metálicos na zona urbana da cidade de Ubá, para
transmissão de comunicações telefónicas, e a instalar
rnesas de ligações do sistema de magneto-.

Cláusula V

Será obrigatória a instalação de cabos aéreos em to-
das as vias públicas em que seja necessária a colocação

,de mais de vinte — 20 — circuitos, excetuando-se os
pontos em que essas linhas sejam usadas exclusivamente
para o serviço interurbano e de fazendas.

Cláusula VI

A Companhia instalará aparelhos públicos na cida-

de de Ubá à razão de um aparelho para cada grupo, ^de
cem — 100 — telefones de assinantes em funcionamen-
tG. As ligações locais pedidas ctèsses aparelhos públicos
para quaisquer outros telefones pertencentes e ligados à

rede local da cidade de Ubá, serão cobradas à razão de

trezentos réis — $300 — por cinco minutos.

Cláusula VII

A Companhia obriga-se a manter as linhas inter-dis-

tritais que possue no Município no estado em que se

acham, reconstruindo aquelas que produzam uma renda
bruta média mensal de vinte e cinco mil réis — 25$000

— por quilómetro de circuito. Fica entendido que as ta-

xas de ligações nas linhas inter-distritais serão aquelas

estabelecidas na letra m ida cláusula quatorze.

1
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Cláusula XIV

Os preços dos serviços da rede local serão os seguíri-
tes, sem limitação de número de telefonemas, dentro da
tede local respectiva: a) Para as classes de comércio e
as profissões, trezentos e trinta mil réis — 330$000 --
por ano. Para as residências particulares, duzentos e se-
tenta e seis mil réis — 276$000 —por ano. b) Para as li-
nhas destinadas ao uso conjunto de mais de um assina-n-
te: — Se &. classe de comércio e profissão por` apare-
lho, duzentos e oitenta e oito mil réis — 288$000 — por
ano. Se de residências particulares, por aparelho, duzen-
tos e vinte e oito mil réis — 228$000 — por ano. c) As
taxas fixas de assinatura a que se referem o itens "a",
"h" e "h" da presente cláusula são relativas apenas aos
telefones de parede, sendo permitido a Companhia co-
brar mais a taxa de vink: e cinco, mil iréis — 25$000 —
por ano para a cada telefone de mesa. d) A Companhia
terá o direito de cobrar uma joia de instalação de trinta,
mil réis — 30$000 —para cada linha geral instalada e de
vinte mil réis — 20$000 — para cada extensão te,lefônica.
A Companhia terá também o direito de cobrar as seguin-
tes taxas nos casos abaixo indicados a saber: pela mu-
dança de aparelho de um edifício, para outro, vinte e cin-
co mil réis — 25$000— pela mudança do aparelho no
n^esmo edifício, de um para outro comodo, quinze mil
reis — 15$000; -- pela mudança do aparelho no mesmo
coniodo, de um para outro ponto, seis mil réis — 6$000-
e) A Companhia terá o direito de cobrar quinze mil réis
— 15$000 -- para cada nova ligação das linhas do assi-
nante quando as mesmas tenham si ,d,o desligadas por fal-
ta de pagamento do%serviço local ou interurbano, uso in-
devido do telefone, etc., ou ^nela transferência de respon-
sabilida,de da assinatura a terceiros antes de expirado o
prazo respectivo. f) Nos casos de o assinante desejar re-
tirar ou desligar o telefone antes de termina^do o prazo do
contra

t
o anual, nenhum abatimento será feito pelo prazo

que faltar para a terminação do contrato. g) Para insta-
lação especial ou para qualquer serviço não compreendi-
do nos mencionados acima, os preços serão combinados
entre a Companhia e o assinante. Dependerão também
de acôrdo prévio entre a Companhia !e , o assinante a ins-
talação e a respectiva taxa. piara qualquer linha cujo nú-
naero do aparelho, a pedido do interessado, não, deva fi-
gurar na lista ^de assinantes. h) P^or uni segundo apare-
lho que o assinante tenha no mesmo edifício para seu
uso exclusivo e derivado de sua linha geral, a Companhia
terá o direito de cobrar sessenta mil réis — 60$000 —
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Cláusula VIII

^,,ompannia po-derá colocar suas linhas, cabos
aéreos e subterrancos, postes e suportes em quaisquer
Praças, ruas e logradouros públicos i)or onde fiver de es-tender o seu serviço e 

bem assim nos estabe;ecimentoi
públicos ou prédios particulares, uma vez obtida préviapermissão do Prefeite ou dos responsáveis pelos referi-
dos estabelecimentos ou prédios.

Cláusula IX

A Companhia, enrando em acôrdo com as emprezas
que tenham canalizições ou postes assentados nas viaspúblicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou dêsses
postes para a instalação de seus cabos aéreos ou subter.
râneos, linhas, etc.

Cláusula X

A Companhia po ,derá cortar ou po,dar as árvores
existente,s na via pública, no trajeto de suas linhas, sem.pre que as mesmas possam trazer embaracos ou inlerru-
pções ao serviço telefônico, medianie p-év' ia licença dosproprietários ou da adm`nistração, pública.

Cláusula X]

Durante o prazo dêste c ,)ntrato, a Companhia ficará
isenta de todos os im postos, taxas, ontis ou contril)u'lçõcs
municipais de qualquer natureza, presentes ou futuros,
relativos ao. sei-viço telefônico, seus edifícios, instalações
e acessórios, exeleto as taxas de pena dágua, esgotos e re-
moção do lixo.

Cláusula XII

A Prefeitura, mediante solicitaÇão e s Pecial da Corapanhia, requisitará de quem de direito isenção ou redu.
Ção de i

mp
ostos e taxas federais ^e esta'duais de qualquer

natureza, inclusive os aduaneiros para o material refe-
rente ao serviço telefônico do 

mun i cípio, seus edifícios,
instalações e acessórios, sempre que a le,^isl.IçãO fede-
ral ou estadual autorize a concessão de tajf's favores.

Cláusula XIII

Fica a Companhia autorizada 11 explorar o serviço
telefônico internacional diretamente ou em tráfego m il-
tuO com quaisquer emprezas autorizadas a funcionar no
país.

D. 39
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adicionais por ano. i) Nenhum assinante po&erá inter-
vir no aparelho e acessórios telefônicos pertencentes à
Conipanhia, nem consentir que pessoas extranhas ao ser-
viço da mesma o façam. Não poderá também empregar
no mesmo, aparelho e respectiva linha quaisquer instru-
inentos, acessórios, nerivações ou linhas de extensão, se-
não os instalados -pela (-,ompanhia, ficando tudo sob a
guarda e responsabiUdade imediata, do assinante. N^oca-
so de infração do ^disposto^ nesta letra —terá a Conipanhia
o direito de desligar e retirar o seu aparelho, acessórios,
derivaçC>es e linhas de extensão, bem assim de suspender
o respectivo serviço telefónico ficando o assinante res-
ponsável perante a Companhia pelos prejuizos e despe-
sas causados por tal infração. 0 uso do telefone é limi-
lado ao assinante, sua família ^e empregaldos, nião púden-
do ser franqueado a outra qualquer pessoa, 

nem 
utiliza-

do para correspondências contrárias à moral, nos bons
costumes ou à ordem e se ' gurança públicas, sol) pena de
ser cortada a ligação e retirado o aparelho, sem que o
assinante tenha direito a qualquer reclainação ou indeni-
zação. j) Todos os preços acima se aplicam ao perime-
tro determinado na planta da cidade, constante da cláu-
sula segunda -- IT — do presente contrato. 0 preço adi.
cional para conservação corrente de instalaç^o de linhas
de distância além do perímetro acima não excederá de
sessenta mil réis — 60$000 — por ano para cada quilô-
metro de circuito ou frnção fora Ido mesmo perímetro.
Por conservaçÍlo oorrente entendem-se os reparos nas
instalações e n5o sua reconstrução ou substituição, as
quais correrão por conta do assinante. k) Sempre que

qualquer instalação nova, modificaçÍlo ou mudança de

instalação já existente fora :do perímetro constante da

cláusula segunda — IT — determinar despesas anormais

de construção, po,derá a Companhía cobrar, antes de ini-
ciar os trabalhos respectivos, uma compensação adicional

correspondente no custo Ido serviço, mediante um orça-
mento. Sempre que qualquer instalação nova, modifica-

ção, ou mudança de instalação já existente dentro do N-

rímetro referido determinar despesas anormais de cons-
truçao, poderá a Companhia cobrar antes de iniciar os
trabalhos correspon dentes, uma compensação adicional
tequivalente ao custo do serviço fora da rede existente
correndo sempre por conta dos assinantes as despesas

necessárias à instalação de linhas, colocação, ou imidan-
^,a de postes dentro da propriedade em que tiver de ser

instalado o telefone ou dentro 
da 

proprie;dade de tercei-

ro. 1) A Companhia não será obrigada a aceitar as assi-

naturas por prazo inferior a um --- 1 — ano, devendo o

ps,gamen to das mesmas ser feito adiantadamente no es-

F

tritório da ,Compaiihia por prestações mensais, em reg^à
geral, ou trimestrais, siemestrais ou anuais, à opção (Ia
Comp,anhia. m) Pelo :serviço interurbano dentro do mu-
nicípio a Companhia cobrará as taxas que vigorarem no
Estado, de acôrdo com o contrato celebrado entre a Com-
panhia e o Estado d!e Minas Gerais, em tres — 3 — de
julho (te mil nomecentos e trinta e tres — 1933 — para
exploração do serviço telefônico intermunicipal e inter-
urbano no Estado,.

Cláusula XV

A Companhia terá o direito de recusar os serviços
de que trata o presente contrato a todos aqueles quie se
achem em ^débito de contas anteriores, relativas a servi-
ço local, in

t
erurbano, intermunicipal, interestadual ou in-

ternacional, ou qualquer outro s(erviço, assim como 'de

exigir uma caução ou depósito razoável de todos aqueles
que, a seu juizo, devam garantir prèvianiente o pa lganien-
to das contas de serviço, ficando outrossim com direito
de descontar de tais cauções ou depósitos o valor das con-
tas de serviço qu-e não sejam liquidados identro de quin-
ze — 15 — dias após a apresentação das mesmas.

Cláusula XVI

A presente concessão é outorgada pelo prazo de vin-
te ^e cinco — 25 — anos, contados da data em que entrou
em vi

g
or o contrato entre a Companhia Telefônica Bra-

sileira e o Govêrno do Estado de Minas Gerais, assinado
em tres	3 — de julho de mil novecentos e trinta e tres
— 1933	para exploração dos sierviços interniunicipal
e interurbano no Estado. No fim dêsse prazo a Compa-
nlii,t poderá continuar a explorar os seus serviços em re-
regime livre, continuando para tal fim com a proiprie ,da-
de, uso e gôzo dais instalações, bens e aparelhos.

Cláusula XVII

A Compaialaia fornecerá, com abatiniento de cincoen-
ta por cento — 50 % — sôbre os preços estabelecidos
nas letras "a" e "b" da cláusula décima quarta — XIV —
tres — 3 — aparelhos para o serviço telefônico local da
I^lunicipalida; dje e mais uni — 1 — aparelho com serviço
)ocal gratuito quando por esta solicitados, e para serem
instalado nas repartições municipais dentro da cidade de
Ubá, no perínietro^ determinado na planta citada na cláu-
sula segunda 11.

1
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Cláusula XVIII

A Companhia terá o direito, independente ide qual,
quer onus, -de arrendar ou transferir a presente conces-
são e todos os seus bens, direitos, onus e vantagens, nos
térmos dêstie contrato a Companhia ou Empreza nacio-
nal ou extrangeira, que lhe convier ou que venha a ser
organizada, ficando reciprocamente mantidos entre a sua
sucessora e a Prefeitura, todos os direitos, obrigações,
onus e vantagens déste contrato. A Companhia, poderá,

para melhorar !e desenvolver o serviço elefônico, adqui-
rir ou airrendar outras concessões ou empresas telefôni-
cas dentro do Município, as quais poderão :ser incorpo-
radas i dita Companhia, ficando subordinadas a êste ^con-
trato.

Cláusula XIX

A Prefeitura concede à Companhia o direito de de-
sapropriação por utilidade pública, de prédios e te^rre-
nos ipara a passagem das linhas e construção das Esta-

ções.

Cláusula XX

As dúvidas sôbre a interpretação das cláusulas do
presente contrato serão sempre,dirimidas por arbitr q men-

to, sendo para êsse fim nomeadoi um árbitro de compe-

Iência na matéria por iparte de cada um dos contratantes,
e, caso os !dois árbitros não chegarem a um acôrdo, es-
colherila por si, um árbitro desempatador que idecidirá
afinal a dúvida sujeita arbritramento.

Cláusula XX1

Aos assinantes cujos telefones fiquem localizados fo-

ra do perímetro delimitado d eacórdo com a cláusula se-

gunda — 11 — fica facultado o direito de construirein,
por :sua própri^a conta, as linhas que, partindo, de suas

ipropriedades, vão encontrar o primeiro hoste da rede ur-
bana da Companhia, correndo também por conta -dos
meismos o custo -das instalações e conservação 

do 
trecho

das linhas por êles co,nstruidas. Tais assinantes ficarão
sujeitos ao pagainento das taxas estabelecidas na cláusu-

la, décima quarta dêste contrato. Nessas construções, as

plantas, os materiais a serem usados e os t^rabalfi^os a se-

rem ,exe,eu,tãdos deverão, ser aprovados e fiscalizados pela

Companhia.

Cláusula XXII

	Durante os tres — 3	últimos mêses d^e cada 11,11

	dos períodos de sete — 7	anos contados (Ia data dêste

contrato, as tarifas de assinútura e de serviço inier.ur-
I)ano dentro do Município !poderão ser revistas por pedi-
(10 die uma das partes à outra. Parágrafo único. No caso
de desacordo entre a Companhia e a, Prefleitura por oca-
sião da revisão ací^na referida, será a divergên `cia resol-
vida por al, digo por arbitramento, conforme o estabele-
cido na cláusula vigésima.

Cláusula XXIII

Se em qualquer ttempo forem criados novos ini,l>os-
tos ou onus federais ou estaduais, ou foreni alterados pa-
ra niais ou para menos os atuais, seja qual for a sua na-
tureza ou maneira de cobrança, as taxas a vigorar no
ano seguinte serão corrigidas ^de modo a levar em conta
as alteraçóes v,erificadas nos encargos da Companhia.

Cláusula XX1V

Caso durante a vigêneia dêste cont rato a Prefeitura
enlenda conceder a terceiros o direito de explorar linhas
telefônicas dentro do Município, as concessões que por-
ventura se fizere innão poderão contei , favores especiais
ou cláusulas que importem em -detrimento dos direitos
e interêsses da Companhia obrigan^(l:o-se a mesina Prefei-
tura a exigir, em tais contratos, com terceiros, pelo me-
nos os mesmos orius ie condições impostas à Companhia
nêste contrato.

Cláusula XXV

0 presente contrato, no que se referir a serviço inter-
municipal, fica subordina-do ao conti ,2to de tres --- 3 --

,de julho de mil novecentos e, trinta e tres -- 1933 — en-
he a Companhia Telefônica Brasileira e o Estado (te Mi-
nas Gerais, do qual fica fazendo parte integrante em tu-
do que se refira às relações da Companhia com o Esta-
do e à fiscalização dos serviços.

Cláusula XXVI

Pelo presente ficam substituidos todos os outros
contratos anteriores, referentes ao sei-viço telefônico do
Município e aos bens nele empregados.

Disposição transitória

Durante os primeiros vinte e quatro, -- 24 — meses,

a p^wtir da data em que entre em vigor o presente con-
trato, os preços ;de assinatura de serviço da rede local de
Ubá serão iestabelecido no número dois — 2 — da cláu-
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sula sexta — VI — e no número um 1 da cláusula

,sétima — VII — do contrato, assinado entre a Companhia

Fôrça e Luz Cataguazes-Leopoldina e a Câmara Munici-

pa:l de Ubá, em quatro	4 — de outubro de mil no-

vecentos e vinte e três 1923. Os preços die assinatu-

ra do serviço da rede local estabelecidos nas letras "a" e

"b" da cláusula ;diécima-quarta do presente contrato !se-

rão i^ostO-s em vigor a partir d,o, vigésinio-quinto mês da
vigência dêste, suiteitos, porém, a um desconto de vinte

por cento — 20 % —, desconto êsse que cessará no dia

vinte e cinco — 25 — de setembro de mil novecentos

e trinte e oito — 1938 —, data em que os preços iestabele-

cidos na dita cláusula décima-quarta, letras "a" e "b" já

referidas, serão ^postos integralmente em vigor. E pelas,

outorgante -e outorgada, por elas foi id^ito que dão ao pre-

sente contrato o valor de cinco contos de réis — . . . .

5:000$000 — para os efeitos fiscais. Presente neste ato
a outorgante e reciprocamente outorgada a Prefeitura

Municipal de Ubá, representada pelo seu Prefeito major

Joaquim de Siqueira e a Companhia Telefônica Brasilei-

ra, nestie ato, representada pelo seu bastante procurador o
cidadão Francisco Alves da Silva, por êles foi dito, pe-

rante as mesmas testemunhas que aceitam esta escritura

de contrato, nos têrnios -em que se acha concebida para
produzir seus efeitos legais. Segue o talão: Modelo D.

Exercício^ de mil novecentos e trinta e cinco, — 1935 — '

Número cincoenta — N. 50 — Benda do Estado de Mi-

nas Gerais. Impostos diversos. Fica debitada ao Coletor
a importância (te quarenta e sieis mil e novecentos réis
— 46$900 —, recebida da Companhia Telefônica Brasi-

lei, de N. V. D., adicionais e viação sôbre cinco, conto%

-de réis — 5:000$000 —, valor de um contrato que faz

com a Prefeitura local para exploração ;dos serviços te-

felfônicos do município. Ubá, vinte -e sete — 27 — de

março de mil novecentos e trinta e cinco -- 1935— 0

Coletor, Vicente Toscano Barreto. 0 escrivão, Mário de

Azevedo. Depois desta escrita, eu tabelião, a li, em voz
.alta, perante as partes e testemunhas, aquelas aceitaram
e acharam conforme, prometeram cumprir e guardar

Como nela se contém cassinam com as testemuinhas quais:

Arnaldo Autran de Albuquerque e ^Quintino de Assis La-
deira. Eu, João Cesar Santos, escrevente habilitado o es-

,crevi. E eu, Francísco^ Augusto dos Santos, tab^eli
,,-io o

,subscrevo e assino. Ubá, vinte e sete — 27 — 
(te março

de mil novecentos e trinta e cinco — 1935— (aa.) Jo
q

-qui^m de Siqueira, Francisco Alves da Silva, Arnaldo
Autran de Albuquerque, Quintino de Assis Ladeira e

Francisco Augusto -dos Santos. Estavam quatro selos

f^,derais, no valor total de quinze mil e duzentos réis
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— 15$200 -- inclusive a taxa de Educação e Saúde,
de^idainente ;

'
nutilizados. E nada mais se continha

cai a dita escritura acima copiada do livro e fólhas
a princípio 

m
encionadas, de onde fiz extrair bem e fiei-

Mente a preisente certidão, que conferi, está conforme e
assino. Cidadie de Ubá, aos dois — 2 — dia^, do mês de
abril (to ano de mil novecentos e trinta e cinco -- 1935—
Eu, João Cesar Santos escrevente habilitado o es-crevi. E
eu, Francisco Augusto dos Santos, escrivão do 2.1 Ofício
e tabelião de Notas a subscrevo e assino.

Ubá, 2 de abril d2 1935. — (a.) Franciísco August(,
dos !;^mtos.

DEGRETO N. 492

Aproim contrato, lavrado P elo Prefeito de Mar de
Espanha

0 Governador do Estado de MinasGerais, usando de
suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo Municipal, resolve aprovar o contrato oe-
lebra(lo entre a Prefeitura de Mar de Espanha e a Com-
panhia Telefônica Brasileira, "ad-referendtim" {, o Govêr-
no do Estado, para exploração dos sei-viços telefônicos
naquele município, e cujas cháusulas com êste se pu-
blicam.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de janei-
ro de 1936.

BLNEDITO VALADAREs RIBEIRO

Doniingos Henriques de Gusnião Júnior

Cláusula I

0 presente contrato é fleito com -a aprovação do . Con-
selho Consultivo Municipal, de acÔrdo coM o parecei, ii.
2, de dois de março e o dec. 11. 100, de 5 de março de
1935 (, "ad-referenduin" do Govêrno do Estado de Minas
Gerais.

Cláusula H

A Companhia obriga-se a reforinar e melhorar a rede
telefônica local da cidade de Mar de Espanha, no perí-
metro determillado na planta ri. X12. 722, assinada pelas
partes contratantes e que fica fazendo parte integrante
do pr(-^ente contrato, comprometendo-se a concluir êstes
serviços dentro de dezoito (18) meses, a contar 

da 
data

r^
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da aprovação dêste contrato, p-elo Govèrno do- Estado de

Minas Gerais, salvo'caso de fôrça maior.

Cláusula III

A Com^panhia ligará a re^de telefônica da cidade de

Mar de Espanha à sua rede geral, de modo a fornecer

um serviço satisfatório de comunicações t^elefônicas in-

terurbanas e manterá êsse serviço em bom estado , de fun-

cionamento, comprometendo-se a realizar ^essa ligação
dentro de doze (12) m-eses, contados da data da aprova-
ção do presente contrato pelo Govêrno, d:o Estado de Mi-

nas Gerais, salvo caso de fôrça maior.

Cláusula IV

A Companhia obriga-se a empregar o sistema de cir.

cuitos metálicos na zona urbana da cidade de, Mar de

Espanha, para transmissão de comunicações telefônicas,

e a instalar -mesas de ligações do sistema de magneto.

Cláusula V

Será -obrigatória a instalação d(e cabos aéreos, 
em 

to-

das as vias públicas em que seja necessário a colocação

de mais de vinte (20) circuitos, -excetuan,d'o-^se os pontos

em que essas linhas sejam. usadas exclusivamente para o

serviço interurbano e de fazendas.

Cláusula VI

A Companhia instalará apanelhos públicos na cidade

de Mar de Espanha à razão de um aparêlho para cada

grupo de cem (100) telefones de assinantes em funcja^

namento. As ligações locais pedidas dêsses aparielhos pú-

blicos para quaisquer outros telefones p-ertencentes e li-

gados à rede local da cidade de Mar de Espanha, serão

cobrados à razão de trezentos ($300) réis por cinco mi-

nutos.
Cláusula VII

A Companhia obriga-se a manter as linha% inter-dis-

tritais que possue no Município no estado em que se
acham, reconstruindo, aquelas que produzam uma renda
bruta mensal de vinte e cinco -mil réis por quilômetro de
circuito. Fica entendido que as taxas de ligações nas li-

n^has inter-distritais serão aquelas estabelecidas na letra J

"M" da cláusula XIV.	 1

Cláusula VIII

A Companhia poderá colocar suas linhas, cabos

gérco,s e subterrâneos, postes e suportes em quaisquer 1
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praças, ruas e logradouros públicos por onde tiver de es-
tender o seu serviço e bem assim nos estabelecimentos

públicos ou prédios particulares, unin vez obtida prévia

permissão dos responsáveis ^pelos referidos estabeleci-
mentos ou prédios.

Cláusula IX

A Companhia, entrando em acÔrdo con) as enipresas
que tenham canalizações ou postes assentados nas vias

públicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou ^êsses
postes para a instalação de seus cabos aéreos ou subter-
râneos, linhas, etc. . 

Cláusula X

A Companhia poderá cortar ou podar as ái»voreN
existentes na via pública, no trajeto -de suas linhas, sem-
pre que as mesmas possam trazer embaraços ou interru-

pções ao serviço telefónico, solicitand.'o nos casos neces-
sários, prévia licença dos proprietário^s ou da adminis-
tração pública.

Cláusula XI

Durante, o prazo dêsse contrato, a Com,pinhi ,1 ficará
Isent.a de todos os impostos, taxas, onus ou contribuições

municipais de qualquer natureza, presentes ou futuros,
relativas ao serviço telefônico, seus edifícios, instalações
le acessórios.

Cláusula XII

A Prefeitura, mediante sol icitação especial da Coni-
panhia, se obriga a requisitar, de quem de -direito, isen-
çâo ou redução de impostos e taxas federais e estaduais,

de qualquer natureza, inclusive os aduanieiros, para o
material referente ao serviço telefónico ct (> Município,
seus edificios, instalações e acessórios, sempre qui,- a le-
gislação fedexal ou estadual autorIze a concessão de tais
favores.

Cláusula XIII

Fica a Companhia autorizada a explorar o serviço
felefônico internacional dinetamente ou em tráfego mu-
tuo eoni quaisquer empresas autorizadas a funcionar no
País.

Cláusuja XIV

Os preços dos serviços da rede local ser^o os se-
guintes, sem limitação de número s, de telefonênm,s,
dentro -da rede local -respectiva: a) Para as elasses de
comércio e as profissões 330$000 por ano. P^tra as
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residência particulares 276$000 por ano, b) 
Para as

linhas destinadas ao uso conjunto de mais de uni as-

sinante: Si de classe de comércio ou profissão, por

aparelho 288$0000 por ano. Si de 
residência particu-

lar, por apaxelho 228$000 por ano. e. As taxas fixas

de assinatura a que se referem os intens "a", "b" e
"h" da presente cláusula são relativas apenas ao tele-

fône de parede, sendo permitido à Compaahia ecbrar

mais a taxa de vinte e c i nto mil réis (25,000) pior ano,

para cada telefône de mesa. d) A Companhia terá o

,direito de cobrar unia jóia de instalação 
de trinta inil

réis (30$0000) ' 
para cada linha geral instalada e de

vinte mil réis (20$000), para cada extensão telefónica.

A Companhia terá também o direito de cobrar as se-

guintes taxas nos casos abaixo indicados, a saber: Pela

mudança de aparelho, de uni edifício para outro, vinte

e cinco mil r^is (25$000); pela mudança do aparelho

no mesmo edíficio, de um para outro ciómodo, quinze

mil réi s (15$0000); pela mudança do parelho no mes-

mo cómodo, de uni para outro ponto, digo outro

ponto, seis mil réis «3$000). e) A Gonipanhía terá o

direito de cobrar quinze mil réis (15$000) para cada

nova ligação de linhas do assinante quando as ines-

mas tenham sido desli gadas, por falta de pa,gamento do

serv i ço local ou interurbano, uso indevido (to telefô-

ne, etc., ou pela transferência , de responsabilidade da

assinatura à terceiros, antes de expirado o prazo res-

pectivo . f) Nos casos de o assinante desejar retirar

desli
gar o telefône antes de terminado o prazo do con-

tráto anual, nenhum ^,batinicnto será feito pelo prazo

que faltar para a terminação do contráto. g) Para ins.

talação especial ou para qualquer sei-viço não conipre.
endido nos mencionados acinia, os preços serão colii-

binados entre a Companhia e o assinante. Depende-
rão tanibém de acôrdo prévio entre a Companhia e o

assinante a instalação e a respectiva taxa, para qual-
quer linha cujo n^1nero do aparellio, a pedido do in-

teressado, não (leva figurar na lista de assinantes. h)

Por um se
gundo aparelho que o assinante tenha no ines-

mo edifício para seu usa exclusivo e derivado de sua li-

nha geral, a Coiripanhia terá i,) direito de cobrar sessen-

ta mil réis (60$000, adicionais por ano. i) Nenhum assi-

nante poderá intervir rio aparelho e acessórios telefô-

nicos pertencentes à Companhia, nem consentir que

pessons estranhas ao serviço da mesma o façam. Não
poderá também empregar no mesmo aparelho e res-
pectiva linha quaisquer instrument3s, acessórios, deri-

vações ou linhas de extensão, senão os instalados pela

CompQnhia, ficando tudo sob a guarda e responsábi-
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lidade imediata do assinante. No caso de infração do
disposto nesta letra, terá a Companhia o direito de

desli,̂, ar e retirar o seu aparelho, aecessórios, deriva-

ções e linhas de extensão, bem assim de su.^pender o
respectivo serviço telefônico, ficando o assinante res-
ponsável perante a Companhia pelos prejuízos e despe-
sas causados por tal infração. 0 uso -do telefône é li-

mitado ao assinante, sua família e empregados, ri ã,a

podendo ser franqueado a outra qualquer pessoa, nem
utilizado para correspondências contrárias à moral,

aos hons costumes 
ou 

à ordem e segurança públicas,

sob pena de ser cortada a ligação e retirado o apare-

lho, sem que o assinante tenha direito a qualquer re-
elainação ou indenização. j) Todos os preços acima se

aplicam ao perimetro determinado ria planta dai Cida-
de, constante da cláusula segunda, do presente contrá-
to. 0 preço adicional para conservação, corrente e
instalação de linhas, de distância além do perímetro
acinia, não excederá de sessenta mil réis (60$000),
por ano, para cada quilómetro de eircutio -ou fração
fóra do mesma, perimetro. Por conservação corrente
entendem-se os reparos nas instalações e não sua re-
construção ou substituição, as quais correrão por con-
ta 

do 
assinante. k) Sempre que qualquer instalação

nova, modificação ou mudança de intalação já exis-
tente fóra do perímetro constante (ta cláusula segun-
dia, determinar despesas anormais de construção, po-
derá a Companhia cobrar, antes de iniciar os traba.
lhos respectivos, uma compensação adeidional, corres-
pondente ao custo do serviço, mediante um orçamento.
Senipre que qualquer instalação nova, modificação ou

mudança de instalação já existente dentro do perínietro
referido determinar despesas anormais de consruçãj,
poderá a Companhia cobrar, antes de iniciar os traba-
lhos co rrespon dentes, uma compensação adicion,al ao cus-
to do serviço fora da rede existente, correndo por conta

idos assinantes as despesas necessárias à instalação de
linhas, colocação ou mudança de postes dentro da pro-
priedade em que tiver de ser instalado o telefône ou
dentro da propriedade de terceiros. 1) A Companhia
não será obrigada a aceitar as asinaturas por prazo
inferior a uni (1) ano, devendo o pagamento das
mesmas ser feito adeantadamente no escritório da Gim-
panhia por prestações mensais, em regra geral, ou
triniestrais, semestrais ou anuais, à opção da Conipa-
nhia. ni ) Pelo serviço interurbano dentro do Miunicí-
pio cobrará as taxas que vigorarem no Estado, de
acôrdo com o contráto celebrado entre ai Companhia e
o Estado de Minas Gerais, em três (3 de julho de 19033,
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para exploração do 
serviço telefônico, interniuniciP al e

interurbano do Estado.

Cláusula XV

A Companhia terá o direito de recusar 
os serviços

de que trata o 
presente contráto a todos aqueles que se

achem em débito de 
eontas anteriores, relativas a ser-

viço local interurbano, interniunicipal, interestadu
al ou

internacio nal ou qualquer outro serviço assim côrno 
de

-os aque-
exigir uma 4 aução ou depósito razoável de tod
les que a seu juizo, devam garantir previamente o pa-

garnent^ das contas de serviço, ficando outrosim con,

direito de descontar de tais cauções ou depósitos o valor

das contas de 
serviço que não sejam liquidadas dentro

de quinze dias após a apresentação das mesmas.

Cláusula XVI

A presente concessilo 
e outorgada pelo prazo de

vinte e cinco (25) 
anos, contadús da data em que entrou

em vigor o contráto entre a Companhia Telefônica Bra-

sileira e o Govérno do Estado de Minas Gerais, assina-

<to em três (3) de julho de 1933 
(mil novecentos e trin-

ta e 
três) para exploração dos serviços intermunicipal

e 
interurbano no Estado. No fim dêsse prazo a Compa.

panhia, poderá continuar a explorar os serviços em re-

ginie livre, continuan d
o para tal fim com a proprie-

dade, uso e gozo das instalações, bens e aparelhos.

Cláí4sula XVII

A 
Companhia fornecerá com abatimento de cinco-

enta por cento (50 1 , ) sôbre os preços estabelecidos nas

letras "a" e "h" da cláusula decima quarta, três apaçe-

lhos para serviço telefônico local da municipalidade e

in.ais um aparelho com serviço local gratuito quando
por esta solicitado, e para serem instalados nas repar-

tições municipais dentro -da cidade de Mar de Hespa-

panha, no perimetro determinado na planta citada na

cláusula segunda.

Cláusula XVIII

A Companhia terá o direito, independente de
qualquer onus, de arrendar ou transferir a presente

concessã,,) e todos os seus bens, direitos, onus e vanta-

gens, nos térmos déste contráto à Companhia ou eniprésa

,nacional ou estrangeira, que lhe convier ou que venha
a ser organizada, ficando reciprocamente mantidos en.
tre a sua sucessora e a Prefeitura, todos os direitas,
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obrigações, onus e vantagens dêste contráto. A Compa-
nhia poderá, para melhorar e desenvolver o serviço te-
lefônico adquirir ou arrendar outras concessões ou
elnprêsas telefônicas dentro do município, as quais po-
derão ser incorp^oradas à dita Companhia, ficando su-
bordinadas a êste contráto.

Cláusula XIX

A Prefeitura, concede à Companhia o direito de
desapropriação, por utilidade pública, de prédios e ter-
renos para a passagem das linhas e construção das es-
tações.

Cláusula XX

As dúvidas sôbre a interpretação das cláusulas do
presente contráto serã,> sempre derimidas por arbi-
trainento, sendo para êsse fim nomeado um arbitro de
competência na matéria por pai-te de cada um dos con-
tra

.tantes, e, caso os dois arbitros ;não chegem a uni
acordo, escolherão por si um arbitro desempatador que

decidirá afinal a dúvida sujeita a arbitramento.

CIdsula XxI

Aos assinantes cu jos telefones fiquem localizados
fóra do perlintro deliinitado de acôrdo com a cláusula
Negunda, fica facultado o direito de construirem, por
sua próprila conta as linhas que, partindo ^de suas pro-
prieda-des, vão, e^Icontrar o primeiro poste da rede ur.
bana da Companhia, correndo também Por conta dos
MesInos o custo das instalações e conservação do tre-
cho das linhas por êles construidas. Tais assiiigntes
ficarão suj eitos ao paganiento das taxas estabelecidas
na cláusula décima quarta dêste contrato. Nestas cons-
truções, as plantas, os materiais a serem usados e os
trabalhos a serem executados, deverão ser aprovados e
fiscalizadas pela Companhia.

Cláusula XXII

Durante os três últimos mezes, digo. últimos meses,
de cada um dos períodos de (7) sete anos, contados da
data dêste contrato, as tarifas de assintura e de serviço
interurbano dentro do municí

p
io p-,)derão ser revistas

Por Pedido de uma das partes à outra.
Parágrafo único. No caso de desacôrdo entre a

Conipanhia e a Prefeitura, Por Ocasião da revisão acima
referida, será a divergência resolvida Por arbitrauten-
to conforme o estabelecido na cláusula vigésimq.

1.11
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Si em qualquer tempo forem criados novos iraPO-4*

tos ou O
nus federais ou estaduais, ou forem alterados

para mais ou para menos os 
atuais, seja qual for a

sua natureza, Ou
 inaneira de cobranças, as taxas a vt-

gorar no ano seguinte serãa corri âidas de modo à levar

em conta as alterações verificada s nos encarg.)s da

companhia.	
Cláusula XXIV

,Caso durante a vigência dêste contráto a Prefeitu

rã entenda conceder, digo, entenda conceder a tercei.

ros o direito de explorar linhas telefônica s dentro do

Município, as con'eessões que por ventura se fizerem

não 
poderão conter favores especiais ou cláusulas que

importem em detrimento dos -direitos e interêsses. ida

Companhia,, obrigando- se
 a mesma Prefeitura a exigir,

em tais contrátos, com terceiros, pelo menos os mes-

mos onus e condições impostas 
à Companhia nêste con-

tráto.
Cláusula XXV

0 presente contráto no que se refir a serviço inter-

municipal, fica subordinado ao contráto de três 
(3) de

julho de mil novecentos e trinta e três 
(1933), entre a

companhia Telefônica^ Brasileira e 
o Estado de Minas

Gerais, dia qual fica fazendo parte integrante em tudo

que se refira à 
parte geral, às relações da CompanIfia

com o Estado e a fiscalização do serviço.

Cláusula XXVI

Pelo presente ficam substitui-dos todos os outros

contrátos anteriores :referentes -ao serviço telefônicia do

Município e aos bens nêle emprêga,dos.

DisposiÇão transitória

Durante os primeiros dezoito (18) meses a partir

da data em que entre em vigor o presente contráto, os

preços de assintura de serviço da :rede ' IoGal de Mar

de Hespanha serão os estabelecidos na letra A da ii

sula quarta e na letra C 
da cláusula segunda do contra-

to assinado entre a Companhia Fôrça e Luz Cata -̂ ua-

zes-Leopoldina e a Câmara Municipal de Mar de Es-

panha, em onze de maio de 1925, m
i
l novecentos e

vinte e cinco. Os preços de assinatura do serviço da

rede lacal. esabelecidos nas letras A e B da cláusula

14. 1, do presente contráto, serão postos em vigor a par-
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tir do décimo nonio mês de sua vigência, sujeito, porém,
a uni desconto de vin te por centro (20 -1-) úesconto
ésse que será iliminaido no 25.- mês de vigência dêste
contráto, é

p
oca em que os preços estabelecídos na cláti.

sula 14.', letras A e B já referidas serão Postos em vi-
gor integralmente,. As p,artes contratantes acordaram
em dar a êste, para efeitos fiscais, o valor de cinco
contos de réis, sôbre o qual foi pago o 

imposto de No-
vos e Velhos Direitos, conforme talão ri. 22, no valor
de 46$900 ( quarenea e seis mil e novecentos réis), assi-
nado pe . lo Coletor lvan de S. Manso e Escrivão Baul Soa-res, assim como me foi a

p
resentado ainda o sêlo fede-

ral Proporcional, adiante inutilizado, no total de . . .
15$200. Ficam ressalvadas a Palavra emenda que diz
9igações" e as entrelinhas " internaci oni^, V' e a vigo-r,ar". E, por terem assim outorgado e contratado me
pediram Ilies lavrasse essa escritura, que lida e acha-
da conforme, vai assinada pelas partes e testemunhas

presentes, srs. Francisco Pottes e Roque Malinconnico,
dO qUe dou fé. Eu, Juvenal R. -Magalhães. Escrevente
Juranientado, escrevi . Eu, Nic,anor Afonso tabelião, subs-crevo e assino . Mar de Espanha 25 de março de 1935.0 tabelião Nicanor Afonso. Mar' de Espanha, 25 demarço de 1935. Mario de Souza Manso Francisco
Alves da Silva, Francisco Pottes, Roques Malico-
nico. Tem coladas e devidamentes inutilizadas es-
tampilhas federais, inclusive o sêlo de educação esaáde, no total de 15$200.

Nada inais se continha na escritura a qui fielmen-te copiada do original, livro de notas ri. 96, a fIs. 64a 69 do mesmo me reporto e dou fé, nesta cidade de
Mar de Elpanha, aos 27 de Mariço de mil novecentos etrinta e cinco (1935).

DECRETO N. 493

re o crédito especial de Rs. 153:600$000, para paga-
mento do pessoal efetivo do Tribunal de Contas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usandoi de
suas atriliffições, e, tendo em vista a autorização contida
na lei ^número 43, ;de 23 de dez,erribro ele 1935), resolveabrir o crédito especial de Bs. 153:600$000 (cento eIncoenta e três contos ^e seiscentos mil réis), destinados

pagamento, no corrente exercício, dos funcionários
fetivos do Tribunal de Contas, de acÔrdo coril a tabela
e vencimentos aprovada pela lei citada.
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0 Secretário de Estado dos Negócios das Finança
Rssim o tenha ent-endido e faça executar-

Palácio -do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 23 d

janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARrs RIBEIRO

ovídio Xavier de Abreu

DECBETO N. 494

Criu unia coleloria de 7.- classe em Vigia, distrito (10

município de Jequitinhonha

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição contida na Ici número 50, úe 23 de dezem-

bro de 1935, resolve criar uma coletoria de rendas esta-

duais, elte 7.* classe, no distrito de Vigia, para arrecada-
. Rubim, Pe-ção das rendas dos distritos de Salto Grande,

dra Grande e Vigia, do município de Jequitinhonha.

0 Secretário, de Estado dos Negócios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 23 de

janeiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 495

Autoriza o prefeito de Santos Durnoril n doar um terreno

o !Governador -do Estado de Minas Gerais, usando 
de

isuas atribuições e tendo em vista o parecer do Conselho

Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de San-

tos Dumont a doar à União os terrenos necessários 
à 1(>

cálizaçÊ^o naquela cid^ãde do Terceiro Esquadrão de

Trem, unidade do Exército Nacional.

Palácio ^do Govêrno, em Belo Horizonte, 24 de ja-

neiro de 1936.

BrNEDITO VALADARES RIBEIRO

J>Omingos Henriques de (;usn?ilo Júnior
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DECRETO N. 496

Regulariza a situação de inferiores da Fôrça Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
ouas atribuições, e

a) considerando que e, artigo 58 do regulamento da
Fórça Pública baixado coin o decreto número 7.712, de
16 de junho de 1927, exige dos primeiros sargentos e
3ar^^e'i1os ajudantes para promoção ao primeiro pôsto, o
curso eia Escola de Sargentos;

b) consideratido que essa Escola foi extinta em
1931,

resolve:

Art. 1.' 0 Curso Especfal — A — do D. I. substi-
tue a exigência do art. 58 do regulamento baixado com
o decreto 7.712, de 16 -de junho de 1927, relativa ao cur-
so da Escola de Nar ,̂entus, iil"ntidas as demais exi gên-
cia3 te guianieiitares.

§ 1.' Os sar^-ente-s ajudantes e primeiros sargentos
que na data dêste decreto já s

a
tisfizeram os requisitos

do artigo 59 — exame e sar-enteação — terão assegura-
da a sua matrícula, neste an"o, no Curso Especial A, da-
quele Departamento.

§ 2.' Os s
.
ar,̂entos ajudantes e primeiros sargentos

que já fizeram esse curso, em 1934 1 ficam, dêsde já habi-
litados à nromoÇão ao pÔsto de se gundo 'enente, caso te-
nham preenchido também as exigeneias do arti lgo 59.

0 Secretário de Estado dos Negócios do Interior,
assim o tenha entendido e faça executar.

Pal,`icio do Governador do Estado de Minas, em Po-
ços de Caldas, 14 de fevereiro ^de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 497

Aprova contas da Prefeitura de DÔres da Bôa Esperança

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribti*ições e de acórdo com o disposto na alínea

..XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resolve
aprovar, nos têrnios do parecer da Secretaria do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Dores da Bóa Espe-

D. 40

e
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rança ' senhor Joaquim Cândido Neves, relativas ao exci l
-cicio de 1932 ie assim demonstradas:

Receita:	
981$700

Saldo de 1931 . . . . . . . . . . . . .	
116:676$300

Rendas arrecadadas . . . . . . . . . . . --

117 :658$000

Despesa:	
115:421$700

D-espesa realizada . . . . . . . . .

Saldo para 1933 . . . . . . . . . . .
	2:236$300

117:658$000

Situação patrimonial:	

201 :681$900
Ativo . . . . . . . . . . . . . . . .	1:645$600
Passivo (dívida flutuante) . . . . . . . .

Patrimônio líquido . . . . . . . . . . .

	

200:036$300

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 21 de feve-

reiro de 1936.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO
I>o Iningos Henriques de GusIndo JúniOr

DECRETO N. 498

Aprova contas da Prefeitura de Lima Duarte

o Governador do Estado 
de Minas Gerais, usando, de

suas atribuIções e de 
acôrdc^ com o disposto na alínea

XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931 ' 
resolve apro-

var, nos têrmos do'Parec-er da Secretaria do Interior, as
i4eiti> de Lima Duarte, sr. AI-

contas prestadas pelo Pr
rredo Carneiro Viriato Catão, relativas ao exercicio 

de

1933 e assim demonstrados:

Receita	
34 :543$000

Saldo de 1932 . . . . . . . . . . .	89 :806$300
Rendas al^re(,ada íi a<,; . . . .	 470$000
Outra,s operações . . .	1 . . . . . . -

124 :819$300

Despesa:	
98:426$000

DespeSa realizada . . . . . . . . . .	26 :393$300
Saldil, para 1 1934 . . . . . . . . . . . .

124 :819$300
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Situação patrimonial -
,Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
passivo . . . . . . . .	 268:083$700

1	 . . . . . . . . .	43:391$500
Património líquido

	

. . . . . . . .	224:694$200
Palácio do Govêrna, eni Belo Horizonte, 27 de feve .reiro de 1936.

BENEDITO VALADARrs RIBEIRO

DOmiRgOs Renriques de Gustnão júni,r

-----------
DECRETO N. 499

Aprova contas da Prefeitura de Par£tguassú

0 
Governador do Estado de Minas Gerais, usando 

dewas a tribuiç5es e de acôrdo com -o disp
osto na alínea

XIX, artigo-12, do decreto n. 
9.847, de 1931, resolve apro-

var, nos têrmos do parecer da Secretaria do Interior, as
contas prestadas Pelo prefeito -de Paraguassú, sr. José
Cristiano do Prado, relativas ao exercício de 1932 e assim
'denionsápcias:

Receita:

Saldo de 1931	 1:353$900Rendas ai-recaiàaàa*I
0peraÇões de crédito . . . .	92:046$900

	

. . .	11:225$500

Despesa:	 104:626$300
n
esPiesa realizada . . . . . .	90:720$400)eraÇões de crédito . . . . . . . . . .	11:225$500Ido para 1933 . . . . . . «	 2:680$400

Situação patrimonial:	
104:626$300

.Ativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	415:680$400
,Passivo (dívida consolidada) . . . . . .	25:000$000
Patriiiiôonio líquido . . . . . . .	

--

390:680$400
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-reiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão júniop
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Sr.Governador:

Publicado o Código Tributário do Estado, as clas-
ses contribuintes tomaram o alvitre de dirigir a v. excia,

representações. relativas à sua execução, não só quanto

ao imposto de vendas e consignações, como relativamente

a ,^ processo de lançar e arrecadar impostos.

Acoiliendo-aN, f. exci? bnuve por bem deterininar
que o Secretário das Finanças as ouvissie em reuniões,
que se tornassem necessárias, até que ficassem harmoni-

zados as interêsses em causa.

Após várias sessões, em que o comércio e a in^dús-

trla do Estado foram represlentados por uma comissão
de membros dessas classes, chegámos às conclusões

esperadas, em franco e cordial entendimento.

Para pôr em prática, porém, as providências acor.
dadas, tornaram-se precisas modificaçóes no texio do Co-

Tributário, aprovado pilo decreto 11. 4316, de 31 deel 
ezenibro passado, pelo que, proponho a v. excia. a ex-

pediç ,ão do decreto junto a esta, o qual, sem criar ^solu-
ção de continuidade nos serviços fiscais, dá ordem jurí-

,dica às modificações introduzidas no, referido Cód;Ío,

Beitero a v. excia. meus protestos de elevaA qpreço.

Belo Ilorizo- nte, 27 de fevereiro de 1936. — Ovídio Xa-

vier de Abreu, Secretário das Finanças.

DECRETO N. 500

Manda publicar novamente o Código Tributário do Estado

0 Governador do Esta-do de Minas Gerais, usando de

suas atribuYções, e, considerando as razões contidas na

exposição -de motivos do Secretário das Finanças, resol-

ve determinar que seja publicado novamente o Código

Tributário do Estado, aprovado pelo decreto n. 436, de

31 de dezembro de 1935, com as modificações referidas

naquela exposição.

Palácio elo Govêrno do Estado de Minas Gerais, ern

Belc Horizonte, 27 de fevereiro , de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídto Xavier de Abreu
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DECRETO N. 436

Pro va a codificação dos dispositivos legal. 9 referentes ao
regime tributário do Estado

0 Governador de> Estado de Mirias Gerais de ncôr-
,do com o artigo 35 da lei número 9, de 1.' de 'novembro
do corrente ano, resolve aprovar a codificação dos dis-
positivos le gais, referentes ao regime tributário do Esta-
do, que êste acompanha, assinada pelo Secretário de Es-

tado^ dos Negócios das Finanças, que a fará publicar e
executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de
dezembro -de 1935.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

CO'DIGO TRIBUTA'RIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PARTE GERAL

TITULO PRELIMINAR

Dos impostos e taxas

Art. 1.' De acôrdo com o art. 35 da lei n. 9 e com
o disposto na lei ri. 34, ambas do corrente ano, ficam
consolidadas nêste Código as disposições referentes ao
sistema tributário do Estado de Minas Gerais.

Pará,,rafo único. A sua parte geral aispõe sóbre
as regras e normas comuns e todos os impostos e taxas
dêl p, constantes, a parte especial consigna os preceitos
peculiares a cada imposto ou taxa.

Art. 2.* Imp^,,stos do Estado são aqueles cuja renda
Úo tenha aplicação detcrinínada; taxas, aquelas que se
cobram como remuneração de serviço prestado pelo Es-
tado, ou se destinam, designadamente, para manutenção
de 

serviço público pernimiente.
Art. 3.* Os impostos do Estado iucid-em rÓb^-e.-
1	terrenos rurais;
II transmissão de propriedade, e in-

ter-vivos, inclusive incorporaçao de imóveis ao, capital
,de sociedade e a reversão dos mesmos 2 1) património d(,>^,
socios ou ex-sócios;

111 — indústrias e profissões;
IV — vendas e consignações;
V — exportação de artiPos de produç ,5o do Estado;
VI — consumo de cornbus1ívei^s de inotor de ex-

plosão;

11 1
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Vil — atos eniariados do se^^ Uo,'v`--n0 e	de
sua economia, ou regulados por 'lei estadu.,,l,

Art. 4.' São taxas do Esta-do as de:

1	defesa da produção;
11	ocu,p,!^^ào de ter^-as Jevolutas;

III	serviços próprios.

Parágrufo, único.	Ficam suprinildx).% os seguintes
Impostos e taxas:

T^ — Novos e Velhos Direitos, quando coj1^aTri com

o selo federal;
Il — 11 % sôbre passapens em estradas de ferr‹);

III — adicionais de 10 %
IV	consumo de bebidas alcoolicas;

V	-diversões pública,s;

VI	taxa de pesa-em de gado;
VTI — taxa oe matrícula de automóveis;

VIII — taxa de viação;
IX — taxa rodoviária;
X — taxa de obras novas;
XI — taxa de licença para circulação.

TITULO 1

Das autoridades físcais

Art. 5.0 São nutoridad-es fiscals:

1 — -o Governador do Estado;

li
	

o Siceretário das Finanças;

III	o Diretor Geral da Tesouro;

IV	o Diretor da Receita;

V	o Diretor da Ins:petoria Fiscal;

VI	os Inspetore,s de Bendas;

Vil	os Fiscais de Rendas;

VIII — os Coletores;

IX	os Vigias Fiscais;

X	os Guardas Fiscais.

Parágrafo único. As autoridades constantes dos

ns., 1 a IV têm jurisdição fiscal em todo o Estado; as
dos ris. V a X, nas suas repartições, circunscrições, mu-

nicípios, pastos e pontos fiscais.

Art. 6.1 Exatores, referidos neste Có,digo, são to-
dos quantos estejam investidos da função de arrecadar;

e agentes fiscais, não só os exatores, corno todos aqueles
que tenham a seu cargo representação dos interêsses da

Fazenda Estadual.
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TITULO II

Das exatorias

Art. 7.*	São exatorias do Estado:

1 — a Secretaria das Finanças, por intermédio do
Tesouro;

li — a Inseptoria Fiscal de Minas, no Rio de Ja-
neiro;

III — as Coletorias nas sédes municipais, bem como
nas distritais;

IV	os Postos e Pontos fiscais, nas fronteiras;
V as Estradas de Ferro, Bancos, Companhias de

Navegação e outras empresas, em virtude de contrato
com o Estado;

VI — as Tesouraiia^s ou recebedorias anexas aos es-
tabelecimentos e serviços do Estado;

Vil — a Fiscalização de Bwndas;
VIII — quaisquer repartições arrecadadoras da Fa-

zenda Esta-daul.

TITULO li[

Da compeléncia

Art. 8.1 Em geral, os impostos e taxas do Estado
arrecadarn-se ou são exi,gíveis pela exatoria:

1 — da situação dos bens, quando incidirem sôbre
Imómeis ou corilratos a tais bens relativos;

11 — de cada localidade em que o cotntribuinte faça
operação comercial, explore indústria, exerça profis-
são, 2rte ou ofício;

III — do lugar 
em 

que os &tos produzam efeitos
ou 

em 
que sejam cumpridos os contratos;

IV — de procedência dos produtos tributados, sal-
vo concessão expressa da autoridade competente, per-
mitindo a cobrança no lugar a que se destinam.

Art. 9.1 Nos demais casos, os impc-, tos e taxas po-
derão ser lançados, arrecadados ou exigidos pela ex. ,t-
toria do domicílio do contribuinhe.

Art. 10. Para os efeitos fiscaís, a -^mpliação -de ju-
risdição administrativa se dará apenas por ato , expres-
so da Secretaria das Finanças, que decidirá tambérir os
conflitos de jurisdição suscitados entre funcionários
fiscais.

Art. 11. Ao coletor da séde -do térmo judiciário,
ou ao fiscal. de rendas da circunscrição, que ipode-
rã intervir, competirá falar nos :processos administrati-
vos, como inventários, falências, arbitramento, justifi-
cações e outros.



v1. 1 Poderá a Secretaria da- ' imin'ças (lc^,i 
'

,,nar ,ou-
tro funcionário fiscal para representar no feito a Fa.
zenda Estadual.

§ 2.' Quando os bens estiverem situados em mu-
nicípios diferenttes, da mesma coniarca, cumprirá ao
coletor do município 

em 
que corra o feito obter do

coletor 
da 

situaç ,,io dos bens, logo ao iniciar-se aquele,
os elementos indisp ,ensáveis para nêle falar.

§ 3.o Os bens situndos fora da comarca serão ava-
liados por I)rec qtoria, salvo si forem de valor inferior a
3:000$000 e de perfeito c^, nhecimento dos avaliadores.

Art. 12. Em qualquer hipótese, mesmo na de un.
pliação de jurisdição, quando se tratar de bens sitwidos
em mais de um município, a percepção da respectiva por-
cental-em se subordinará às re

g
ras estabelecidas no art.

8.o, mediante débitos e créditos feitos em contas cor-
rentes na Secretarias das Finanças.

Art. 13. As penas cominadIas no art. 17 sierão im-
postas pelo Presidente 

da 
Côrte de Apelaç^o do Esta-

do, à vista de representação do Serviço do Contencioso
do Estado, convenientemente instruída, ou quando àque.
te Tribunal chegar o respectivo processo em gráu de re-
cur30.

Art. 14. As penas dos arts. 18 s 24 e 26 a 28, serão
impostos, indistintamen'e, pelo Governador do Estado
e pelo Secretario das Finanças.

§ 1.' Poderão ser impostas nelo Diretor Geral do
Tesouro as penas de multa, até 200$000, e & censura.
A.' mesma autoridade compete determinar ou aprovar a

Imposição ou aplicação das penas da competência de
funcionários de categoria inferior.

§ 2.0 0 Diretor da Receita po.^erá impÔr a pena
de censura, e determinar a imposição ou aplicação das
que forem da competência de funcionários sob sua dire-
ção, nos casos de ornissão por parte dêstes.

§ 3.* A aplicação das penas de revalid-iç,^o, majo-
!ração do imposto ou apreensão d,9 cousa, incumbe a
qualquer funcionário da Fazenda Esta-dual que consta.
tar a falta ou infração.

Art. 15. As medidas para a efetiva arrecadação
das multas, bem como para a observAncia das dern qis pe.
nas contidas no título IV, competirão às autoridqdes
administrativas, como e quando em cada caso couber,

TITU,LO IV

Das penas

Art. 16. As infrações dêste Códi,,^0 '-^ca í^úo sujeitas
às se guintes penas:
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I — Multas:
a)	fixa;
h) niajoração -do imposto;
C) móra;
d) revalidaç^o.

a p
reensão da cousa;

censura, suspensão ou demissão.

.^ 1. * A Pris5o administrativa é medida preventiva,
com que s e acau

t
elam os interêsses da Fazenda.

,$ 2.' Consíderam-se impostas pela autoridade fis-
cal as	que, s geu arbítrio, possa aplicar -ou não,
e aquelas ci flo uUanhIM lhe cumpra fixar. As demais
2PlieRm-se forçosamente, ex-vi legis.

Art. 17. Ficará sujeita à multa de 500$000 a . . .
1:000$000, sem prej uizo da ação penal cabível no caso,
o juiz que:

1 -- der an ,damento a ação fundada no domínio
nu POSSe die pro priedade, sem que o autor -prove, com
cortId^o, estar quite perante a Fazenda Estadual;

11 — j ul gar partilhas sem a prova, mediante decla-
ração nos autos, de estarem P agos os impostos devidos
pelo monte ou pelo inventarindo;

III — Itilmr causas de divisão ou demarcação d.e
terras particulares, sem estirem pago,,; os im p

ostos de-
vidos nelo promovente ou promoventes, até a data da
sentença;

TV — a
s
sinar mito de arremataç^o ou adjudicação,

deferir T)edidos de r,emissSo de bens ou dívidas ou man-
dar lavrar escritiira de vendi, sem que, com relação
Ros bens grreni q tados, adjudicados, remidos ou venfflilos,
es,tejaril pi ' gos os impostós e táxas e.evid(, s ao Estado, o
imposto de transmissão inclusive, quando dievido;

V — deferir pedido de concordata ou de reabilita-
Cãn dn fn]i do. sem que éste prove estar quite com a
Fazenda Estpdual;

VT — admitir qç,^ío de 1n^.enizsrão contra n Fazen-
da Pública, sem a p rova de quitação, por certidão, dos
irr. rm^ f ') ,k e tixa^ devidos por quern a tenha Droposto ou
Intervindo como assistente;

VTT — mardar curnnrir tes fimentos sem crue cons-
te hnver sidr. feita sua inscriççÁo em livro pró prio das
exatorias ou do Serviço do C ontencioso do Estado, na

-e- ,
	

1corna7 a da Capital;

VIlT — não fizier remeter com vista ao exitor os
nuto^ de arreca-dacSo de heranças jacentes;

TX — desnichar, a.,^sinar ou sentenciar em autos

ou papeis, sem cue estejam pagos os selos devidos, nos
iérmos dêste Código;
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X — devolver, antes de pa Ll os os devidos imposto,s,

precatorias de qualquer proceância, expedidas para

avaliação de bens inventariados.

Art. 18. Ficará sujeito à multa -de 200$000 a 500$000,

e à suspensqo do exercício do car
g
o por período de 3 a

6 meses, assim como à responsabilidade criminal, o -es-

crivão, notário ou oficial de registro que:
I — lavrar, inscrever ou transcrever escritura ou

contrato de qualquer natureza, cai-tas de arremataÇãO, Te-

missão, adjudicação ou outros documentos, seni que seja
exibida certidão de quitação dos impostos devido até a

data do ato ou contrato;
TI — extrair certidão ou destacar documentos de

autos ou papeis, independentemente do pagamento dos
impostos a que -estejam sujeitos, até a época da respecti-

va arrecadação;
III — nÃo remeter os testamentos à exatoria, den-

tr,o de oito dias contados da data do respectivo relgistro,

para a inscrição;
TV — processar arrecadação de herança jacente, sem

dar vista ao coletor, logo após o encerramento;
V — servir nos atos a que se refere o art. 17, ris.

TV, V e VI, sem exigir seja exibida, quando dos autos

ainda não conste prova de quitação dos im
po

stos de

-vidos.

Art. 19. Ficarão sujeitos à multa de SO$ a 200$000:

I — o escrivão, notário ou oficial do registro que:

a) não remeter aos coletores, dentro de 30 d.ias,

após o julgamento do feito, as estatísticas ou comunica-

ções de que tratam os arts. 117 
e 174 ^êstc Código, tor-

nando-se obrigatória a comunicação, no caso negativo,

isob a mesma penalidade;

h) expedir guia para pagamento de impostos inci-

dentes sôbre terras, sem declarar a área e a qualidade

das terras a alienar;
e) ocultar livros e demais papeis do seti cartório

no exqme dos funcionários fiscais, quando agirem êstes

em função de seus cargos, e devidamente ,,utorizados;

d) lavrar têrmos, dar posse, -expedir certidão, ou

oficiar em papeis sujeitos a impostos ou taxas ^10 Estado,

sem que estas -e aqueles estejam devIdamente T)3^«os;

e) deixar de remeter à exatoria, no prazo constan-

te do art. 157, a gui^j n que se refere o art. 158 e geu

,parágrafo único;

TI -- o exator que:

a) não comunicar à Secretaria das Finanças ^i

falta de remessa das -estatísticas <le transmissão de pro-

priedade "c-_usa-mortis";

h35

h) concordar, ao falar em autos, com avaliaç5e5
prejudiciais ao Fisco, assim quanto ao valor das terras,
corno q 7 iando delas n5^o conste a área a alienar;

e) não der irriediata comunicação à Secretaria das
Finanças, de infrações de -disposições dêste Código, co-
metid3-, por juizes, notários, oficiais públicos ou outras
autoridades ou funcionários;

d) concordar, sem que estejam pagos os impostos
devidos, quando do j algainento de partilhas, divisões e
demarcações de terras, e de expedição de cartas de ar-
rematarão, ndjudicação ou remiss^o de bens;

ie) receber, informar, despachar ou assinar papel,
ou lhe der andamento, sem que tenham sido pagos os im-
Postos ou taxas;

f) não recolher pontualmente os saldos mensais,
ou retardar a remessa dos balancetes;

g) nSo comunicar à coletoria da situação dos
bens o recebimento do impo

s
to territorial de imóvel

excepcionalmente lançado na coletoria arrecadadora;
h) não providenciar 

1 
em tempo hábil, no sentido

de obter da coletoria da situação dos bens as esclare-
cimentos necessários para falar em autos de inventá-
rios;

i) não atender prontamente ao pedido de infor-
mações constante da letra anterior.

Parágrafo único. Os exatores, compreendidos
como tais todos aqueles que arrecadam impostos e ta-
xas do Estado, serão punidos, a juizo da autoridade
competente, com multas de 50$000 a 200$000, por in-
1ra^ões não insertas nêste título.

Art. 20. Ficará sujeito à multa de 20$000 a . . .
1:000$000 o contribuinte de qualquer imposto ou taxa
do Estado que:

1 — sonegar área ou valor da propriedadie territo-
rial ao fazer-se o lançamento;

11 — subtrair à ação fiscal atos ou contratos sõbre
que incida imposto ou taxa;

111 — praticar atos de comércio, indústria ou outra
stividad p, sujeita a imposto, sem ter feito a prévia comu-
Tiicaçã(,, à exatoria competente, bem como o que deixar
de com,,ilcar, inualmente, a continuação do exercício
de ma indústria ou profissão ou, no correr -do exercício,
f-ansferência de local e modificações de firma, que se
verifiquem;

TV — fizer registros infieis de vendas ou consigna-
çóes, com o intuito de reduzir contribuYç§o;

V — passar contrabando, na fronteira, de produtos
sujeitos a impostos ou taxas do Estado;
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VI — auxiliar em contrabando, ou simplesmente

tentar passá-lo, seja por meio de amostras de casas co-

merciais, seja 
em 

malas de roupa, ou por qualquz-,r ou-

tro,lneio;

Vil — falsificar ou adulterar (-onhecimento, guias
ou outro qualquer documento, relativo ao serviço fiscal;

VIII — obstar, por qualquer mo,do, à verificação do

peso, qualidade ou quantidade dos produtos sujeitos a

imposto ou taxa do Est,,ido;

IX — iludir ou tentar iludir o Fisco em proveito

próprio ou de outrem, com falsas declarações ou qual--
quer informações tendentes a evitar a cobrança do im-

,posto ou a reduzir-lhe a ímportancia;

X — não apresentar ao "visto" da autoridade fis-
cal o conhecimento comprobatório do pagamento de im-

postos.

Pará
g
rafo único. Ficarão sujeitos à multa de 50 %

sôbre os impostos devidos os adquirentes de imóveis
mediantie título particular que não o apresentarem à

coletoria da situação dos mesmos, dentro do prazo de

10 dias, contados de sua assinatura, se lavrado na se-

de da coletoria, e de 60 dias, quando fora.

Art. 21. 0 comprador e o vendedor que assina.
rem, em pessoa ou por intermédio de Pepresentantes,
escritura de transmissão de imóvel, da qual conste
preço menor que o real ^do imóvel, ficarão suj-eitos à

multa de 10 a 30 % sôbre a importância sonegada, im-

posta pelo Secretário das Finanças.
§ 1.1 Em i 1̂ual pena incorrerão os que, para se exi-

mir do pa
gamento do imposto, deixarem die mencionar

na escritura os frutos pendentes e outros bens consl-
derados imóveis por lei ou por destino, assim como os

bens móveis transmitidos juntamente com aproprie-

dade.
§ 2.0 A multa será imposta medi^inte prova de fráu.

de, ou indicios veementes, ou confissão, apurados ad-

ministrativamente.
§ 3.1 A multa será imposta, repartidamente, aos cul-

pados, ou Integralmente a qualquer dêles, si assim for

e,onvenlente -para facilidade da cobrança.

§ 4.* Se a fraude, em qualquer tempo, for de ,,^côber-

ta ou apurada em virtude de confissão espontânea de

um dos culpados, a multa será imposta sómente no ou-
tro se os bens dêste bastarem para o pagamento da

mesma.
§ S., 0 coletor que aceitar guia e o escrivão

que lavrar escritura em que se consigne preço inferior
ao preço conhecido da transmissão, ou do valor notório
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do imóvel, estarão sujeitos à pena de suspensão, até 30
dias, ou dernissão, conforme a gravidade do caso.

§ 6.' Verificada fraude em transmissão de proprie.
dade^ poderão os agentes fiscais receber a MUIL mínima
de 10 %, dêsde que os infratores se prontifiquM a pa.
gá-la e desistam de quaisquer recursos em documento
assinado com duas testemunhas. Dèsse ato recorrerão
os ageptes fiscais, de ofício, para a Secretaria das Fi-
nanças.

§ 7.* A' m^esma penalidade constante dêste artigo
ficarão sujeitos todos aqueles que sonegarem bens em
inventário ou arrolamento.

Art. 22. A' pena de pagamento com revalidação fi-
carão sujeitos os contribuin'es que não empre garem os
selos devidos ou os emprogarem deficienterneute, em
livros, títulos, documentos e outros papeis.

§ Lo A revalidação, que importa em outro tanto do
selo devido, será exi ngida por qualquer funcionário' fis-
cal, não podendo ter andamento nas repartições admi-
nistrativas o papel em que não for satisfeita.

§ 2.' 0 selo das certidões de dívie.a ativa será co-
tado à mar-em delas para cobrança, a final, do deve-
dor, se vene ido.

,Art. 23., Pagará o imposto a gravado de outro tan-
to da sua iniportàricia, além de ii'lcorrer nas penas já
cominadas:

1 — aquele que for encontrado, esgotado o prazo
para pa

g
amento de qualquer prestação, exercendo aios

de comércio, indústria ou qualquz^r profissão sujeita a
imposto, sem ter feito à exatoria competente a neces-
sária comunicação;

II — aquele contra a qual se apurar contrabando
consumado;

111 — aquele que for surpreendido em sonegação
de bens móveis, com,) mercadorias e animais, não só
quanto à quantidade numérica, como quanto ao peso e
qualidade.

Art. 24. No caso de se recusar o infrator a -pagar
os impostos e multas a que estiver sujeito, será apre-
endida a cousa, objeto do contrabando, dc L ato do comér-
cio ou indústria clandestinos.

Parágrafo único. Também serão apreendidos os

documentos -de natureza fiscal, ou que devam produzir
efeito perante autoridade civil e administrativa, quando
falsificados, ou nos quais tenham sido emp pegados selos
falsos ou já usados.

Art. 25. Os contribuinte dos impostos periodIca-
mente lançados, que não fizerem os pagamentos nos pra-
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zos marcados nêste Código, incorreràio na móra de 10 %

sôbre a importância em atrazo.

Art. 26. Será preso administrativamente, a requi-

sição do Secretário das Finanças à autoridade policial

competente, aquele, que, ilegalmente, retiver .em seu po-

der dinheiro do Estado, ou dêle se apropriar, seja ou
não funcionário público.

Parágrafo único. 0 disposto neste artigo se aplica-

rá, não só aos que estejam no exercício da função, como

aos que dela já tenham sido destituídos, ou se tenham

exonerado.
Art. 27. Também poderão ser impostas aos fun-

cionários fiscais em falta as penas de censura, suspen-
são ou demissão, nos térmos dos parágrafos s^eguintes:

§ 1.' A pena de censura será imposta ao funcio.

nário que se revelar negligente no cumprim,ento do de-

ver, ou que cometer falta que não importe em prejuízo

material para o Estado.
§ 2.0 Incorrerá na pena de suspensão ,, até 60 dias,

com perda de vencimentos, -porcentagens, diárias ou
quotas, o funcionário que se ausentar, sem permissão,

,do local de suas funções, por mais de 8 
dias, salvo mo-

tivo de fôrça maior comprovado; que desobedecer a

ordens superiores; que reincidir em impontualidade no

cumprimento do dever; que iludir os seus superiores ou

lhes prestar informações infieis.
§ 3.* Perderá o cargo, em virtude de demissão, le-

galmente processada, o funcionário que se alcançar por
^dinheiros sob sua guarda ou der outros prejuízos mate-

riais ao Estado.
Art. 28. Incorrerá também na !pena de responsabi-

lidade pecuniária, até .1 importância do dano causado,

o funcionário que, no exercício do cargo, lesar a Fa-

zenda Pública, quer direta, quer indiretamente.

TITULO V

	

A
.

Das isenç3es

Art. 29. Não incidem os impostos e taxas estadunis

âôbre:
1 — os bens móveis ou imóveis que pertençam à

União, ao Estado, ou aos Municípios; aos estabelecimen-
tos de instrução, bibliotecas, instituIções beneficentes, e

socieda,des esportivas que não tenham fim comercial;
os que sejam utilizados em serviços dessas corporações
ou que a elas se destinem, bem como os ocupados por
templos religiosos e suas dep-mcléncias indispensáveis;

11 — os atos em que a União, o Estado ou os Muni-
cípios, forem outorgantes ou outorgados, e os em que os

,estabelecimentos de instrução, bibliotecas, hospitais C
instituições beneficentes, forem outorgados; bem como
os ref crentes à 

~propriedade literária ou artística, às tor-
nas ou reposiçoes para facilitar partilhas de bens indi-
visíveis e à primeira venda realizada por produtor, cuja
produção não exceda de 20 contos de réis anuais;

111 — os serviços da União, do Estado e dos Mu-
nicípios, ou regulados por suas leis; os referentes ao
ensino livre; os de culto religioso; os pessoais, presta-
dos a sal

.ário; os em prol da eugenia da raça, sem fim
comerciais; os peculiares aos estabelecimentos de cura
nas estâncias hidro-minerais; as farmácias das casas -de

caridade, que não façam comércio externo; os serviços
atinentes às relações entre os funcionários e suas re-

partições, que encerrem expediente obrigatório, ou se
refiram a vencim ,entos, diárias, contas ou outros assun-
tos de interêsse conjugado; as feiras de amostras e as
exposições, agro-pecuárias promovidas pelas municipa-
lidades;

. IV — os bens, atos e serviços com isenção con-
signada nas Constituições federal ou do Estado;

V — os terrenos ou prédios adquiridos, construidos
ou reconstruidos, por intermédio da Previdência dos
Servidores do Estado ou da Caixa Beneficente Militar;
o pecúlio deixado pelos sócios da Previdência dos Ser-
vidores do Estado e da Auxiliadora dos Funcionários
Públicos.

TITULO VI

Do arbitramento

Art. 30. Sempre que o agente fiscal e a parte não
chegarem a acôrdo, quanto ao valor, sôbre o qual te-
nha de incidir o imposto ou taxa, terá lugar o arbitra-
mento judicial ou extrajudicial, que se processará como
dispõe êste titulo.

§ 1.1 0 arbitramento extrajudicial será precedido
de compromisso mediante escrito particular, no qual o
agente fiscal e o contribuinte darão os motivos da di-
vergência, com citação expressa dos valores divergentes,
e se comprometerão a louvar-se em dois árbitros e
dois suplentes, juridicamente capazes, aos quais confe..
rirão a competência de eleger, no caso de laudos dis-
cordantes, um terceiro desempatador.

§ 2.1 No arbitramento judicial, o compromisso será
tornado por têrmo, lavrado e assinado perante o juiz
competente, que nomeará desde logo o terceiro árbitro.

§ 3.' A decisão resultante do arbitranientG obi,i"a
ambas as partes à sua observância, por espaço de t17111
&no.
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Art. 31. 0 árbitro por parte do Fisco será um dos

avaliadores judiciais, sendo o outro o suplente.

Parágrafo único. Na falta de um dêsses funcioná-
rios, o agente fiscal indicará o suplente; e, na falta -^os
dois, se louvará em duas pessoas idôneas, designada

uma para árbitro e outra para suplente.

Art. 32. Em se tratando de bens, atos ou serviços
que exijam conhecimentos técnicos, para garantia e se-
gurança do arbitraniento, tanto os árbitros indicados
pelas partes, como os desempatadores, devem ser esco-

lhidos entre profissionais idôneos.

Art. 33. 0 arbitramento judicial deverá ser homo-

logado pelo juiz competente.

§ 1.o Negada a homologação, prevalecerá o valores-
timado pelo agente fiscal no comproniisso, salvo re-

curso voniuntário da parte para a instância superior; ho-

mologado o arbitramento contra o Fisco, o juiz recor-

rerá, necessariamente, de sua sentença.

§ 2.' Caberá ao Serviço do Contencioso do Estado
a defesa dos interêsses dêste perante a instância supe-
rior, nos casos dos recursos referidos no parágirafo an-

tecedente.

Art. 34. E' de 5 dias o_prazo para o arbitramento

extra-judicial, quando a diligência for na séde do mu-

nicípio e de 15 dias quando fora.

§ 1.0 0 arbitramento judicial deverá processar-se

dentro dos mesmos prazos, tendo o juiz 5 dias para pro-

ferir sua decisão e recuiso ex-ofício.
§ 2.1 Se o arbitramento não se concluir nos prazos

estabelecidos no artigo anterior, por culpa da parte ou

de seus árbitros, prevalecerá o valor dado pelo agente
fiscal no compromisso arbitral, para efeito da cobrança

do imposto ou taxa.
§ 3.0 Sendo culpados os agentes fiscais ou os árbitros

da Fazenda, serão êstes substituídos, perdendG as van-
tagens vencidas, e aqueles punidos com a multa comina-

da no art. 19. Nêste caso, proceder-se-á a nova louva-

ção para prosseguimento do feito.

Art. 35. Tanto os árbitros como o juiz percebe^ào

Q.s vantagens cotadas no re."imento de custas do Estado,
para arbitramentos judiciais, as quais serão pagas pel2

parte vencida.

TITULO VII

Dos inquéritos adrninistralivOs

Art. 36. As autoridades fiscais, dentro da jurisdi-

ção traçada no artigo 5.*, pará
g
rafo único, dêste có-

— 

(j4l

igo, (levem, necessariamente, abrir ou man ,dar abrir iii.
r d̂uéritos administrativos:

1 — sempre que tiverem notícia de fráude consuma-
d q, contra os interèsses da Fazenda Estadual;

11 --- sempre que se tornar preciso apurar f^dta gra-
ve d,.^ funcionário, ou disti n"llii- entre vários a
culpa de cada uni, afim de orientar "quanto à aplicação
Ou íniposiÇão das penas.

Art. 37. São fráudes colistnna,das:
n saída do Estado de produtos sujeitos a ini-

Postos ou taxas, sem o pa ganiento dêstes;
11 -- a sonegação Wbens em traiis,niiss,-to causa-

Inortis e a ^ransniissào iizter-vivos por valor inferior ao,
real dos bens transinitidos;

111 — o exercício de indústria, P ,rofissão, arte ou
ofício sem a devida comunicação à repartição compe-
tente; as vendas e consignações, sem o devIdo paga-
inunto (to imposto; a utilização de contrato e, em ge-
ral, o uso de d ,^cuniento de qualquer natureza, sujeito n
selo, (imindo já tenha cessado aquele e produzido este
os seus efeitos;

	

IV	o, uso de selo falso ou Já servido;

	

V	o emprego de meios ardilos-os para eximir-se
do pagamento de tributos;

VI -- o uso de escrita falsa, com o i ntuito de re-
duzii o montante das vendas ou consignações realizadas.

Art. 38. C^onsidera-se culpado:

1 - - o, funcionário que, - por negligência ou con-
descendência, indisciplina ou ausência, má fé ou des-
honestidade, sacrificar interêsses da Fazenda Pública;

11 -- o funcionário que, em razão do cargo, der
ordem a seus subalternos para praticarem ato lesivo ao
Fisco. ou simplesmente os aconselhar nêsse sentido, ou
]',^o o^i-;tar a que assim êles proce,dam, desde que esteja
h "-senle 0,1 tenha conhecimento prévio do fato;

111 — o funcionário que, por qualquer motivo,, si-
lenciar infração, que seja do seu conhecimento.

Art. 39. Ao inquérito administrativo, deverá sem-
pro preceder sindicância -discreta pelo a gente fiscal sô-
bre o fato considerado fraudulento, ou soSbre os têrmos
da denuncia recebida.

Art. 40. E' imprescindível a mesma cautela quan-
do tiver o agente fiscal de abrir inquérito para apu-
rar falta imputada a funcionário.

Art. 41. Não só quanto a êste último, como no to-
cante ^^ inquérito relativo a fraude, cumpre ao agente
fiscal procurar, de preferência e sempre que possível,

D. 41
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munir-se de documentos, públicos ou particulares, com
os quais possa, de início, fundamentar a prova que te-

nha de fazer.

Art. 42. De posse dos elementois a que se referem
os artigos precedentes, o a ĝente fiscal nornearà 

um 
es-

crivão para servir no inquérito, funcionário 
ou 

não, e

lhe dará início corri uina portaria, da qual consteni o fa-
to, objeto do inquérito, e as circunstâncias cuja consi-
gnação seja inicialmente necessária.

§ Lo Tal portaria será autuada pelo escrivão, deven-
do ser aconipanhada de docuniento, si houver, público
ou particular, referent,e ao fato 

em 
aprêço.

§ 2.0 
Em 

se 

ó
s uida, o escrivão intimará os infratores

e convidirá us tesleinunhas referidas ira portaria, a

-prestarem suas declarações e depoimentos, aqueles no
prazo de 24 horas, si residirem na séde do inquérito,
e de 3 dias si fora; e as testemunhas nos prazos que as

circunstâncias aconselhareiri, tudo certificando nos
antos.

^§ 3.' Os infratores, pessoalmente ou por meio de re-
presentantes, com poderes declaradamente especi;Ús
para o caso, e corri menção, no instrurriento de niandato,
de todos os pontos sôbre que se tenham de manifestar,
prestarão suas declarações perante o agente fiscal, que
presidir o inquérito, e duas (2) testemunhas, extranhas
ao Fisco, sendo aquelas reduzidas a têrnio nos autos,
pelo escrivão, assinando-o todos.

1 — Não sabendo o infrator lei- ou escrever, ad-
niirti-se-á assinatura a rôgo, assinando também duas
testeiriunhas.

11 — A procuração aludida neste parágrafo ficará
inclusa aos autos.

§ 4.o Salvo o caso de inquérito para apuração de
faltas coinetidas por funcionários rio exercício de suas
funções, deverão as declarações ou confissões dos infra-
tores, sempre que possível, ser ratificadas pelo respecti.
vo conjuge, si houver.

§ 5.' Si nas declarações a que se refere o parágra-
fo 3.'. o culpado ou os culpados, sendo juridicamente
capazes, confessarem de modo expresso a falta imputa-
da, e o fizerem livreinente, a confissão valerá como pro-
va bastante -da fraude cometida, e não poderá ser re.
tratada.

§ (3.' Quando se ne garcin a prestar declarações, sen.
do intimados, os infratores serão tidos como corifessos,
e punidos de acôrdo coni êste Códi go, devendo o es-
crivão, ao i lit i filá-los ' d,^i--Ihv.^; ciência 

11 
des l a condição,
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§ 7.' No caso de moléstia provada serão as decla-
rRçõe,,

, tornadas na residência dos infratores, ou onde es-
tivez-e [", observado o diSposto no § 3.o

§ 8.' Quando uin ou alguns dos eu* l p ados confessa-ren, e outros rie-garem o fato, a confissão valerá como
prova pleria, 1p^nas qij"to àqueles, devendo ser tida,
no enfanto, conio presunção veemente da c tllrja dos
demais.

§ 9.' Os fatos repetidos ou comuns às fraudes e si-
inulações poderão ser provados por presunções,

^ 10. Sendo a confissão 
va`,1 011 e (l tlívOca, o agentefiscal fará as inquirições neces`sárias ao seu esclareci-

mento, não podendo a parte se furtar à eluci daÇão doque houver dilo, sob pena de ser a
-confissão interpreta-da contra ela.

§ 11. Negado o fato pelo infrator ou infratores, o
inquérito prosseguirá con, o de

p
oimento das testeniu-

nhas, arroladas, observando - se os requisitos ^dos artigosseguintes.
Art. 43. Po-dem depor como testemunhas nos in-

quéritos administrativos todos quantos a lei não proíbe
de o fizer.

Parà ĝrafo único. Não podem servir de testemu-
nhaS, além dos juridicamente incapazes:

1 — Os interessados no objeto do inquérito.
11	Os conjuges.
111 Os parentes por consanguinidade ou afinida-de dos infratores ou do agente fiscal empenhado em fa-

zer a prova,.

IV -- Os funcionários fiscais, quando se trate de
in quérito administrativo, salvo o instaurado contra fun-
cionário.

Art. 44. As testemunhas peita ,das dor dádivas ou
Promessas de dádivas, ou suspeitas por arguição de uma
das partes, poderão depor, sem que tais circunstâncias
prejudiquerri a fé de seu depoimento, si êste for coe-
rente coni as demais provas ou depoimentos, ou favorá-vel ao interêsse, de quem tenha alegado peita ou sus-
Peição.

Art. 45. Para todos os depoimentos de testemunhas,será citado o infr
ator com designação do dia, lugar e

hora, devendo iriediar ' 24 horas entre a citação e os de-Polimentos.

Art. 46. Antes de se iniciar a inquirição, será Ia-
vr,i(],,) o t^rITIo de assentada, no qual as partes p oderi-r›recl,gyii^ ti , quanto à identidade das testernunhas, decidin-
do o presidente do inquéri to como lhe parecer de justiça.

Art. 47. Em se,guida, serão as testemunhas q, ualifi-
cadas, devendo declarar seu nome por inteiro, idade,

I1
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profissão, estado civil, domicílio ou residência, e si têni,

COm as partes interessadas, e em que g
ráu, relações de

I) a l , entesco, amizade ou dependência.
Não estando iffipedida de depor, a teste.Art. 48.	

solene de dizer a Verda-	1
inunha prestará co,1111),'01nissO

,cêrca tio que souber com relação aos fatos constan.(te

	

	
'CÇam, de-e ci i, cufistancias que os escla,tes da portaria,	o niodo por que soube do

vendo individuar	como
	

.	outras
fato, quando e onde o soube indicando ainda

pessoas que dêle tenhani coliii.eeiiiiento por terem vis-

to ^ ouvido ou de ciência própria.

Parágrafo único. Á'^ testenlurill "s que não pude-
rcu, com,parecer ao local do inquérilo, por enfermidade

011 idwie avançada, serão in1 
quiridas 

em 
sua "esidência,

ou onde se encontrareiiii.
Art. 49. Nos i ii(liiéritos administrativos deverão ser

inquiridas duas testemunha s , rio iníninio.

§ i., Si anibas, estando nas condições de que trata

0 art. 330 (to C. P . C- 
afirmarem o fato coerente-

inente, ter-se-a coino provada a falta.

§ 2.o Si maior for o número de testerminhas inqui-

ridas, ter-se-á por fei t a a prova si a sua maioria, acor-

demente, afirinar o falo.

A,rt. 50. 0 infrator ou seu advogado poderá per-

guntar e contestar fundairientadamen
te , as testemunhas

arroladas pelo agente fisc al, como apresentar sua,% teste-

Munhas, que serão perguntadas pelo representante do
Fisco, a quem será também facultado conteistá-las.

Nrt. 51 . Reduzido a têrmo cada depolinento, - assi-

nado pelo agente fiscal, infrator e testemunhas, serão os
autos conclusos ao presidente do inquérito.

Art. 52. De posse dos autos, o 
agente fiscal orde-

as , 
si por essa necessidade coneluir

il,irà novas dilígênCi,

à vista do exame que dêles fizer.

§ L- N^^o liavendo mais providências 
a ordenar,

despachará no sentido de ser aberta vista dos mesmo% ao

infrator, )cio prazo de 5 (lias, prorrogáveis por niais

cinco, por motivo justo, para produzir sua defesa.

§ 2.' A vista será dada na repartiç ão
 fiscal, onde se

guarda dosProcessar o inquérito, devendo o escrivão, ^

autos, estal. senipre presente ao exame que dêles façam

os infratores.
§ 3.1 Durante o prazo acima estab .

elecido, poderão

os infratores fazer juntar aos autos quaisquer docunien.

tos que jul
guem úteis aos iseus interêsses.

Art. 53. Expirado o prazo para as ale,
g ações dos in-

fratGres, serã
o o s a utos conclusos ao ,igente fical que, no

.prazo de dez dias, acompanhado de relatório minueioso,

submelerá o inquérito à considei-aç<-o (Ia Diretoria 
da Ile-
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^^s	ulteriores, constinles dos ar.
ti^;o, 56 e 57.

Art. 54. As nornias prescritas nos 2rtigos anterio-
res se aplicarão aos inquéritos para apuração de faltas
coinetidas por funcionários no exercício de suas fun-
ções, considerando-se confessos aqueles que estiverem

PaPá-rafo único. No caso de peculato, ^uites de
iníciar o inquérito, o ^gente suspenderá, in-continenti, o
flincionário em falta, pedindo -à Diretoria da Receita
que providencie sua prisão adminis!Tativ.q , se estiver fo-
ragido.

Art. Os cúmplices ou co-autores das infrações
on das faltis cometidas por funcionário, em função
do cargo, deverão ter sua responsabilidade bem caracte-
rizada no inquérito, afim de serem punidos, como em
(':'(Ia caso couber.

Art. 56. Uma vez recebido na Diretoria da Receita
o i nqué ri to adininistrativo, será aí exaininado cuidado-
saniente.

§ V Provada a infração 0 11 falta dêle constante,
a autoridade competente imporá a pena que for apli-
cável, nos têrmos dêste Código.

§ 2.' Tendo sido preterida alguma forinalidade es-
sencial, ^i Secretaria converterá o julgamento do inqué-
rito em diligência, para que seja a falha sanada ou su-
prida.

§ 3.1 Si a falta apurada, relativa a funcionário que
conte mais de dois anos de serviço, lhe puder acar-
retar a pería de demissão, a Secretaria promoverá o ne-
cessário processo administrativo, para o qual o inqué-
rIto servirá de base.

^ 4.' No caso de infração etija pena consista em iiiiii-
li, wrá desde logo inscrita a dívida, sendo o inquérito e
,1 cei.tid^o da dívida ^rei yieti dos no funcionário que hou-
wr promovido aquele, afim de fazer imediata cobranca
amig4vel.

§ 5.' Si o infrator se ne lgar aü pagamento, o -agente
fiwal passará logo o inquérito e a certidão ao j)romotor
de justiça do têrnio juidiciário, para proceder h cobran-
ça judicial, observadas as regras que se vêm do C. P. C.

Art. 57. Quando o infi ,ntor incorrei- em crime
previsto na Consolidação das Leis Penais da República,
o inquérito, feita a ljqüidação amigável, será remetido
io promotor de justiça do têrino judiciário em que a
infração se tenha perpetrado ,, para o procedimento
crinfinal, que também se fará quando ao promotor com-
petir proceder à cobrança executiva.

1



TITULO VIII

Dos alitos de infra4.'ão

Art. 58. A lavratura de autos de infração terá 
to-

gar sempre que qualquer autoridade fiscal surp.reender

alguem em tentativa ou prática de at,o,s dos quais,possa

resultar evasão de renda do Estado, bem como no caso

de contrabando consumado, -si possível a apreensão

,dêste.

Art. 519. Tais atos são:

1 — tentativa de transporte clandest
in o, para fora do

Estado, de produtos sujeitos a imposto 
S 
ou taxas;

11 — falsificação de guia ou uso de guia falsa para,

com ela, obter livre trânsito, ou passar produto mineiro

como de outro Estado,

111 — tentativa de passar unia mercadoria por ou-

tra, com o fim de pagar imposto menor;
IV — compensação com produto mineiro, do Pés0

^de produtos de 
outro Estado, que tenhani vindo para

ser beneficiados ou rebeneficiados em Minas;
V — tentativa de efetuar transmissão de proprie-

dade, por meio de guia, com valor inferior ao real do

imóvel, caso em que se dará a retenção ou apreensão

da guia que ficará junto ao auto;
VI — exercício de indústria, profiss5o, arte 

ou 
ofi-

cio sem a necessária comunicação à repartição comp^-

tentI ., vendas e consignações, sem o pagamento dos im

posle, s devidos; utilização de contrato,s e, em geral, o uso

de documentos de qualquer natureza sujeitos a 
s^^10

quando ainda em curso êstes ou vigentes aqueles, e^

havendo indícios veementes de fraude;

VII	emprêgo de sêlo falso ou já servido;

VIII escrit,^ r^omercÍal falsa, referente a período

em que não tenha sido pago o imposto, ou a ss
i
m feita

para re:duzir a importância devida à Fazenda Estadual.

Art. 60. Em todos êstes caso.s, o 
agente fiscal 

i 
de-

verá convidar o infrator a pagar imediatamente os ira-

postos e multas devidos.

§ 1.1 No caso de recusa, a referi^da autoridade, re-

correndo, si preciso, ao auxílio da políc i a, lavrará auto

de infração apreensão e depósito, do qual deverão cOns-
tar o dispositivo legal violado, os característicos da frau.
de e o seu objeto, como os bens apreendidos e seu de-

pósito.
§ 2.- No caso de resistência física por parte do in-

frator, deverá o agente fiscal providenciar sua prisão,

pelos meios legais mais ao seu alcance, devendo tudo

constar do auto competente.

r^
.§ 3.- . Havendo apenas resisténcia inoral, o auto de-

vera coiisign q i, a recusa do infrator, que não queira as-
si"', ,1 - 10 , ü (4ue deverá ser confirmado ex pressainente PC-
Ias testemunhas que o subscreverem.

§ 4.' Em qualquer dos casos, será permitida ampla
defesa ao infrator, que fará suas alegaçGes, podendo
apresentar testemunhas, sendo tudo reduzido a escrito
e junto ao auto.

.Art. 61. Os autos de infração, apreen sno e de-pósito, serão lavrados de Próprio punho do a gente fiscal
que descobrir a fraude, -ou por quem for designado para
servir conio escriVilo, e obedecerão aos modelos cons-
tantes d êste Código e especiais para cada caso.

Parágrafo único. Observando-se as mesmas regras
do artigo anterior,.os auto' s pGderÃo ser lavrados pelas
autoridades policiais, ou seus escrivães, que os remete-
rao ao agente fiscal, para o procedimento que lhe com-
petir.

Art. 62. Tratando-se de contrabando, os beris que
constituírem o objeto da fraude serão apreendidos em
-sua totalidade, restituindo-se a parte excedente à que seja
necessària para satisfazer a dívida fiscal. Nos demais
casos, a apreensão será apenas do necessário para o pa-
gamento da dívida.
1 

Art. 63. N^o sendo pago 0 imPosto com as mui-
t as no Prazo de 24 haras, o agente fiscal tomará, as ne-
(, ess ,,íriis providências afim de que, apreen ,didos os bens
ou Parfe dêles, bastante para solver o débito, se possa
proceder à penhora.

Art. 64. Preenchidas as exigências físcais, nos têr-
inos dos artigos anteriores, serão enviados à nutoridade
cnmpetente os documentos e informações, para o proce-
dimento criminal.

Art. 65. Tratando-," de fraude consumada, quan-
2 R Ç^ o fi scal não ina i s nuder ser repressiva, os agen-

tes fiscais deverão abrir inquéritos administrativo,,; e,
com as provas feitas, rerneter^o o processo à Secretnrla
das Finanças, submetendo-o à sua aprovação, e afim de
s^roni tomadas as providências Dossíveis no cas,ty.

Art. 66. Nas fraudes consu- madas, bem como na3
lentativ —; de fraude, os cúmplices responder,-~io solidaria-
inente com os autores, fic2rid,0 sujeitos às mesmas T)ena,,^
fiscais,

TITULO IX

Das restiliÚç6es

Art. 67. Os Pedidos de reistituição de impostos re-
gularmente arrecadados, mas cuja restituição é facultada
em Casos especiais, sómente serão recebidos si apresen-

--- 647
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tados dentro do prazo de sessenta (60) dias e quando

acompanhados dos conhecimentos que comprovem os pa-

ganientos.
§ 1.' Quando se ti-ate de impostos ou multas indevi-

damente arrecadados, o prazo para os pedidos de resti-

tuição é o da lei federal, substantiva.

§ 2.1 Não se fará re
s
tituição de quantias reclamadas

fora dêsses prazos.
Art. 68. 0 conhecimento poderá ser suprido por

certidão, expedida pela repartição que houver recebido
o imposto, ou pela Secretaria das Fina^nças si nela se
encontrarem os necessários documentos.

Art. 69. Nenhuma restituição de im
p
osto, quer

exibido o conhecimento, quer à vista de certidão, se efe-

tivará sem que, após o deferimento, se anote na 2.' via

daquele ou 
no respectivo caixa, o fato de ter sido auto-

rizada a restituição.
Art. 70. Os impostos, em geral, sómente serão res-

tituidos, no todo ou em parte, no caso de -Pagamento
em duplicata, isenção legal, engano aritmético, cobran-
ça excessiva, em face dêste Código, bem como resolu-
ção, sentença anulatória, inadimplemento provado da
condição, relativamente a atos ou contratos sujeitos a

impostos.
Art. 71. Não se restituem os impostos devidos nos

contratos em que figurem as cláusulas de retro-venda

ou de melhor comprador, nem os cobrados em selos ade-

sivor,.

Parágrafo único. Neste último caso, e em havendo

culpa por parte de funcionário, a parte lesadi será in-

denizada pelo Estado, da metade da importância do
selo cobrado em excesso, a qual se descontará dos pro-
ventos do funcionário, cabendo à pai-te reliaver direta-

mente dêste a outra metade.

Art. 72. A restituição de multa, ilegalmente inipos«

ta ou aplicada, ou qu g n(lo relevada, ficará sujeita ao dis-

posto nos arts. ris. 67, 68 e 69 dêste Código.

Parágrafo únic^D. As majorações de impostos siiio

consideradas acessórios dêstes, e só serão restituida^ se

também restituídos forem os mesmos.

TITULO X

Dos conhecimentos . . 1

Art. 73. Nenhunia arrecadação te imposto, taxa ou

outra contribuição que se verifique a qualquer título,
será feita pelos exatores sem que se expeça o conheci-

Riento previsto neste Códi
g
o, para cada espécie de tributo.
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Art. 74. Para êsse efeito, a Secretaria das Finau-
ças terá sempre em "stock" cadernos de conhecimentos,
ilnP-ressos de acôrdo com o que está prescrito nos ar-
tigos seguintes, e do g quais se suprirão as exatorias,
como dispõe êste Código.-

Art. 75. Os cadernos de conhecimentos serão iiii-
pressos em papel de cores diferentes, para cada espé-
ele, terão a forma retangular, e cada conhecimento será
assinalado com o título do imposto ou taxa a tinta pre-
ta, em ^cairactereis destacados, na\ direçã,o do ângulo es-
querdo inferior do conhecimento para o direito supe-
rior.

Art. 76. Os conhecimentos de impostos serão re-
digidos de forma que contenham todos os elementos ne-
(-ess,,*trios à verificação do cálculo do imposto.

Art. 77. Os impostos e taxas serão arrecadados nie-
diante conhecimentos, observada portaria do Secretário
das Finanças, e 

em 
selos, conforme dispõem os títulos

TV e VII da Parte Especial dêste Código.
Art. 78. Os cadernos serão rubricados com a chan-

cela (to funcionário que fôr para êsse fim designado, e
sua reinessa às exatorias ohedecerá aos seguintes pre-
ceitos:

T -- proporclonalid^fde ao movimento de cada exa-
tori2, mediante registro em conta de cada exator, em
Jjvi-o do alinoxarifado da Secretaria, devendo o registro
conter a data da remessa, número de cadernos remeti-
dos. com especificação Mes, segundo o imposto res-
pectivo;

11 — do mesmo registro constarão as devoluções dos
canhotos, de modo que se possa, a qualquer momento,
conhecer a reserva de cadernos existentes em poder decada 

exator,
111 — para 

os 
efeitos dos números anteriores. ne-

verao os exatores conservar os cadernos em seu poder,
Rté a titílização de todos os conhecimentos, cumpriu-
do-lhes devolver os canhotos logo que se tenha esgotado
o caderno, afim de se fazer novo suprimento;

TV — os suprimentos serão feitos, segundo o nú-
inero (Te contribuintes conhecido e a éI)oea do pi ga-
niento (tos im^postos, sempre de mo,do a n510 fAtare11,1
cadernos de conhecimentos aos exatores.

Art. 79. Nenhum exator, salvo o caso de passa-
geni le gal da exatoria a outro funcionário, poderá se
utilizarlI de caderno de conhecimento pelo qual não seja
responsável.

- 
Art. SO. Os conhecimentos, sempre em duas vias,

serão extraídos com papel carbono duplo e escritos a
Japis tinta.



- ^- 650 —

Parágrafo único. A primeira via será entregue ao
contribuinte, devendo a segunda acompanhar o balan-
Cete do período a que se referir.

Art. 81. Os conhecimentos serão extraídos com ca-
ligrafia legível, sem emendas, rasuras ou borrões.

Pará
g
rafo único. Os que contiverem êsses ou ou-

tros defeitos, serão devolvidos à Secretaria com o ba-
lancete do mês, devendo ser escrita sôbre cada um dêles
a palavra — inutilizado — em todo o iseu cumprimento.

Art. 82. Os fiscais de rendas deverão, visando al-
--uns conhecimentos que se encontrem em poder dosg
,é-oii4ribuintêg por êles visitados, permutar outros, sendo
êstes enviados à Secretaria, para cotejo com as respecti-
vas isegundas vias .

Art. 83. Mediante conhecimentos denominados
"Diversos% serSo arrecadados os impostos não especifi-
cados, as multas por infração e as rendas eventuais.

Parágrafo único. Para a arrecadação da dívida
ativa, haverá conhecimentos especiais e a sua escritu-
ração far-se-á 

em 
caixa especlal.

TITULO X1

Dos recursos

Art. 84. Serão permitidos os seguintes recursos dos

atos das autoridades fiscais;

1	do lançamento;
11	dos outros atos fiscais;
111	das decisões de instância
Art. 85. Dentro do prazo imporrogável de 15 dias,

poderá o contribuinte recorrer do lançamento feito, para
pedir sua modificação ou cancelamento.

§ 1.' 0 prazo acima será contado da data em que
o contribuinte tiver ciência do lançamento, mediante
informação^ pessoal, epistolar ou por edital.

§ 2.' 0 recurso deverá ser interposto por intermé-
dio do funcionário fiscal que houver feito o lançamen-
t,(Y, e, na sua falta, perante o coletor, que, 

em 
qualquer

hipótese, o despachará.
,§ 3.o Do ato do coletor caberá recurso para a Di-

retoria da Receita, encaminhando-se êste por intermédio
do funcionário lançador, ou do coletor, :pari que a in-
forme inicialmente.

,s, 4.' Sempre que o recurso interposto não estiver
instruido com prova bastante do alegado, o departa-
mento competente despachará no sentido de ser satis-

feita tal exigência, assinando ao recorrente prazo de '1D

a GO dias,
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Art. 86. Das multas impostas ou aplicadas pela
Secretaria das Finanças, Por ínfrações fiscais, o inte-
ressado podz,, rá interpor recurso para as autoridades su-
periore%, dentro do Prazo de 15 dias, contado da (lata
da publicação do alo, observadas as regras contidas no
art. 85.

§ 1.' 0 recurso será interposto por intermédio da
autoridade que houver descoberto a ilifração e decidido
pela autoridade superior àquela que tiver imposto 011
aplicado a multa.

Quando se tratar de infração apurada pel^) fiscal
da circunscrição. e estiver êste ausente, o recurso será
interposto perante a exatoria do município em que se
tenha verificado a fraude.

§ 2.' A Secretaria das Finanças não tornará conhe-
cimento do recurso, si as ale g

ações nêle contidas não
se ^1Cliareni suficientemente provadas.

Art. 87. Dos atos' e decisões praticados por fun-
ciorárjo de e,^trada de ferro ou companhia de navega-
Ção, ou por outros que, igual-mente, sejam ou tenham sido
e—tores do Estado em virtude de contrato, caberão os
recui-sos previstos nos arts. 85 e 86, dentro dos mesmos
prazos.

Art. 88. Das decisões proferid q s pelo Diretor da
Receita haverá recurso voltintário para o Diretor Geral
do Tesouro.

Art. 89. Negado provimento por êste, poderá o
contribuinte recorrer para o , Secretário das Finanças,
desde que venha o recurso acompanhado de alegações
ou provas ainda não produzidas mis anteriores.

Parágrafo único. Nesta hipótese, poderá o Dire-
tor Geral do Tesouro, tomando conhecimento do re-
curso, reconsiderar o despacho recorrido, dispensando-
se de submeter o processo a consideração superior.

Ar[. ». Nos casos em que a legislaçãG tributária
fol' onljs^;n, ou naqueles em que o contribuinte se jul-
gue amparado por lei federal ou por preceito ou prifi-
cipio contido ou definido na Constituição- Federal ou
do Estado, o contribuinte poderá i nterpor recurso ex-
tram-dinário pira o Governador do Estado.

Ar[. 91 . W de 15 dias o prazo para cada um dos
recursos de que tratam os irts. 87, 88 e 89, o qual se

(Ia data da P li blicaÇão do ato recorrido.
Art. 92. Fora dos prazos referidos neste título

nenhum recurso será recebido administrativamente.
Art, 93. Prolerida i–decisão em recurso, en-i primei-

ra instância, o contribuinte deverá pagar seu débito den-
tro (!e 15 d ; as, contados da data em que, mediante aviso,
tiver conhecimento do despacho.
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Art. 94. Das decisões que deferirem pedidos das,
partes, os funcionários fiscais recorrerão "ex-ofício",

para o Diretor da Receita, a não ser que se trate de pe-

dido de baixa de lançamento.
Árt. 95. Os prazos 'marcados neste titulo aplicar-

se-ão apenas às reclamações de ordem administrativa,

Art. 96. 0 recurso recebido administrativamente

não terá efeito suspensivonão s0 tios casos expressa-
mente previstos, como, quando versar sôbre lançamento.

PARTE ESPECIAL

TITULO 1

Do ímposto territorial

CAPITULO 1

Doi incídência do UTIPOsto

Art. 97. 0 imposto territorial incide sóbrC Os ter

-renos rurais, como dispõe êste Código -
§ 1.1 Consideram-se rurais os terrenos situados

fora do perínietro urbano (Ias cidades, vilas, disIriios e

povoados que tenham mais de 20 casas agrupadas, obser-

vado o pará
g
rafo seguinte.

§ 2. o 0 perímetro urbano compreende os terrenos
em que haja arruamento com edificações, em cidades,

,vilas sédes distritais e povoados que tenham mais de 201	 jam-situadoscasas agrupadas, excepto aqueles que este
em fazendas ou propriedades particulares.

§ 3.' Na cidade de 13clo Ilorizonte, o per-inerto ur-

bano compreenderá os agrupamentos denominsdos "vi-

las", desde que tenham mais de 30 edificaçõe^s, bem como

a ár.et existente entre essas vilas e o centro urbano.

Art. 98 . 0 imposto territorial grava o imóvel s Ô-

bre que recai, para o efeito de ser exigível do respectivo
proprietário, adquirente, possuidor ou ocupante a (inal-

quer título.
Art. 99. 0 i mposto territ-orial é fixado em sete 1) o r

inil (711.000) sôbre 80 11i^ do valor real do imóvel, sen.

do de cinco mil réis 
(5$000) a sua taxa mínima.

Parágrafo único. Ficam isentas do imposto terri-

torial as propricolades de valor até 500$000.

CAPITULO II

Do iançumento

Art. 100. o lançaniento de 
novos contribuintes do

in i posto [e,rritorial será feito:

a) por declaração -escrita, referegnte àS proprieda.
des que não tenham sido lançadas ate a revisao a que
se refere o artigo 130;

h) no ato da arrecadação do ini Posto de trans-
,missão intei--vivos a qualquer tí tulo, ao ser modifica-
do oti cancelado ^ lançamento do trinsmitente, aberto
0,1 awnentando o do adquirente, fazendo-se o novo ]ali-
Çani enlo de acôrdo COM 0 títul o de transmissão, salvo
fratide provada;

0 à vista das estatísticas de transmissões "cansa-
mortis" remetidas pelos escrivães dos inventários, sal-
vo erro ou omissão

(1) quando de d ivisão de propriedade em comum,
devendo ser anotada a cessação do condomínio e reti-
ficados os erros que o processo divisório apontar.

Pará^-rafo único. Sempr e, que houver transinissão.
a qiialquer título, ou di visão de propriedade, embora
Ilão e fetivas, o lançamento poderá ser corrigido para
ni lis, si dêsses atos ficar aDurado maior valor para o
imóvel.

Art. 101. Enquanto não for decretada a revis5o ^1
(Iiie -.,^e refere o capítulo v , (1 0 t í til ,1 0 1 , a contribuiÇão (1( )
i mposto territorial será arrecada-da observado o lança-
mento vi

g
ente, com as modificações constantes dos arti-

gos anteriores dêste título.

` Parágrafo único. Serão convertidas em hectares as
areas que ainda estejam registradas em alqueire^s.

Art. 102. Ainda que a propriedade rural esteja no
gÔzo (te isenção legal do imposto, deverá ser incluída no
Jançaniento.

Art. 103. Os adquirentes, púr título particular, de
bens sujeitos ao imposto territorial, ficam obri gados a
nprcsentá-lo a coletoriu da respectiva situação, ' dentro
dos 1) razos estabelecidos no número II do art. 184.

Art. 104. 0 lançamento de imóveis pertencentes a
espól ios, cujos inventários estejam sobrestados, será
feito em nome do respectivo espólio, que responderá pelo
imp o s to, até que, julgado o inventário, se façam as ne-
ce.%sárias modificações.

Art. 105. Tâmbém responde pelo imposto o ocu-
pinte, a qualquer título, de terrenos alheios enquanto
dêles so utilizar, devendo ser incluído no la^çamento o
valor (Ias benfeitorias, quer pertençam ao ocupante, quer
no proprietário.

,Art. 106. No caso de condomínio, cada condómino
será lançado pela parte que lhe pert-ença.
- Art. 107. Mesmo antes de ser determinada a revi-
são geral, do lançamento do imposto territorial, o seu
registro se fará fin livro próprio, que será enviado às
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exatorias, continuando em vigor os demais livros, ín-
dices e impressos respectivos.

Art. 108. Não poderão ser recebidos nem providos
recursos contra os lançamentos vigentes, desole que ú va-
lor do imóvel provenha do respectivo título de pro-

priedade.

CAPITULO III

Da arreca(lação e escrituração

Art. 109. A arrecadação do imposto territorial se

fará 
em duas Prestações, sendo a primeira nos meses de

janeiro a abril, e a se
g
unda até outubro de cada ano,

mediante conhecimentos próprios.

,Parágrafo único. Serão arrecadadas de uma só vez,
até o mês de abril, as contribuições iguais ou inferio-

^^es a trez ,entos rilil réis (300$000).

Art. 110. Quancio a Secretaria das Finanças con-
ceder ao contribuinte quite permissão para pagar o im-
p^osto em município que não seja o da situação do imo-

vel o exator que o receber dará aviso imediato à outra

,e y atoria, para anotar a quitação.
Art. 111. Quando o imóvel for objeto de transinis-

são, dentro do intervalo das duas prestações, será exi,gi.

do do transmitente o pa,gamento do imposto correspon-

dente à segunda.
Airt. 112. No ca.5o de conidomínio, cada condómino

responderá apenas pela parte do imposto que correspon-

da ao seu lançamento.
Art. 113, Quando na divisão ou (Iniarcação de pro-

priedade se verificar para o imóvel área maior do que a
lançada, cobrar-se-á a diferença do imposto, sem qualquer

,multa ,, desde a data 
da 

inscrição, proporcionalmente ao

valor da unidade.
^Parágrafo único. Será cobrado apenas com a mó-

ra de 10 % o impGsio correspondenie à diferênça referida

neste artigo, quando apurada em trans ,missão de prOprie-
daide, a qualquer título, excluida a penalidade prescrita

no artigo 20 dêste Códi go, si provada ausencia de fraude.

Art .114. Em caso de lití
g
io sôbre o domínio do

imóvel. os litigantes serão obrigados ao pagamento do

iniposto no prazo marcado.
Parágrafo úniro. A Parte vencida receberá -do ES.

tá,do, rnediante prova da decisão final do lití gio, a quan-
tia que houver pago, acrescida dos juros de 6 % ao ano,

contados da data em que tenha sido diri,gida a reclarna-

ção devidamente legalizada, à Secretaria das Finanças.

Art. 115. Respondem pelo imposto os proprietá-
rios, locatários, ar rendatários, emf ; teii!,is, usufrutuários,
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rr^d<)res anticreticos e 
qu a^squer poss(li(,io,,es 

de terrenosâ êle sujeitos.
, Art. 116. Recebida a importimeia 

(10 ifil Posto e damora, quando houver será 
ela e criturada no (',uixa 1 ,es_pecti vo, e levada a bal,2 ncete sob% 

título COM que tenhasido arrecadada.

CAPITULO IV

Disposiç(j~es especiais
Art. 117. , Para os efe-itos do 

lanÇalliento , sua revi-SãO Ou correção o,^ escrivãeS fornecerão 
ao s coletores

m
ediante recibo: dentro em 

30 d i as após o .	
-1julgamentodo feito, os estatístic as das 

trailsillis.sC)es de	imóveiscalls" 17101-lis , e as de divisão
Proce,sadas em seus cartórios. ou 

demarcaç
ão ^le terras,

§ l -'- 
Feitas as modificações referentes ao -territorial do Est d	 IMPOSIo

tes	a 0 , as coletorias franquearão aos agen-
111u11 

i cipais as estatísticas referidas neste	

tigo, afimode serem delas extraídos os elementos relativ aSr às altera-Ções do lançamento de terrenos urbanos.
§ 2. o. Os coletores deverão abrir, ouvidos os in-ter

essados, e em nome dos respectivos lierdeiros, 
0,%lanÇanlentos referentes aois bens i móveis dos esp(^lios devalor igual ou inferior a 1:000$000

Cancelando	 (um conto de réis),Os lan çamentos dos esp(^liOs.Art. 118. Ainda Para ,, efeitos do lan çamentorevisão ou correção ,	suaOs avaliadores de bens 
imóveis: nosInventários e 

execuÇõels, são ^obrigados a declara r a áreaque c21Cul ein ter em hectares as terras 
avali adas, e suaqual idade Por glebas.

Arf. 119. Para os efeitos 
igualmente, do lançamen-to, sua "evisãO ou correção as' , ,1	gu las expedidas pelos no-Éários , para 

o 
paga ,mento do imposto de Iran 

In ' Ssão de

i
móveis inter-viv "	 S ios, deverão conter a declaração da 

área,
em hectares, e da qualidade, p

or glebas do,,, terrenos ru-rais a serem !afienados, sob 1,, ena de nã^dido o respectivo conheciniento.
	)der sei- exoe-

Parágrafo ú
nico. N as

arti l-0, deverão os	gulas a que se refere êste

tR-1 Ou parcial.	nOtário,^ declarar si a Jicriação 
é to-

Art. 120. Os esc rivães, notários
MstrO 

de i
móveis ficam obrigados a fa 

e Ofici ais do re-

ó	
coleto-

e docunientas necessários ao lanç,'i^

e (te outros re	 m cart rio, de livros
res e fiscais de renúls o exame, e,

	
cultar aos

mento d(> im POsto terri torial, sua revisão, correÇão e fis-CalizaÇao assim com
o a fornecer, gratu i tamente,mos, a.^ necessárias 
certidões.	aos mes-
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Árt. 121. Nenlouii, notário, oficial do registro de

I móveis, poderá lançar, iriserever ou transcrever escri-

tura de transmissão de 
terras a qualquer titulo, de ar-

rendamento, hipóteca, anticrese ou cinfiteuse, sem a

prova por certidão do coletor do 
lij unicípio em que es.

tiver lançado o imóvel , de estar pago o imposto territo-

rial devido até a data da respectiva prestação, mesino
-azo para seu pagamento.

que se não tenha es,-otado 
o p,

Art. 122. Nenhuma partilha será julgada, sem a

iprova feita, por declaraçú.o do coletor, nos autos 
de in.

ventário, de estar Pago o 
imposto devido pelo monte on

pelo "de eujti,.,".

Art. 123. 
Nenhuma ação fundada no domínio eni

posse de propriedade territorial, será proposta em juizo

sem que o seu autor prove, por certidão do coletor dí;

inunicipio do lançame nto
 do !móvel, estar pago o iMPOs

-to territorial, devido até a data da proPo,situra.
Art. 124. Parao ju1^gamento das causas de divisão e de-

marcação de terras 1) articial ares, sóniente dos promoven-

jes ou requerentes será exi^"ida a prova do pagamento

(10 imposto territoria l por êles devi,do, até a data da úl-

tinia arrecadação anter^or à sentença.

Parágrafo único. Homol ogada
 a divisão ou dernar-

cação , não serão extraídos dos respectivos au
tos (toe"-

inentos ou 
certidões de qualquer natureza em favor (tos

,demais condôminos, sem a prova, por P^rt,e dêstes, de

aChar-se pago aquele im posto , até a época da últinia ar-

recadação.
Art. 125. 

Não serão assinadas as cartas de ar

,matação, de adjudicação ou 
de remissão de terras sujei-

tãs ao imposto territorial, sem a prova, por certidão do

-coletor competente, (to pa
gamento do imposto devido

até a arrematação, adjudicação ou remissão.

,Art. 126. 0,^ 
escrivães não poderão extrair cer-

tidões , nem desentranhar documentos de autos de açoes

fLiadadas no domínio ou posse de 
propriedade territorial,

já julgados ou 'i ão 
por sentença, a requerimento dos liti-

g
antes, ou de qualquer interessado, sem que proveni êstes

préviamente, por certidão, estar quites relativamente ao

n,pos	
1

.to po , êles devido até a última prestação.

Paragrafo único. . A 
certidão a que se refere êste 2r-

tido será transcrita ou anot.-,.da no instrumento que for

expedido, ato qUe 'assina '- 
Ou declaração que nos auto%

sul)serever o escrivão.

Art. 127 . A exhibição do conhecimento relativo 
à

últinia prestação do imposto não dispensa, nos casos^ em

que é exigida, a 
certidão ou declaração do coletoi, de

estar o contribuinte quite quanto ao imposto territorial.
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1.'.	Adeciaração deverá ser feita:
nos próprios autos;

— em separado, devidarriente selada;
2.' A prova a que se refere êste artigo -deverá ser

feita tanibei.0 no "so de fornecimento de cer!idão de
quota de herdeiro, em inventários já Julgados, si reque-
rida depois de vencído o último prazo para pagamento
do imposto, depois de j ulgado o feito.

- § 3.* Em se tratanto, porém, de compra de direito e
açao sôbre herança ilíquida, será ela dispensada.

1 4.' Julgado o inventário, o adquirente pagará então
o imposto que lhe competir, se na partilha lhe coube-
rem bens tributáveis.

Art. 12,8. São extensivas aos impostos municipais,
relativos a bens imóveis as exigências contidas nèste
capitulo devendo as provas de quitação ser feitas por
meio de certidão expedida pelo funcionário municipal
competente.

. . Parágrafo único. As coletorias estaduais, sem pre-
juizo idos seus serviços, facilitarão aos agentes -do fisco
municipal a coleta de dados constantes dos livros de
lançamento, necessários ao serviço tributário dos mu.
nicipios.

Art. 129. A inobservância, das disposições déste
capítulo será punida -com as penas constantes do titulo
IV da Parte Geral dêste Código.

CAPITULO V

Da revisão

Art. 130. 0 lançamento do imposto territarial será
revisto, mediante decreto do govêruo do Estado e se
fará Por declaração escrita do proprietári^o, adquiren-
te, possuidor ou ocupante, a qualquer título, de terras
particulares, devendo a.declara^ção conter a área, em he-
ctares, a qualidade, por glebas, e o respectivo valor real
afim de ser substituído o lan çamento atualmente e;^vigor

^aTágrafo únic,0. Quando o reclamarem os inte-
resses fiscais, poderá o coletor ou a lança,dor exigir a
exibição do título de propriedade.

Art. 131. A revisão terá for fim:
I — corrigir -êrros e fraudes de lançamentos ante-

riores;

reajustar o valor real da propriedade;
— receber e ilulgar as reclamações dos contri-

buintes contra lançamentos feitos à vista de títulos depropriedade, cujo valor tenha decrescido.
D. 42

1^1
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Art. 132, . Além dos elementos a que se refei

130, a declaração deverá conter o nome do disti
situação do imóvel, a ;denominação dêste, bem
outros que bem o caracterizem.

Art. 133. Ao iniciar a revisão, o agente fi,,
Áará e publicará pela imprensa, onde houver,
convidando os contribuintes a apresentar suas
ções ' no prazo de 60 dias, a contar da data do e

§ 1. 1 0 contribuinte poderá relacionar, em
declaração, todos os seus imóveis, de modo,
que fiquem discriminados, com os característi

culiáres a cada um.
§ 2, 0 A declaração poderá ser feita de pró]

nho do proprietário do imóvel ou por seu n
tante legal, e enviada ao agente fiscal, por ç

meio 
3. 1 Não sabendo ou não podenáo' o prol

escrever, a declaração poderá ser feita verbalmi
agente fiscal, que a reduzirá a escrito, assinanú(
pessoas capazes, como testemunhas.

§ 4.o Quando o imóvel tiver parte dentro
urbana e parte fora desta, na declaração serãe
minados áreas e valores, sendo lançada pelo Est,
nas a parte rural.

Art. 134. Si o imóvel sujeito ao imposto
situado em mais de um município, a declaração
ta naquele em que o contribuinte tiver seu do

§ 1. o Si em nenhum tiver o domicílio, será
tada a declaração à ^coletoria do município em
tiver situada a maior parte do imóvel.

§ 2.o No município da -declaração far-se-á
ment^,), comunicando o agente fiscal o fato, ii
mente, ao encarrega-do do mesmo serviço no ou
nicípio da situação do imóvel.

Art. 135. São obrigados à declaração:

a) o proprietário do imóvel;
b) ^o enfitêuta;
c) o ocupante, a qualquer título, de terras

lares;
d) o condômino;
e) o representante legal do contribuinte.
Art. 136. Si o contribuinte :fizer, no praz

sua declaração, isenta de fraude, será ela aceita,
se o novo lançamento.

§ 1.' Ilavendo fundada suspeita de fraude,
te fiscal, com o auxílio dos avaliadores judicia
vista de elementos que obtenha, como título de
dade, transmissões de terras visinhas, inventári
sões, hipotécas e outros documentos públicos, p

r9de ofício, a deficiência da declaração, e fará o lança.
mento.

§ 2. o Si a -declaração não for feita no prazo legal,
e o a!^cnte fiscal não tiver motivo fundado 

em 
documen-

to pú ĉ lico, ou partic tular, para elevar o lançamento, pre-
valecerá êste.

Art. 137. Em se tratado de terras que contehaiii
jazidas ou mirerios, ter-se-á em vista a riqueza do sub-
sólo, as distâncias das vias de transportes, as facilidades
de exploração e )utras causas que possam influir na de-
terniinação do valor do imóvel.

Art. 138. Para o mesmo efeito, será tomado em
eons1^,.^açJÍo o ^,, otc^ncial das águas existentes em
Wve^s ^

'
^u jeitos a iniposto, desde que, tanto nêste caso,

como no artigo anterior, o sub-sólo e a queda dágua
pertençam a particulares.

Art. 139. Nos casos de propriedade em comum
ou indivisa, o condômino que não fizer a declaração,
será lançado de ofício pelo agente fiscal recorrendo
êste, aos dados de que dispuzer para , determinar a
área e valor da parte àquele pertencente, e dando-lhe
ciência do lançamento.

Art. 140. De todos os atos do a-ente fiscal, a que
se refere êste capítulo, cabem os recu 'rsos facultados no
título X1 da Parte Geral dêste Código.

TITULO I I

Do imposto de transmissão de propriedade

CAMULO PRELIMINAR

Da incidência do imposto

Art. 141. 0 imposto de transmissão inter-viuos e
causa-uiortis recéc sôbre a transferência, da propriedade
ou do usufruto de bens imóveis, móveis e semo-
ventes, situados ou existentes no Estado, segundo o Seu
valor real, nos tèrm ,os dêste título.

CAPITULO I

Da, transiinissão "causa-mortis-

SECÇÃO 1

Dos tributos

Art. 142. 0 im
p
osto de sucessão, nas heranças lí-

quidas, será cobrado nas seguintes bases:
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1 — Aos descendentes, ascendentes, conjuges e ri,

lhos adotivo s 4 cl
o até o limite de 25:000$00 0 ; 5 010

sôbre o excede nte até 
50:000$000 e 6 % sôbre o que ex-

ceder desta quantia.
11 — Aos irmãos e 

sobrinhos Por representação,

10 % até o lunite 
de 50:0000$000; 15 % sôbre o exce-

dente até 1.00:000$000 e 20 
</,, sôbre o excedente desta

quantia.
1,1 _ Aios outros colgiterais até o 4.' gráu civil,

20 % até o limite de 
50:0000$000; 25 % sôbre o exce-

dente até 100 :000 $000 c 30 '70 
sôbre o excedente desta

quantia .
iV — Aos demais colaterais e estranhos, 30 % 

até

o limite de 50:000$000; 40 O
lo sôbre o excedente até

100:000$0 00 e 50 % sôbre o que exceder desta qu,2n-

tia. 
§ 1. o Quando os sucessores residirem espontanea-

mente fora do país, sem que seja a; serviço público, Pa-

gosarão, além das taxas acima referidas, mais 10 % 
sôbre

a herança.
§ 2. «

 Serão arrecadados c^om a dedudação de 20 %

os impostos de transmissão, causa-Mortis, 
nos espólios em

que o número de herdeiros., filhos do de cujus, seja igual

ou superior a 10 (dez) .

§ 3. 1 Ficam isentos do imposto de 
herança os es-

pólios de valor até 1:000$000 
(um conto de réis), lia.

vendo conjuge sobrevivente ou herdeiros menores.

Art. 143. A herança ou legado de afim,de qualquer

gráu, quando o beneficiário seja conjuge sujeito ao regi.
inen de comunhão de bens, pagará o . imposto segundo o

grau de parentesco existente entre o 
instituidor e o ins-

tituido, cobrando-se a taxa do 
imposto que for aplicável

a estranhos, quando outro :for o regimen dos bens no

casamento.
Art. 144. No usufruto vitalício, si o usufrutuário ti.

ver menos de 30 (trinta) anos de idade , o imposto

será de 6 % 
(seis por cento) sôbre o valor dos bens, até

a quantia de 50:000$000 ; 10 % 
sôbre o excesso até

100:0000$000 e 15 % sôbre o que exceder dêste valor,

Tendo idade superior, o imposto será, respectivamente,

de 4, 7 e 10 por cento, observados os valores referidos

Para efeito do cálculo.
Parágraf,) ú nico. No usufruto temporário, o 

im.

posto será de 4 7 e 10 %, respectivain ente, sôbre os mes-

mos valores co^stantes dêste artigo, seja qual for ü t^mI

p.a 
de duração ou a idade do herdeiro ou legatário.

Art. 145- Quando o usufrubLi ário tiver idade in-

ferior a 30 anos, o i mposto referente à nua propriedade

será de 4 % até 50:00$000; 7 % sôbre o que exceder
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&té 100:000$0000 e 10 % sôbre o que exceder desta
quantia; e, 6, 10 e 15 %, respectivamente, sôbre os mes-

mos valores, quando tiver idade superior, seja o usufruto
vitalício ou temporário, e será devido logo após o fale.

cimento do testador.
Art. 146. No fideicomisso, o fíduciário pagará o

huposto relativo ao usufruto vitalício, segundo a regra
do art. 147; fideicomissário pagará na época da sub-
stituição, pela taxa então vigorante, o imposto referente à

sucessão, segundo o grau de parentesco com o tes-

tador.
Parágrafo único. Sendo o usufrutuário ou fidiu-

ciário, ascendente, dscendente ou cônjuge do de-cujus,

a taxa do imposto será a do art. 144, menos 20 %.

Art. 147. 0 valor dos bens para efeito do impos-
to será o da avaliação em inventário, e a taxa será a da
época da -abertura da sucessão.

SECÇÃO 1 1

Da Êncidéncia do imposto

Art. 148. Sã',> sujeitos ao, imposto de transmissão

por sucessão legítima ou testamentária;
I — os bens móveis, imóveis e semoventes situa-

dos ou existentes no Estado;
II — os títulosde dívida Pública do Estado, países

estran.,eiros ou de outras unidades da Federação, bem
como as açC)es e obrigações das sociedades anônimas ou
em c,)mandita por ações, com séde fora do Estado;

111 -- as ações de companhias ou sociedades em
comandita, com séde no Estado, títulos comerciais,
dividas ativas e quaisquer direitos e ações pertencen-
tes ao espólio, tenha ou não o de-cujus domicili,,) no Es-

tado;
IV — os peculios e benefícios devidos pelas compa-

nhias de seguros, qualquer que seja -a sua fornia e fins,

SECÇÃO 1 1 1

Da arreeadação e e!=ituração

Art. 149. 0 imposto de transmissão euusa-niortis
será Pa ,̂,'o de uma só vez n,- , cole loria ea situação dos
bens, dentro dos prazos previstos nos arli gos 156 9
159, salvo ü caso de bens situados em mais 'de um nui-
nicípio, sendo então o imposto pago na séde do resp(-
etivo têrmo, pelo total, fazendo-se o crédito na porcen-

. tagem a cada exator.
Art. 150. 0 imposto de transmissão cfj ,usa-nwz-t

'

 *s

será arrecadado, por meio de conhecimento pró prio,
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e escriturado sob o respectivo título, como renda do

exercício em que for recebi,do.
Parágrafo única. Decorrido o prazo de 6 meses a

contar da data da abertura da sucessão, ou 
do 

(lia em

que terminar ai prorrogação do prazo concedido pelo juiz,
sem que tenha sido pago o imposto de herança, será éste

cobrado com a móra de 10 %.

SECÇÃO IV

Disposições especia4s

Art. 151. Além dos característicos peculiares àN

descrições dos bens a inventariar, deverão delas eons-
tar, quando se tralar de imóveis, as qualidades das

terras, por glebas.
Art. 152. A avaliação de bens em inventário será

feita, dentro do prazo que o juiz determinar, pelo louva-
do que os interessados escolherem e por um dos avalia-
dores judiciais, ao qual o. ;inventário for distribuído.

Art. 153. No impedimento, falta ou suspeição dos
avaliadores judiciais, que reciprocamente se substi-
tuem, a escolha dos dois louvados será feita pelos in-
teressados, participando da louvação, como representan-

te da Fezanda, 
um 

auxiliar do Advogado Geral, na
Goinarca da capital, e os coletores nos outros iii,uni-
cípios.

§ 1. 1 Em -caso de divergência entre os louvados,
porceder-se-Ú à nomeação de desempatador.

§ 2.' Si o iepresentante da Fazem'_i fizer impu-

gn ,,iç,io fundamentada: à tvaliação, o juiz ordenará (lue

se proceda à segunda, pela outro avaliador, si houver

e pelo novo louvado ou novos louvados esr.olhidos pela

parte, conforme prescreve o Cap. 4. o, Livro Terceiro do

e. P. C.
§ 3.' A avaUação poderá ser emendada, desde que

se descubra defeito ou engano, vantagem ou vício que
aumente ou diminua o valor dos bens avaliados. (Art

361 do C. P. C.).
Art. 154. 0 representante da Fazenda é obrigado

a fiscalizar as avaliações tanto nos inventários como no,ç
arrolamentos, tendo em vista o disposto no art. 980 d,1

C. do P. C., cora referência ao art. 360 do mesmo Códi-

go, e comprindo-lhe ir.ripugná-las sempre que forem in-
feriores ao valor real.

Parágrafo único. No caso de usufruto, a nua pro-
priedade deverá ter um valor maior ou menor contor-
ine fôr mais ou menos avançada a idade do usufru-
tuário.

Art. 155. 0 aurnento de valor que tiverem os bens,
da abertura da sucessão até a época da avaliação, será
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1 ^Omputado a favor da Fazenda, para o pagamento do
imposto- bem como, em prejuízo da mesma Fazenda re-
resultarÀ qualquer diminuição de valor que se verificar
até a ocasião da avaliação, salvo dolo ou fraude por par-
te dos herdeiros ou interessados.

Art. 156. Encerrado ^o inventário com as últimas
declarações do inventari-ante e ouvidas as partes, no pi-,a-
zo de 5 dias, e o representante da Fazenda, por 48 ho,
ras, para dizer sôbre a descrição e avaliação dos
bens, proceder-se-á à liquidação para pagamento do im-
posto de Irrismissão causa-mortis, observq ndo o con-
tador o que êste Código dispõe a respeito.

Parágrafo único. Para efeito da arrecadação do
imposto de transmissão calIgri,-mortis, o contador deter-
min.Rrá na liquidação ai parte que couber a cada herdei-
.o, a idade e o gráu de parentesco com o de-w,ujos , bem
como os demais elementos necessários à cobrança doOnposto.

Art. 157. Feita a liquidação, ouvidos os interessa
dos e, dentro em cinco dias, o representante da Fazen,da,
será ela julga,da por sentença dentro do prazo legal,
exped i,ndo-se gula em dur)Ii,cqta para pn .Igani ento, "dO
imposto, no prazo de 10 dias a contar da intimação da
sentençoi às partes. Esta intimação deverá ser feita
dentro de cine-o dias, sob pe p a, de imulta de 50$000 a
100$000 ao escrivão faltoso.

Art. 158. Da , guais devrrão constar, além dos di-
ieres comuns, ^,) valor da herança, discriminadamente, si
forem diferentes as taxas a cobrar, o gráil de :pnretes-
co entre o herdeiro ou legatário com o de-ciijils; a data
da abertura da sucessão; e, si esta for testamentária, a
natureza da herança ou legado; no caso de usufruto, a
idade do usufruto; o nome do representante da Fa-
zenda que houver funcionado no inventário e outros es-
elarecimentos úteis.

Parágrafo único. Da entrega das guias ao represen
tante da Fazenda tomará o escrivão recibo que juntará
dos autos.

Art. 159. 0 representante da Fazendi, dentro de 5
dias, convidará -o interessado a, dentro de 30 dias,
entrar com a imPoTtância do imposto; e, si n5o for sa-
tisfeita essa exigência, requererá separação de bens sufi-
cientes para o pagamento do imposto e das despesas
acrescidas.

P^I'rágrafO únic o. Os bens separados serão vendi-
dos em hasta pu'blica no mesirio juizo do inventário,
observaido o disposto no C. P. C., arts. 992 e 995, pa-
rágrafo único.

Art. 160. Homologada a liquidação, o representan-
te da Fazenda, para acautelar os interêsses dela, po-
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derá desde logo requerer -separação de bens para pa
g
a-

mento do imposto devido, salvo se algum herdeiro ou
interessado se propuzer a efetuá-lo dentro de 48 horas.

Art. 161. Antes de homologada a liquidação, po-
derá o representante da Fazenda requerer ao juiz do
inventário medidas acauteladoras dw direitos do Es-
tado, si os interessados não oferecerem garantias reais
ou estiverem delapidando ou procurando alienar bens
da herança

Art. lú. 0 representante da Fazenda será ouvido
sôbre, os pedidos de pagamento de despesas atendi-
veis, bem como de dívidas passivas.

Parágrafo único. 0 desacôrdo do representante da
Fazenda não übstará 

aia 
pagamento, si os credores ou

interess^aidos se prontificarem a pagar, antes de ser jul-
gada a partilha, o imposto correspondente à dívidâ im-
pugnada.

Art. 163. Havendo entre as dívidas ativas da lie-
rança algumas que os herdeiros neputem incobráv 

e Is'ou de difícil liquidaição, poderão êstes pedir que sejam
levadas à hasta pública no juizo dia inventário, pagando
os impostos sôbre a importância que elas produzirE
recolher os respectivos títulos à estação fiscal.

Parágrafo único. Si os devedores se reabilitarem'
estando os títulos ainda depositadios, serão éstes en-
tregues ao interessados, quando o reclamairem, satisfa^
zendo previamente o imposto.

A,rt. 164. Desembaraçada a herança do Paganien-
to do imposto, os herdeiros, si forem maiores e capa-
zes, poderão partilhar entre si o acervo hereditário, pa-
gando o sèlo relaitivo, à -divisão e demarwção de qui-
nhões.

Art. 165. Nenhuma partilha poderá ser julgada
por sentença, sem que dos autos conste o pagamento
dos impostos de transmissão causa-mortis e territori,aL

Art. 166. Nos caso de sucessão provisória, o im-
Nsto será pago logo após a liquidação.

Art. 167. Não sendo o inventário iniciado dentro
de 30 dias, contados da abertura da sucessão, o repre.
sentante da Fazenda requererá a citação daquele a
quem incumbir o cargo de inventariante para compare-
cer, no prazo de 5 dias assinado em audiência, dar
bens a inventário e assinar o respectivo têrma, sol)
pena de sequestro, se estivar na posse dos bens e de
ser nomeado outro íriventariante. (Art. 950 do C. P.
C.).

Art. 168. Os bens situados ou existentes fora da
jurisdição do juiz do inventário serão avaliados por
precatória, quando forem de valor superior a três contos

de réj,^, cabendo sempre a porcentagem pela arrecadaçãodo iniposto ao coletor do 
municí

p
io da situação disbens.

Art. 169. 0 coletor que arrecadar impw^ , os 11,;
têrnios do artigo antecedente o comunicará ao' coleuorda situação dos bens, em o `ficio, do qual constein o-nome do i nventariado, a importância cobrada, núniero
e data do conhecimento.

Art. 170. Os bens situados ou existentes no Estado
quando fora se tenha de proceder a inventário serão'
avaliadas, para, o efeito da cobrança do imposio, 

me-diante ordem ex-ofício do juiz da situação dos nies-mos ou a requerimento do promotor de ju ti çI o^u dorepres
entante da Fazenda, si, decorrido o israzo de 

180dias a contar da -abertura da, sucessão , não houverchegadk) precatória para a avaliação.
Parágrafo único. Tratando-se de inventários pro-

cessados no Estado, i gual providência deverá ser reque-rida Peloagente fiscal da situação dos bens, para cuja,,aliaÇão não houver sido expedida p recatória no têrniodo prazo acimaestabelecido.
Art. 171. Mao serão devolvidas as precatórias re-cebidas Pi ra avaliação de bens em i nventários e execu-ções, sem a Prova ^do pagamento do imposto territorial

q^e for devido, sob pena ao juiz infrat,ar, da multa co-
minada no artigo 17, imPosta pelo Presidente da Côr.
te de Apelação, mediante representação do Secretário
das Finanças.

Parágrafo único. Si o interessado não recolher àcoletori,a a imp^)rtância do imp
osto, dentro do prazo

constando do art. 159, será êle cobrado com a móra de10 %.
Art. 172. Os testamentos que forem abertos rio

município da Capital ou nele tiverem de ser cumpri-
dos ^deverão, logo depois de registrados, ser presentes
ao Serviço do Contencioso do Estado para inscrevê-los
no respectivo livro, lançando-se-lhes a verba de a pre-sentação.

Parágrafo único. Nos municípios, ,, inceriçã () se-
rá feita pelos coletores em livro para êsse fini estie-
cialmente destiria ,do, aberto, numerado e rubricado com
chancela do Diretar da Receita.

Art. 173. A inscrição dos testamento-, de que trata
o artigo precedente, mesmo daqueles em que ii 7io forem
institilidos herdeiros, será feita do seguite mo-do:

§ 1. ' 0 título de inser i eão -constará do número
que lhe competir, nome -do testador, nalurn-lidade es-

tado' 
profissão, data do obito, residência ao tempo

dêste, data da abertura do testamento, nome do testa-
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menteiro e prazo concedido para o oumprimento das

,d.-sp.,-)sições testamentárias.
§ 2. o Serão designados os herdeiros e legatários

pelos seus nomes; a natureza da herança ou le
g
ado, coni

especificação do que consistir !o dinheiro, apólices,

ações, bens móveis e de raiz e outros efeitos.

§ 3.1	Abonar-se-ão nas inscrições os pagamento

do imposto, à medida que se forem realizando.

Art. 174. 0 oficial -do registro civil e os escrivães
de paz dos distritos, logo que tiverem ciência do obi-
to de pessoa que tenha deixado bens sujeitos a inventá-
rio ou arrholamento, deverão levar o fato ao conheci-
mento do juiz competente e do coletor.

A,rt. 175. As heranças jacentes (art. 1.591, 1 e

11, art. 1.592, 1, 11, 111, IN, do Código Civil), serão ar-

recadadas e postas em guarda, com assistência do re-

presentante da Fazenda.

Pará l-nifo único. Os fundos das heranças jacen-
tes, recolhidos aos cofres estaduais, serão entregues.a-o

le l-ítiino herdeiro, mediante prévio pagamento dos iin-

postos devidos, à vista de precatória do juiz conipe-

tente.

Art. 176. Não se realizando, no prazo de 15 dias,

a hasta públiew de bens separados a requerimento de
qualquer interessado, para pagamento dos impostos de-
vidos, o agente fiscal requererá, por sua vez, qUe a pra-

ça se realize dentro nos 15 dias subsequentes.

CAPlTUL0 11

Da transin4ssdo ínter-vffios

SECÇÂO 1

Do tributo

Art. 177. 0 imp,-3slo de trans-,-., iis,,,ão Inter--vivos
recác sôbre a Irarisferência da propriedadc de bens inió-
veisexistentes no Estado, (te acôrdo corri o seu valor

rcal, inclusive direitos e ações referentes aos inesnios
bens, assim corno sôbre instilffição ou alincação de
usuiruto at^nentc a ta^s bens, e incorporação ^dêles ao
capital de sociedade ou sua reversão ao patrimônio dos
sócios ou ex-sócios, quer se faça por escritura pública,
quer- por qualquer outra forma, cabendo metade do ini-
posto ^w L^1a .10 e rrietade aos niunicípios.

Parágrafo único. A taxa do imposto será de 3 %
(três, por , cenio» rios casos de incorporação de bens
imóveis ao capital de sociedade, ou sua reversão ao po.
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trimônio dos sócios 
ou 

ex-sócios; rios demais casos
,será de 7 % (sete por cento).

Art. 178. A base para pagamento (to ituposto será:

1 — rias doações de beris móveis e Injoveis n 5 o
,discriminados aqueles, a valor declarado, se for reál.

11 — nas de apólices da dívida do Estado, o valor
das respectivas cotações.

111— nas compras e vendas, ou itos equivalentes,
de imóveis, o valor real dos bens.

IV — nas arreinatações, e rias adjudicações,
das ava]iw^Óes.

V -- Nas doraçães em p9gamento o valor re-d dos
bens dados para solver o débito.

VI — Nas renuncias, o preço pago ao reminciante
ou cedente ou o valor que êle receber; nas renúncias de
herança, quando feitas com determinação de bene--
ficiário, o valor das quotas hereditárias conforme in-
ventário.

VII — Nas subrogações, o rendimento de uni ^^no
inultiplicado, por cinco.

VIII— Nas cessões de privilégios concedidos pelo
Estado, o preÇo da cessão.

IX — Na constituição de eiifitêuse ou stib-enfitêii"-
o valor do doMí c il io 'útil, mais a jóia, si houver.

X— Nas Perin lutas, um dos valores permutados,
quindo igu^?is, ou o valor inair quando desiguais.

XI — Nas transmissões, a título gratuito, clausula-
das com a obrigação para o adquirente do pagamento
de dívidas passivas ou onus de pensões, ou valor verifi-
e^ido para a doação e para os encar gos, cobrando-se
sÔbre êstes o imposto (te compra e veml̀a e sôbre aque-
Ia, o de doação.

XII — Nas renuncias ou desistências de lieranç,,i
ern favor de determinada pessoa ou quando por êstes
^atos um só herdeiro venha a 'ser beneficiado, o valor da
quota hereditária.

XIII --- No usufruto, o iniPosto será calculado sôbre
o produto (to rendimento de um ano In ultiplicado pelo
núnicro de anuidades, não exe^ , ,1ente de 10.

SECÇÃO 11

Da incidência do iniposto

Art. 179.	SãO sujeitos ao imy),,),,sto de transmissão
inler-vivos:

1 — As doações de bens imóveis, móveis e,
inoventes situados ou existentes no Estado, quando não
discriminados dos imóveis, em transmissão conjunta,
os bens que constituam as duas últimas classes.

1
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li — As compras e vendas ou atos equivalentes de
bens imóveis situados no Estado, a incorporação de	1
tais bens ao patrimônio de sociedades de qualquer tipo,
como quota de capital dos sócios ou acionistas, bem
como a reversão dos mesmos ao patrimônio dos sócios

Iou ex-sócios.
111 — A transferência de direitos e ações relati-

vos aos bens de 
que tratam os números antecedentes,

com exceção dos referentes a hipotéca
IV — A constituição de enfiteuse e sub-enfiteuse

no Estado.
V — A cessão de privilégios concedidos pelo Estado

	1

e concessões feitas para exploração de empresas indus.

triais, antes de realizada , a empresa ou de seu efetivo

góso.
Vi	A subrogação de bens inalináveis.
VII Os atos e contrátos translativos de imóveis

situados no Estado, sujeitos à transcrição, em confor-

midade com os artigos 531, 532, 1, 11 e III, do Cód.

Civil.
VIII — Os éo`ntrátos de compra e venda de direito

à sucessão aberta, de bens situados no Estad^o.
IX— A renuncia de herança em benefício de 

de-

terminada pessoa.
X — A cessão ou venda de benfeitórias, bem como

de matos e minerios, não extraídos, excetuada a iii-
denização de benfeitórias pelo proprietário ao Joeatá-

rio. XI — A renuncia ou desistência de herança, quan.

do, em razão dêstes atos, um só herdeiro venha a ser
beneficiado.

Art. 180. Estão sujeitas ao imposto as vendas de
imóveis por meio de procuração em causa própria,
desde que do instrumento coustem o preço e o con-

sentimento para a venda.
Art. 181. Nas transmissões simultâneas de imo-

veis e móveis, ainda que êstes não se reputem !mó-
veis por fôrça de lei, o imposto será cobrado à taxq
dos bens de raiz, sôbre o valor ou preço total, salvo
quando da guia e da escritura c ,,)nstarem a relação es-

pecifica,da dos móveis e o seu preço.
Art. 182. Na partilha em vida, feita por ascenden-

tes a seus descendentes, inclusive filhos adotivos, o
imposto ai pagar será o mesmo das sucessões causa-
mortis, cabendo, por inteiro, ao Estado.

Art. 183. São imóveis para o efeit^,) do imposto:

I — 0 sólo com a sua superfície, os seus acessó-
rios e adjacências naturais, compreendendo as árvores

e frutos pendentes, o espaço aéreo e o sub-sólo.
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11 — Tudo quanto ^o homem incorporar perma-
nentemente ao sól^a, como a semente lançada à terra, os
edifícios e construções, de modo que não se possa reti-
rar seni destruição, modificação, fratura, ou dano.

III — Tudo quanto no imóvel o proprietário
mantiver intencionalmente empregado 

em 
sua explo-

ção industrial, aformoscamento ou comodidade (Cód.
Civil, ia^rt. 43).

IV — Os direitffi reais sóbre imóveis, inclusive o
penhor agrícola, e fts ações que os asseguram.

Não perdem o caráter de imóveis os materiais pro.
visóriamente separados de um prédio para nêle mes-
mo se empregarem. (Art. 45 do C. Civil).

V — 0 direib) à sucessão aberta (Cód. Civil. art.
44).

SECÇÃO III

Da wrecadação e escrituração

1	Art. 184. 0 pagamento do imposto -de transmissão
Inter-vivos realizar-se-á:

I — da compra e venda ou atos equivalentes, antes
de ser lavrada a respectiva escritura, mediante guia
expedida em duplicata pelo escrivão, sendo devido,
por inteiro, pelo adquirente.

11 — NAs transmissões por título particular, à vista
dêste, que deverá ser apresentado à exatoria dentro de
10 dias, si passado em séde de coletoria e 60 ' dias quan-
,do fora, sob pena de multa que se i-t ,fere o artigD 20,
número 11.

111 — Nas execuções, pelo arrematante ou adjuca-
tário, antes de ser assinado o respectivo auto.

IV — Nas vendas feitas com pacto comissorio ou
de melhor comprador, antes de lavrada a escritura.

§ 1. o . Quando os bens estiverem distintamente si-
tuados em mais de um município, ou a transmissão re-
sultar de ato judicial, o imposto será pago nas coletorias
da situação dos mesmos.

Tratando-se , porém, de imóvel situado na
linhL (livisória de municipios, o imposto será pago na
coletoria da situação da parte de maior valor.

§ 3.*. Nas permutas de imóveis situados em mu-
nicípios diferentes, o imposto será pago na coletoriada 

situação dos bens de maior valor ou na de qualquei-
dèsses inunicípios, si forem iguais.

Art. 185. 0 imposto de transinissão de inter-vivos
será arrecadado mediante co.iiheci.rrenito especial e es-
eriturado sob o respectivo título, como renda do exercí-
cio em que for recebido.
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SECÇÃO IV

Disposições especiais

Art. 186. Da adjudicação a herdeiro, a qual
título, que tenha reinido divida do espólio, ou par^
denização de legados ou despesas, é devido o imp

de transmissão correspondente à co^n,,)ra e venda.

Parágrafo único. Êste artigo é aplicável aos
jugeis meeiros, sendo, no, caso de remissão de div.

,cobrado o imposto apenas sôlbre metade do valoi^
bens adjudicados.

Art. 187. Quando na transiflissão de imóvel

vado de hipotéca passar ao adquirente o encargo d^
vida, a importância desta e respeotivos juros serão a4
cidos ao preço.

Ar'
- . 

188- Si o valor declaruko pela parte
preço estipulado no contrato io rsensíveliuenle ii-fl(
ao valor real do Imóvel, -ou si houver suspeita raz^
de fraude, o coletor recusará extra^r o conheÚnien^.
pagamento do imposto. Neste caso, poderá a parte r
ao coletor, por escrito, o arbitramento do valor do
vel, na forma do Título VI dêste Código.

Art. 189. ^Quando -os imóveis doados, com a i
sula de reversão ao dGador por inorte do doriatário
rem descritois !no inventário dêste, não poderá o
mandar dar baixa na descrição, nem entregar os
ao doador, sem que este prove haver pago o imposto

Art. 190. Na doação inter-vivos a parentes
cobrar-se-á o imposto de que trata o ri. 7 da tabela
xa a éste título.

Art. 191. Os conhecimentos dos impostos a
es-tejaim sujeitos os bens f^ansrnitidos, deverão ser
ralmente transcritos na escritura, no têri-n ,o de con
ção ou no instrumento de mandato.

Art. 192. Verificada a fraude em transmissão
propriedade, poderão os agentes fiscais receber a, n
mínima de 10 1 1 1 , sôbre o valor sonegado, dêsde qu
infratores se prontifiquem a pagá-la e desista ,iii de r(
^so, eni doetimento assinado com duas testemun
Dêsse ato, recorrerão os agentes fiscais, de ofício,
a Secretaria das Finanças, que o aprovará si tiv^
isido preenchidas as formalidades legais.

Art. 193. 0 coletor, antes de expedir o coni
mento de pagarnento do imposto de transmissão, ler
comprador e vendedor, ou aos seus procuradores, o
posto neste Código, com relação às penas a que esit
sujeitos, no caso, aqueles que fraudarem o fisco.
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Art. 194. 0' im
p
osto de transmissão de proprieda-

de, a qualquer titulo, constitue onus real e colmo tal se
itransli-lite ao adquirente. (Cod ' Civil, art. 677, parágra-
fo único).

Art. 195. Cabe ao município metade do imposto
sôbre as transinissões inter,vivos , referidas cin os nu
dneros 7, 8, 9 1 15 e 16 da tabela anexa a êste ^titulo,
sendo do `^',stado, por inteiro, o iMPosto dos demais nú-
nieros.

TABELA RELATIVA À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE

Transmissão ,causa-n?(>plls,,,

1 — Im
p
osto de transmissão causa-mortis, sôbre o valor

dos bens trans-mitidos, nas heranças líquidas:
a) aus descendentes, ascedentes, conjuges e filhos

adotivos , nas heranças aité 25 contos de
reis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	.	.	.	.
Sôb,re o excedente de 25 até 50 contos
Sób re o excedente de 50 contos
aos irmãos, até 50 contos
De iriais de 50 até Joo contos
SÔbre o que exceder de 100 -contos

C) aos colaterais, até o 4	gr u civil:^ à
Heranças até 5 Ocontos de réis . . .
Sóbre o que exceder de 50 até 100 con-

	

icontos	.	..	.	.	.	.	.	.Sôbre o que exceder de 100 contos . .
d) aos demais colaterais e estranhos, :nas

heranças até 50 contos de réis . .
Sôbre- o excedente de 50 até 100 c^on^os.
Sóbre o excedente de 100 contos .

2 — endo os sucessores espontâneamente re-
sidentes fóra do País, pagarão além
da taxa que lhes couber conforme

	

o ri . 1, mais	.	.	.	.	.	.	.	.
3 — Usufruto vitalício.

a) Sendo o beneficiário menor de 30 ano,:

	

Até 50 conitos .	.	.	.	.	.	.	.
SÔbre o que exceder de 50 con tos até

1, 1é 100 contos
Sôbre o que exceder de 100 contos

b) Sendo inaior de 30 anos:

	

Até 50 ,c.ontos .	.	.	..	.	.
Sôbre o que exceder de 50 até 100 con-

	

tos .	.	.

4 %
5 %
6 %
10 %
15 %
20 %

20 %

25 %
30 %

30 %
40 %
50 %

10 %

6 %

10 %
is %

4 %

7 %
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o imposto do n. 1 desta tabela, caben&
ao Estado por inteiro.

13 — Cessão de privilégio de qualquer empresa,

12 --- Na subrogação de 'bens inalienáveis; .

11 — Constituição -de emfiteuse e sub-emfiteuse

a) Si a subrogação fôr de bens não dolaes,

a) Da joia, se houver tinals, . . . . . .

e não se fizer em apólices, mais . . . .

antes de realizada a mesma ou de seu efe-

	10 %

10 %
1 %
7 %

tivo gozo.	 10 %
14 — TransimIssão de estradas de ferro ou em-

presas semelhantes, que gozem de favores
do Estado . . . . . . . . . . . .	.	.	6 %

15 — Incorporação de bens para formação do
capital de sociedades — 3 %, cabendo
ao município 1,5 % e ao Estado 1,5 %.

16 — Dissolução de sociedade, mesmo que os
bens revertam ao patrimônio da pessoa
natural, que com êles tenha entrado para
a formação do capital — 3 %, sendo
para o município 1,5% e para o Estado

TITULO 111

Do imposto de indústrias e profissões

CAPITULO 1

Da incidência do imposto

Art. 196. 0, imposto de indústrias e profissões é
devido por todos aqueles que no Estado de Minas Ge-
raiS, exerçam comércio, indúsíria ou profissão de qual-
quer natureza, arte ou ofício, seja individualmente, ou
em sociedade de qualquer tipo.

Art. 197. As sociedades civis ou comerciais, ain-
da, que tenham sua séde fora do Estado, ficam sujeitas
às respectiva& conitribuições com relação às atividades
que exerçam em Minas Gerais.

Art. 198. 0 im
p
osto de indústrias e profissões é

devido em cada " localidade, mesmo que seja a atividade
tributável exercida pela mesma pessoa, natural ou ju-
rídica.

Parágrafo único. -Não se compreende na disposição
dê,ste artigo o comércio feito, em várias localidades, por
viajantes com remuneração fixa.

Art. 199. 0 imposto de indústr12s e profissões
consta de duas contribuições, sendo uma fixa e outra
proporcional, que serão lançadas e arrecadadas de con-

D. 43
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Sôbre ü que exceder de 100 contos
4 — Usufruto lemporário:

Até 50 contos . . 
*Sóbre o que exceder de Ú até â0 ^on*_

tos .	.	.	.	.	
*	

.	.
Sóbre o que exceder de 10^ contos . . .

5 — Nua propriedade:
a) Sendo o usufrutuário menor de 30 anos:

	

Até 50 contos	.	.	.	.	.	.	.	.
Sôbre o que exceder de 50 até 100 contos
Sôbre o que exceder de 100 contos

b) Sendo maior de 30 anos:
Até 50 contos . . . . . . . . .
Sôbre o que exceder de 50 até 100 contos
Sôbre o que exceder de 100 contos

6 — Fideicomí^ssQ:
a) Fiduciário de bens até 50 contos

Sóbre o que exceder de 50 até 100 ântos
Sôbre o que exceder de 100 contos . .

h) Fideicomissário pagará, na época da
substituição, o imposto a que se refe-
re o n. 1, segundo o gráu de paren-
tesco com o testador e o valor dos
bem.

Sendo o usufrutuário e fiduciário as,cen-
,dente, descendente ou conjuge do de
cujos, o imposto será arrecadado
com o abatimento de 20 %.

Transmissão- Inter-vivos

7 — Doações inter-vivos e desistência de heran-
ça 

em 
favor de determinada pessoa ou

quando da -desistência um só herdeiro ve-
nha a ser beneficiado — 7 %, cabendo
ao município 3,5 % e aos Eistado 3,5 %.

8 -- Compra e venda, arrematações, adjudica-
ções, dações em pagamento e atos equiva-
lentes sÔbre imóveis — 7 %, cabendo ao
município 3,5 % e ao Fstado 3,5

9 — Permutas:
a) De bens imóveis de valores iguais, sôbre

um dos valores — 7 % cabendo ao muni-
cípio 3,5 % e ao Estado3,5 %.

b) De bens imóveis, de valores desiguais,
sôbre o de maior valor — 7 %, cabendo
ao município 3,5 % e ao Estado 3,5 %.

10 -- Partilha em vida, de ascendentes a des-
cendentes, inclusive filhos adotivos, a
título de adian^amento de legitima, paga
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tormidade com as séries A, 
B ' 

C, e D, anexas a êste

Código e nú fôrma por êle estabelecida omerciantes de
Parágrafo único. Exceptuaiu- se os e

gazolina ou óleos lubrificantes, que pagarão 
o imposto a

que 
se refere o Título VI da parte especial dêste Gó-

djuo

ki.t. 200. A contribuição fixa tem Po
r base a im-

portância da locali,d^ide, segundo sua população, 
e do

Comércio ou da indústria, se
gundo o capital ou apare

lhamento.
Art. 201- Para base do lançamento da cottribui-

ção fix^^, servirá o Anuário Dem
,)gráfi^co organizado

Pelo Sei-viço de 
Estatística da Secretaria da Agricultu-

ra que se^,á distribuído, em folhetos, às 
coletorias do

E;tado .
Desprezar-se-ão, nos algarismos constantes dêsse

anuário, as frações de 1.000-

.§ i. , . Para o lançamento anual ter-is,e-á em vista 
o

Anuário mais recente.

§ 2.`. 
sc^,q)re que do Anuário DemoW'áfico constar

o 
número de- habitantes, englobadamente, para mais um

o coletor ou lançador do re ' spectivo ni u-

,
1 
nicípio'propôr à Diretoria da Receita a discriminação,

relativamente a cada um, -obtendo para isso informações

das autoridades locais.

§ 3.' 
Para a aplicação das taxas a que se refere o

art. 199, 
em relação aos hoteis em estâncias hidro-mine-

rais, comiputar-se-á, além da população fixa, a frequên-

cia anual da estância.
Art. 202. Em relação aos estabelecimentos indús-

triais, ter-se-ão também em vista, para a incidência das
contribuições fixas e proporcionais, o número e a im-

portância das máquinas e utensilios e a 
quantidade e

a qualidade da produção.

Art. 203. Quanto ao lançamento da contribuição

fixa dos grandes estabelecimentos comerciais ou indús-

triaís, não será obodecido o critério do número de lia-
bitanIes, tomando-se neste caso, a contribuição que lhes.

competir, da tabela n. 1, de mais de 40 mil habitantes.

Art. 204. As contribuições, proporcionais incidirão

sôbre o valor locativo anu-al, do prédio ou local onde

for exercida a atividade, e serão -de 1 a 24 % 
sôbre 1)

referido valor, como se vê das séries A e B, anexas a

êste Código, sendo adicionais às contribuições fixas.

Pqrá,grafo único. A contribuição proporcional

nunca será inferior a 24$000.

Art. 205. Para o lançamento da contribuição pro-

porcional, de 1 a 24 %, a que se refere o artigo n. 204,

ter-^c-,à em vísta o que constar dos contrátos 
de arren.
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darnento, dos recibos de aluguel ou de outro doeu-meti-
to que mereça fé.

Pará —f Ú ,	XTL-	- V.	a falta desLes documentos, ^^
lançador arbitrará o valor locativo, atendendo à estima-
tiva camum e aos preços de aluguel dos prédios vi-
zinhos.

Art. 206. 0 lançador poderá recusar qualquer dor
,documentos a que se refere o art. n. 205:

a) quando diver fundadas suspeitas de que são fal-
sos ou infieis;

,h) quando dêks constarem valores em contradição
com a estimativa comum;

.c) quando êles atestarem preços de alu,-ueis sensi-
velmente abaixo dos conhecidos para os p édias vizi-
nhos, verificada a necessária proporcic^iialidl,',ide;

,d) quando os prédios tiverem sido melhorados ou
iunientados, co mbenfeitorias feitas posleriormente às
datas que dos mes^mois, documentos constarem.

Art. 207. Quando o contribuinte não ocupar todo
o prédio com o exercício de seu comércio, indústria ou
profissão, a contribuição proporcional incidirá sôbre 315
do valor locativo total.

Art. 208. 0 contribuinte que, no mesmo estabele-
cimento exercer comércio que comprehenda mais de
um dos números constantes das esp ecificações -da série
A, será lançado pelo que constítuir o principal coinér-
cio, fazendo-se os demais lançamentos como anexos.

Tratando-se de indústria, terá aplicação o mesmo crité-
rio.

§ 1 .'. Em tais casos o contribuinte pagará, por
inteiro, as contribuições (fixa e proporcional) da: indús-
dria ou do comércio principal do estabelecimento; a
contribuição fixa, também por inteiro, do primeiro ane-
xo, que será aquele que tiver taxa mais elevada, e por
rietade, a contribuição fixa dos demais, a

té o núine-rode 10 , no máximo.

a) Excetuam-se os lançamentos de que tratam os
as. 116 a 122, que, por serem considerados distintois
serão sempre efetuados por inteiro.

§ 2.'. 0 exercicio de mais de uma industria ou
profissão, sujeita o contribuinte ao imposto correspon-
dente a cada uma.

Art. 209.	Os estabelecimentos c omerciaits.	que,
até mde outros artigos, venderem também bebidas al-

coolicas ou artificiais, ficam sujeiítos ao pagamento -das
contribuições fixas e proporcionai.s que lhes couberem,
e, mais, como lançamento anexo, às contribuições de que
liata a tabela A, ris. 116 a 122, letras a, b, c, d, e e t,
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tendo-se em vista, para a, classificação, o soritimento da

casa 
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos

neste artigo, que venderem bebidas alcoolicas ou arti-
ficiais, exceto nos dias de carnaval, natal e passagem
de ano, c^onservando-se abertos depois das 24 horas, fi-
carão sujeitas ao pagamento de mais 50 % sôbre as con-

tribu^ções fixas que lhes competir,e^m.
Art. 210. Será classificado, quanto à contribuição

fixa, na classe imediatamente inferior à que lhe cou-

ber ' ü comerciante que negociar apenas em artigos de
produção do Estado, exclusive bebidas alcoolicas e arti-

ficiais.
Art. 211. Quando os fabricantes, no mesmo estabele-

lecimento, ou em depósitos externos, v:^nderem, a vare-

jo, produtos de suas fabricas, ficarão obrigados ao pa-
gamento -das cputribuições a que estão sujeitos os co-

merciantes, além das de fabricantes.
Parágrafo único. Neste artigo não estão compre-

endidas as pequenas indústrias que venderem só a con-
sumidores os produtos de suas fabricas, as quais fica-

rão sujeitas sómente ao imposto da série B.

Ari. 212. As fabricas de aguardente e usinas de
açúcar pagarão as contribuições fixas e proporcionais
que lhes competirem, sendo o imposto pago de uma só
vez, correspondente a todo o exercício, ainda que se
estabeleçam no segundo semestre.

Art. 213. 0 valor locativo a que se refere o art.
204, compreenderá, além dos armazens onde se efetua-
rem as operações comerciais, os que servirem para
simples de^pósiitos de mercadorias.

Parágrafo único. Si, nesses depósitos, porém, se
efetuarem operações comerciais, entrega ou despachos
de mercadorias, ficarão os proprietários daqueles su-
jeitos à respectiva contribuição fixa.

Art. 214. A contribuição proporcional em r-elação
às fabricas de tecidos, incidirá sôbre o valor de cada
tear.

§ 1. 0. Para os efeítos déste artigo, fica estimado
em 100$000, 120$000 e 150$000, o valor de cada tear,
em se tratando, respectivamente, de fábricas só com te-
celagem, com tecelagem e fiação,, e com tecelagem, fia.
ção e tinturaria ou estamparia, mesmo que esitas. indús-
trias sejam em estabelecimentos distintos.

§ 2. 1 . Si a indústria^ de tingir ou estampar for
exercida em prédio separado do da fábrica será feito
lançamento à parte, sendo devidas as contribuições que
foi-em aplicáveis.
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§ 3.. Cum relação ás fábricas sóniente de fiação

fica estimado em 200$000 o valor de cada, filatório, para
o efeito da contribuição proporcional.

Art. 215. Os armazens e estabelecimentos comer-
ciais de empreReiros de construções de estradas de fer-
ro, ou de rodagens, e os de outras empresas congêneres,
qualquer que seja o ponto em que estejam situados,
ficam sujeitos ao imposto que, pela série e classe re^spe-
etivas, lhes compe-tir, ainda que façam comércio exclu-
sivainente com seus empregados.

Art. 216. Ao imposto de advogado fica sujeito todo
áquele que, 

no 
uso de mandato, requerer freqüentemen-

te, perante qualquer juizo, embora não tenha escritório,
de advocacia e nem se anuncie como profissional.

Art. 217. Está igualmente sujeito ao imposto todo
médico que, embora ocupe cargo público ou outra qual-
quer profissão, faça clínica particular.

Art. 218. 0 coletor ou lançador fará lançamento
de farmácia, cujo proprietário não tenha licença da Di-
retoria de Saúde Pública, -devendo nesde caso, cornuni-
car o fato à Diretoria da Receita.

Art. 219. Ao imposto incídente sôbre o comércio
de gado, qualquer que , seja a sua espocie, fica sujeito
aquele que comprar a tropa ou manada, por conta pró-
pria ou de outrem.

Ant. 220. Pagarão igualmente a contribuição fixa
que lhes competir os emprestadores de dinheiro a qual-
quei- título, e aqueles que locarem prédios urbanos ou
suburbanos.

Art. 221. Paria! a venda de artigos carnavalescos,
por ocasião desses festejos os comerciantes já estabeleci-
dos, ou que, estabelecerer^ sómente para aquele fim, fi-
cam sujeitos a licença especial, pagando as contribuições
constantes da série D, ns. 39 a 53.

Art. 222. Os profissionais que não tiverem estabe-
le^cimento e os ambulantes pagarão apenas a contribui-
ção fixa que lhes for aplicável.

Parágrafo único. Os negociantes que se , estabelece-
rem nas romarias, jubileus e outras festas semelhantes,
que funcionarem até 30 dias, pagarão a contribuição fi-
xa integral do seme s

tre, ficando isentos do pagamento
da contribuição proporcional sôbre o valor locat^ivo.
Tratando-se de barraquinhas ou quermesses, que funcio-
narem até três dias e não estiverem compreendidas no
caso anterior, cobrar-se-á o imposto relativo a um tri-
mestre.

Art. 223. De conformidade com o disposto no
art. 4. 1 da lei n. 34, de 18 de dezembro do correnle
ano, as contribuições fixas do imposto de indústrias e,

1
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profissões são as constantes da tabela anexa a êste Tí-

tulo constiluindo 35 classes, cabendo metade das contri-

bu1^ões (fixa e proporcional) aos municípios.

no lançamento

CAPITULO, II

	

1

Art. 224. 0 lançamento será feito anualmente, por

comissões -mistas, de funcionários do Estado e das mu-

nicipalidades, as quais se constituirão de coletores, ou

seus auxiliares, de funcionários da Fazenda Estadual,

para êsse fim designados pelo Secretário -das Finanças,

bem como de funcionários municipais, indicados pelo

chefe do Poder Executivo Municipal, e compreenderá

todas as indústrias e profissões enumeradas nas série^

constantes deste Código, inclusive as similares, na forma

prescrita.
§ 1.o os avisos de lançamento se constituirão de

três vias e serão assinados pelos funcionários do Estado,

e -do municipio, sendo que os primeiros dirigirão os ser-

viços, ficando a 1.1 via com o contribuinte, a . 2,
.' com o

representante do Estado. e a 3.* com o -do municiplo, que

n encaminhará à sua repartição.

§ 2. o . Os coletores farão o lançamento nos res-

pectivos livros, lomando por base a metade das contri-

bu'ições fixas e proporcionais constantes dos avisos, ca-

bendo às Prefeituras fazer o mesmo quanto à outra par-

te que lhes cabe arrecadar.

Art. 225. A coleta de contribu«intes começará no

dia 20 de novembro de cada ano, devendo estar encer

rada a 20 de janeiro do ano seguinte.

§ 1.*. Até o dia 31 de janeiro, os lançadores farão

publicar, por editais, nos logares públicos e pela ira-

prensa, onde houver, os nomes dos contribuintes, cin

ordem alfabetica, o total do imposto a pagar e os prazos
dos pagamentos. Na Capital, os editais do lançamento
anual e -de convite aos contribu^ntes para o pagamento
amigavel serão publicados no orgão oficial, por con-ti.,
do Estado. Nos dcmai!,ç^ municípios do Estado, os cole-

tores farão a publicação por meio de editais afixados

nos logares públicos, nas sédes dos municípios e dos

distritos, podendo, também, ser feita pela imprenisa.

§ 2. 0 . Durante o mês de fevereiro serão processa-

dos os recursos que forem interpostos e escriturado o

l^mçamento, de forma que a 1.' de março possa ser ini-

ciada a arrecadação.
Art. 226. 0 lançamento será feito por meio de

^iviso escrito, em visita pessoal ao contribuinte estabe-

r'I,

ecido na séde do município ou distrito, devendo o cole-
lor ou lançador colher as necessárias inforinações para
proceder ao lançamento dos contribuintes residentes em
outros logares.

Art. 227. 0 preceito contido no artigo 226 não exo-
nera o contribuinte da obrigação de participar, por es-
crito, ao coletor ou lançador, a sua pretensão de con-
tinuar ou não a exercer a sua indústria ou profissão no
exercício seguinte.

Parágrafo único. Na mesma ocasião da visita ao
estabelecimento, poderá o lançador receber do contri-
buinte a declaração, a qual deverá conter a indicação do
local e do ramo de indústria ou de profissão do decla-
rante, bem como o capital da firma e o valor locativo do
prédio ocupado.

Art. 228. Os coletados ficam obrigados u partici-
par, ipor escrito, aos coletores dos respectivos municí-

pios, todas as alterações que se derem, durante o ano,
ern relação à indústria ou profissão que exerçam, como
sejam: transferência do estabelecimento, mudança de

profissão ou indústria, mudança de local, modificação,
de firma ou quaisquer outras, para que sejam feitas as
devidas notas nos lançamentos.

,Parágrafo único. As comunicações de transferên-
cia, deverão ser assinadas pelos dois interessados.

Art. 229. Será permitida a transferência do co-
nhecimento do imposto, ficando o adquirente do esta-
helecimento sujeito ao pagamento da contribuIção de
10 %, sôbre a soma do imposto pago pelo transmitente,
e relativa aio semestre em que se -der a transferência.

§ 1. o . Essa contribffição , será paga em sélo, como
se vê no título VII, série A, § 3.*, n. 23, inutilizado
no verso do conhecimento 

com 
a anotação da transfe-

rência, no ato da apresentação à coletoria da comuni-
cação de que trata o art. 228.

§ 2.' Os adquirentes de estabelecimentos comer-
ciais ou industriais ficarão sujeitos a novo lançamento,
com a tributação respectiva, quando não efetuarem o
pagamento das contribuições acima mencionadas, dentro
de cinco dias, quando situados em sede de município, e
de 15, nas demais localidades.

Art. 230. Nenhuma modificação , será feita em
qualquer lançamento, como nenhuma baixa será conec-
dida, sem que o requerente se mostre quite com o fisco
estadual, o que, entretanto, não impedirá que seja aberto
o lançamento em nome- do adquirente, no caso de trans.
ferência do estabelecimento, ou de nova firma, que ofç-
reça maior£s garantias,

1
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ArL 231. Sempre que qualquer contribuinte re-
querer modificação transferência ou baixa do liança,

mento, sem estar quite com o 
fisco, o coletor exigirá,

por escrito, no requerimento, o pagamento do débito,

ficando o andamento do pedido, na coletoria, depen-,
dendo da salisfação dessa exigência.

Art. 232. 0 contribuinte que exercer indústria ou
profissão em qual^quer período de cada semestre ficará
obrigado ao pagamento das contribuições corresponden-
tes aos inêses que faltarem para terminar o ano, con-
tando-se, por inteiro, a fração de mês, e devendo êsse
pagamento ser efetuado dentr& de 5 dias a contar da

data da expedição do aviso de lançamento, quanto aos
contribuintes estabelecidos nas sédes dos municípios, e

de 15 dias, quanto aos demais.
Art. 233. A mudança da profissão ou indÚstria,

para outra sôbre que incidirem maiores tributações, as-
sim como a mudança para localidades onde seja devida
maior taxa fixa, sujeitará o contribuinte ao pagamento
da diferença do imposto.

Parágrafo único. Sómente à vista de requerimento

,do contribuinte, deferido pela Secretaria das Finanças,
poderá a nova classificação, para os efeitos do impos-

to do 2. 1 semestre, ser feita, para menos.

Art. 234. 0 fato do contribuinte passar a exer.
cer indúsiria ou profissão em casa de maior ou menor
aluguel, no decurso do ano financeiro não o sujeitará
em relação a êsse ano, ao aume,ito ^a contribuição
proporcional, nem lhe dá direito à diminuição da mes.

ma, salvo si o lançamento tiver sido feito em desacôrdo

com êste Código.

Art. 235. A falta de lançamento não isenta o con-
tribuinte do pagamento do imposto e das multas a que
estiver sujeito, nos têrnios dêste Código.

Art. 236. Os mercadores e industriais ambula^nteis
e enipresarios de divertimentos públicos de qualquer
natureza, não poderão exercer sua indústria ou profis-
são antes do pa^"aTnento das contribuições a que ficam
sujeitos por êste ' Código as, quais serão pagas em um2
só prestação, corresponàente a todo o exercício, exce-
tuando-se os empresarios de divertimentos públicos,
quando estabelecidos permanentemente, que poderão fa-
zer o pagamento em duas prestações, nos prazois do art.
240, parágrafos 1. 1 e 2.'.

§ L o . Si, porém, o exercício da indústria ou pro-
fissão tiver -comêço depois de 30 de junho, as contribui-
ções a serem pagas no exercício ou ano financeiro cor-
responderão a um semestre sómente.
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. § 
2. 1 . Os mercadores e industriais anibulan-tes pa-

gaião, além das contribuições referidas, mais a impor-
tAncia de 24$000 em cada um dos municí

p
ios que não

aquele em que o imposto tenha sido ipago.
§ 3. '. Os empresarios de divertimentos públicos

&mbulantes pagarão mais a importância de 42$000, nos
têrmos. do parágrafo precedente.

§ 4.'. As contribuições de 24$000 e 42$000, de que
tratam os parágrafos anteriores serão pagas em selos,
cuja inutilização será feita pela coletoria ao lançar o
«visto" no conhecimento do im

p
osto já pago (vide ti-

tulo VII, série A, § 3.* ns. 1 e 2).
Art. 237. Os fiscais de rendas, que verificarem a

falta de pagamento das contribuições, constantes dos
,parágrafos 2.' e 3. o do artigo precedente, farão a co-
brança das mesmas, expedindo o respectivo conheci-
niento.

Art. 238. Os contribuintes referidos no art. 236
são obrigados a submeter ao "visto ,, do funcionário fis-
cal a prova do pagamento das taxas devidas, mediante
a apresen:tação do conhecimento.

Art. 239. Os mercadores ambulantes ficam sujei-
tos ao pagamento do imposto em cada mun icí

p
io quan-to à parte que cabe às inunicipalídades, salvo o dispos-

to nos parágrafos 2.', 3.' e 4. 1 do artigo 236.

CAPIlULO 111

Da arrecadação e escrituração

Art. 240. 0 pagamento do imposto de indústrias e
Profissões será feito às coletorias ou repartições legal-
mente autorizadas a recebê-lo e nos seguintes têrnios:

§ 1 .'. 
Em 

uma só prestação até o mês de março.
§ 2. '. Em duas prestações iguaiis , si os cole-tados ,)

preferirem, sendo uma até 0 último (lia de março de
cada ano e outra até 31 de agôsto seguinte.

A^rt. 241. Os contribuintes que efetuarem o paga-mento dos seus impostos nas épocas estabelecidas nos
parágrafos 1. o e 2.' do artigo anterior, serão beneficiados
com o desconto de 20 % sôbre a soma do imposto.

Art. 242. Não gozarão do abatimento a que se re-
fere o artigo antece(dente as casas de jogos permitídos
ou tnIerados, os mercadores ambulantes os estabeleci-
mentos es peciais de belhidas alcoolicas, i^clusive os ba-
res e os vendedores de artigos de carnaval.

Art. 243. Não será permítido o pagamento de qual-
quer prestação do i mposto antes de ser feito o paga-
menlo dar, anteriores, relativas ao mesmo estabelecimen-
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to, ou profissão inclusive as multas, ainda que se te-

nham convertid^ em dívida, ativa.
Art. 244. Quem se estabelecer depois dos prazos

para 
Pagamento de qualquer prestação, tendo feito co-

municação à coletoria, ficará obrigado ao pagamento

do imposto -dentro de cinco (5) dias quando residir em

séde de coletori,a, e de 15, nas demais localidades, com

direito ao desconto de 20 % 
estipulados no art. 241.

Pará
grafo único. Os faltosos perderão o direito ao

'desconto, e ficarão sujeitos à multa 
de lo %, podendo

ser inscrita a dívida e extraída a certidão, que será re.

metida ao encarregaido da cobrança executiv' Î.

Art. 245. Os contribuintes das importâncias de

50$000 ou menos, pagarão o im
p
osto total em uma só

prestação no mês de março, com direito, porém, 
à res-

titffição da metade, si o requererem, quando obtiverem

baixa de lançamento para o 2.* semestre.

Art. 246. A multa estipulada no art. 25, 
no caso

dos contribuintes supra mencionados, recáe sôbre o U-

bito do 1. 1 semestre, si êste não for pago até 31 
de

março
Art. 247. A partir de 1. 1 de abril e de 1.' de se.

^tcmbro, conforme se trate da 1. 1 ou 2.' prestação, a

coletoria ou quem estiver encarregado da cobrança do
imposto do exercício, expedirá avisos especiais aos con-
tribuintes em débito assinalando-lhes o prazo de dez
dias para o pagamento amigável dos impostos e multas

devidos.	
' 

1.^

§ L o . Não sendo atendido nesse prazo, o encar-

regado da, cobrança fará publicar ' por edital, pela im-
prensa, onde houver, ou nos logares públicos, a relação
nominal dos contribuintes em débito, para que façam o

pagamento até 30 de maio, ou 31 -de outubro, sob pena

de execução.
§ 2. 1 . Expirados os prazos acima marcados, os

fiscais de rendas, quando percorrerem as suas circuns-
crições, deverão colher informações sóbre a situação fi-

nanceira dos contribuintes, tendo em vista o disposto no

art. 248, afim de orientar os coletores, de modo que

possam -acautelar os interesses do Estado ' inscrevendo
as dívidas e remetendo as certidões aos encarregados

,da cobrança executiva.

§ 3. o. As coletorias, de posse das informações que
lhes forem fornecidas pelos fiscais de rendas, e em que
tenha ficado demonstrada a conveniência de ser feita a
cobrança executiva dos devedoreis dêste imposto, farão

a inscrição dos débitos no próprio livro de lançamentos,
expedindo as certidões, que poderão ser assinadas pe.
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]o escrivão da coletoria, pelo coletor ou por , quem suas
vezes fizer.

Independentemente das informaÇC)es dos fiscais de
xen(l q s, deverão os coletores extrair as certidões dos dé-
bitos do imposto do exercício e remetê-las aos encarre-
gados da cobrança executiva, obedecendo a reinewa às
normas prescritas no parágrafo 8.' dês-te artigo, quanto
ao número de certidões a serem entregues mensalmente,
depois de findos os prazos para o pagamento amigavel e
de tomadas as providências estabelecidas nois parágrafos
antecedentes.

§ 4.'. A' margem de cada certidão, quem a houver
Passado cotará, rubricando a cóta, o sêlo por ela devido.

§ 5.'. 0 encarregado da cobrança executiva pro-
cederá nos t êrnios dos decretos números 76 e 96, res-Pectivamente, de 3 e de 12 de junho de 1935.

§ 6. 1 . Quanto à arrecadação do im
p
osto do exer-

cício, quando feita pelos encarregados da cobrança exe-
cutiva, a êstes será abonada a porcentagem de 10%, ca-
bendo aos exatores a Porcentagem comum a que têm
direito sôbre a mesma arrecadação, seja ela , feita dire-cainenle ou Por meio de guias.

§ 7.'. A porcentagem dos encarregados da cobran-
ça executiva será paga mensalmente pelos coletores, me-
di,m[e recibos em duas vias, e a que fÔr -devida aos co-
letores será deduzida em balancete.

§ 8.'. Findo o exercício fiiscal e de acôrdo com o
d-isPOStO no artigo 15, pará grafo único, do decreto ri.
76, de 3 de junho de 1935, fi^carão os coletores obrigados
a entregar, a partir do mês de fevereiro de cada ano,
500 certidões , ;Por mês, aos encarre gados da cobrança
executiva. Deverão entregar todas dnentro do primeiro
,mês as coletorias que não tiverem certidões em número
superior a 500.

Art. 248. Uma vez iniciado o exercício, poder-se-á
proceder à cobrança ami-,'Ivel ou judicial, mesnio antes
dos prazos estabelecidos pz ara, o Pagamento, observado o
artigo 241:

a) no caso de haver certeza, de que o contribuinte
trata de mudar-se do município;

h) no caso de só possuir o contribuinte para ga-
rantia do imposto, os objetos -de sua indústria ou pro-
fissão;

,C ) no caso de falência;
d) no caso de mudança de profissão.

Art. 249. Nos casos acima e na hipótese do arti-
go 20, número III, independentemente de observância
do prazo, far-se-á a inscrição da dívida para a cobran,
ça judicial,
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Art. 250. Haverá nas coletorias, para escrituri-
çáo do imposto, os seguintes livros, cadernos e impres-

sos fornecidos pela Secretaria das Finanças:
a) de lançamentos e de inscrição de devedores do

imposto, do qual se extrairão as certidões para cobran-
ça judicial;

h) de receita especial da arrecadação do imposto.
§ L o Êstes livros ou cadernos conterão térmos de

abertura e encerramento, assinados pelo funcionário
que for designado, sendo suas fôlhas rubricadas com

chancela.
§ 2. 0 0 liviN) ou caderno de lançamentos será es.

criturado por distritos, a começar do -da séde do muni.
cípio, contendo, enumerados seguidamente, os nomes
dos contribuintes, observando-se ordem alfabetica, e ^3

mais que dêle deva constar.
§ 3.* Em seguida ao lançamento geral encerrado,

datado e assinado pelo lançados e pelos luncionários
da coletaria, far-se-á o lançamento suplementar, sem

a exigência da ordem alfabetica, mas ciorn a designa.
ção dos distritos a que pertencer, incluidos nêle os
novos contribuintes que se estabelecerem durante o
exercício, bem co-mo os lançados de ofício pelo coletor
ou fiscal. Mensalmente, enviar-se-á relação de tais

lançamentos à Secretaria das Finanças.
§ 4. 1 No livro de lançamentos, far-se-á ai escritu-

ração das taxas fixa e proporcional, correspondentes ao
imposto a ser cobrado e proporcioal mente aoss meses
que faltareiu, nos têrm^as do art. 237.

CAPiTULO I V

Dispos z ções especiais

Art. 251. Compete a fiscalização do imposto:

a) à Secretaria das Finanças, por intermédio de
seus funcionários;

h) aos funcionários das coletorias estaduais, nos
respectivos municípios;

c) à Junta Comercial;
d) aos membros do Poder Judiciário, que deverão

exigir dos contribuintes de que tratam o artigo 254 e
seu parágrafo, a, apresentação da prova do pagamento
do imposto do exercício;

e) aos tabeliães e escrivães, ou a quem suas vezes
fizer, os quais não lavrarão qualquer ato ou instrumen-
to relativo a indústrias, profissões ou comércio, ou es.
critura de transmissão de imóveis, ou transcrição dos
mesmos nos respectivos registros, sem que se nios-
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trem os transmitentes quites coni o Tesouro do Estado,
quanto aos impo stos do exercício;

f) às autoridades policiais, que, a
l
ém do estabe-lecida em outras disposições dêste Código, não poderão

assinar licenças ou despachos para espetá^culos ou di.
versões, sem que o contribuinte prove ter pago o impos-
to a que estiver sujeito.

Art. 2'52. N ^enuhuma causa. relativa a profissão, in.
dústria ou comércio, será julgada sem que as partes
se mostrem quites com a Tesouro do Estado, quanto aêste imposto.

Art. 253. 
Sempre que as partes, por falta dos res-

pectivos conhecimentos, precisarem da prova do paga,-
mento para os fins dos artigos precedentes, os coleto-res ou quem as suas vezes fizer, certificarão nas petições
devidamente seladas, que lhes forem apresentadas, o queconstar.
Art. 254. Os contribuintes dêste imposto ' i ão pode-rão requerer perante as rep artições públicas ou ser ad-

MitidOs a litigar em juizo, como autores, 
ou como réos,Ou figurar em qualquer ação relativa ao exercícioda profissilia, indústria ou comércio, sem que provem

estar quites com os cofres 
do Estado, em relação ao

mesmo imposto, até a data da P etição inicial.
. Parágrafo único. Também não poderão figurar

em Juizo , como advogados, solicitadores ou procu radores,os que não exibirem à autorídade perante quem reque-rerem, conhecimento -do imposto pago até a data dapetição ou certidão, de estarem quites 
com o Estadoem relação ao mesmio imposto.

Art. 255. As coletor j as dos municiP i os, e o Te-souro, na Capital, não comprirão, sob pena de multa,asordens expedidas para pagamento de fornecimento eoutros semelhantes, a favor dos cloletores 
em débito,sem a prova do pagamento do imposto.

Parágrafo único. Da mesma sorte as repart i ções,PUlicas e, em geral, as autoridades 
ní0 firmarã o I con-trátos com quaisquer pessoas, estabelecimentos, sacie-dades ou companhias, sujeitas ao imposto, sem a exibi-

Oo da mesma prova.
Art. 256. Os fiscais de rendas, ao percorrerem asrespectivas circunscriPições, visarão uns e Permutarãooutros conhecimentos dos que estiverem em poder diascontribuintes residentes n as Io calidades por onde pas-sarem devendo agir de acôrdo com as disposições desteCódigo,'
 autuando os que forem encontrados exercendoindústria ou p rofissão , arte ou oficio, sem ter cumpridoidisposto no artigô 23, e aplicanIdo-lhes as respectivas

m
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penas, bem como arrecadando os impostos e nlultas de'

vidos.
Parágrafo único. No caso do dispoisto no artigo

anterior, ficarão os agentes do fisco dispensados de

atuar os contribuintes, se estes se propuzerem a efetuar
o pagamento imediato. Neste caso eobrar-se-á tão só-

,mente a multa de que trata o arti
go 20 dêste Código, con . <

forme as circuns-tancias especiais de cada caso.

Art. 257. Para a aplicação dos diversos dispositi-

vos deste Códi^go, entendem-se:

a) por estabelecimento - 
as oficinas e empresas

seja qual fôr a forma pela qual forem exploradas; as

instalações ou organizações comerciais ou industriais
exploradas por pessoa natural, firmas, ou sociedadeis,

excluídos os estabelecimen .tos agrícolas e pastoris, quan.

do beneficiem e explorem somente produtos de sua pró.

pria lavoura ou criação;

b)^ por lançador - além dos funcionários da cole-

toria e da fiscalização, qualquer outro funcionário ou
peissoa designada para tal função, pelo Secretário das

1^ínanças;
c) por autoridade policial - todas as pessoas in-

vestidas. pela Administração do Estado, de poderes 1131-

herentes à função policial;

,d) por atacadistas - aqueles que façam vendas em

grosso ou a outra)s casas comerciais;

e) por Localidades - as sédes ,das, cidades, vilas ou

distritos, com suas populações rurais inclusive, conside-
rando-se como urna localidade a cidade ainda que se -com-
ponha de mais de um dilstrito de paz. Os contribuin-
tes cujos estabeleci in entos estiverem fora das sédes aci-

ina referidas 
1 

ou fora de estações de estradas de ferro,

serão coletadIs no mínimo da respectivaclasse; exceto oN

gra,ndes armazens de estabeleci me iltos agrícolas ou in-

dustriais, que, pela sua importância cornércial, justifi-
quem o lançamento como se fossem situados nas sédes;

f) por caixeiro viajante - aquele que faz sórnen-

te o comércio de vendas por -meio de faturas ou amos-

tra,s, por conta 'de terceiros, não percebendo comissão.

Art. 258. As indústrias ou profissões novas e as

não compreendidas nas tabelas serão classificadas por
semelhança com algumas tributadas, levado o -fato ime- i

diatamente ao conhecimento da Secretaria, por quem te-
nha processado o lançamento, mediante circunstanciado

relatório, em que fiquem clarois, além de outros poritos,

os caracteristicos da indústria ou profissão, sua impor.

tância, o modo por que é exercida, sua localização e,

finalmente, qual a série e classificação em que se tenha.

enquadrado, para tributação.

IMPOSTO DE INDúSTRIAS E PROFISSõES

Contribuição fixa, de acôrdo com a população

De mais de	De mais	De niais de	De mais	De mais
De mais de	30.000 até	de 20.000 até	10.000 até	de 5.000 até de 2.000 até

40.000	40.000 ha~	30.000 lia-	20.000 liu-	10.000 ha~	5.000 ha-
habitantes	bitantes	bitantes	bitantes	bitantes	bitantes

100 0/ 0	-90 %	-80 %	-70 -/,	-60 %	-50'/o

(2asse

De menos

de 2.000

habitantes

-30 %

N. O 7

5:000$$00
4:000$000
3:500$000
3:000$000
2:500$000
2:00(),$000
1:800,1M00
1:650$000
1:500$000
1:400$000
1:300$000
1:200$000
1:100$000
1:000$000

950$000
900$000
8150$000
800$000
750$000
700$000
650$000
600$(00
550$000
500$000
450$000
400$000
350$000
300$000
250$000
200$000
150$000
120$000
100$000
80$000
60$000

4:500$000
3:600$000
3:150$000
2:700$000
2:250$000
1:800$000
1:620$000
1:48,)Vi00
1:3,,W000
1:260$000
1:170$000
1:080$000

990$000
900$000
855$000
810$000
765$000
720$000
675$000
630$000
585$000
540$000
495$000
450$000
395$000
360$000
315$000
270S000
225$000
180$000
135$000
108$000
90$000
72$000
54$000

4:000$000
3:200$000
2: 800$000
2:400$001)
2:000$0o0
1:660$001)
1:440$000
1:320$000
1:200$000
1:120$000
1:040$000

960$000
880$000
800$000
760$000
720$000
680$000
640$000
600$000
560$000
520$000
480$000
440$000
400$000
%0$001)

320$000
280$000
240$000
200$000
160$000
120$000
96$000
80$000
648000
48$000

:1:500$000
2:800$000

2:450$000
2:100$001)
1:750$000
1:400$000
1:260$000
1:15,)$000
1:0,)0$000

980,iiii00
910$000
84()$(1()()
770$000
7o0$000
665$000

525$000
4190$(0)
4^x)$000
420$000
:^,,^.>$000
350$000
,ii.)$wil
280$000
215$000
210:000
175$000
140$000
iffis000
84$000
70$000
56$000
42$000

1:000$0100
2 : 10(J^0(l0

2 : 100$000
1 :8005000

;^
NOIM

i^:^)sl1oo
103000

SOSOl li)
^)_0$000
6W000

600$001)
)7M000
10$000

J8l)^060
4,,0$000
-1205000

:l60$000
:330s000

270$000
240$0,90
210$000
180$000
l~01)

120$00
90$00)
72$000
60$000
48$000
36$000

2:W0$000
2:000$000
1:750$000
1:500,^000
1:250$000
1:000$000

900$000
825$000
7.-A$U00

,00$000
6110$000
Gi 10$000

500$000
475$000
4;)0$000
42.)SO011

350S000
32,)$000
:100$0,90
27;)$000
250$000
225$000
200$000
17,>$000
IãOS000
l2,^^$000
100SU00
7,,$000
60$000
50$000
40$0M
30$000 1

1:500$000
1:200s900

1: 0.-AS000
900s000
730$000
lsoo$000

510$000
4!).)$000
-i 50$000
420$1100
:^90$G00

:;00$000
28-,$000
270$000
Z>,)SO00
2105000
2Z_,$000
210$000
195$000
180$000
1 WS000

120RMO
10 1-, 1$ 0 0 0
9080OU

5s000

ii0^1000

,1_1^»00A^;,s 00
30s000
24$000
18$000

OBSERVAÇAO - As contribuYções fixas constantes da tabela ri. 1 conforme está esclarecido no respectivo
títuló, devem ser aplicadas em relação aos contribuintes das localidades de mais de 40..000 habitantes.

Obedece 
à 
seguinte tabela a contribuYção fixa a ser aplicada nas demais localidades do Estado:
População de 30.000 a 40.000 hab. - 90 1 /. da contribtiYção da tabela n. O 1

>	 » 20. 000 a 30.000 » - 80 0/0 »	»	»	» »
» 10.000 a 20.000 » - 70 0/. »	»	»	» »
» 5. 000 a 10.000 » - 60 -/0 »	»	»	»	» »

»	» 2. 000 a 5.000 » - 50 % ^	»	»	»	» .
População de menos de 2.000 habitantes 30'/c, da contribuYçâo da tabela ri. 1.

(686 - A)

1.a
2 . a

3.-
4.a

5.a
6.a

7.a
S . a

9.:
10.
li. 

a

12.a
13.'
14.'
15.:
16.
17.a

18.1
19.a
20.'
21.'
22.'
23.'
24.a

25.'
26.'
27.'
28.a

29.'
so..

31.a
32.a
33.a

34.'
35.,
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Parágrafo único. 0 Secretário das Finanças, :to,
ando conhecimento dêsse relatório e verificando que
lançamento não se enquadra nas tabelas dêste Código,
andará sobrestar a arrecadação e representará ao sr.
wernador ^do Estado, afim de que êste leve o fato ao
nhecimenlo da Assembléia Legislativa, em sua primei-
reúnião.
Art. 259. Na conformidade do que dispõe o artigo
P2^rá arafo único, da Constituição Estadual, o Esta-
fará o lançamento do imposto de indústria e profis-

es obedecendo às regras prescritas nos artigos 224,
5 e 226, tomando por base as contribuições fixas e
oporcionais constantes das tabelws, anexas aí êste Có-
go, cumprindo às Prefeituras, mediante as necessárias

Dvidências e Por intermedio de seus funcionários, ar-
^adar a metade que Ilies pertence.

Art. 260. Dar-se-á remissão total ou. parcial do im-
sto, ou adiar-se-á a sua cobrança nos casos ele incen-
), inundação, insolvencia provada do contribuinte, ou
algum outro fato extraordinário que afete a vida !nor-
d daquele ou da localidade.

§ 1. 0 .. Os favores estabelecidos -neste artigo serão
icitados ao Secretário das Finanças, documentada de-
lamente a pretensão por intermedio sempre do cole-

, que Jazendo exa;ne minucioso do caso, prestarA
a laudo informativo sôbre as alegações e documentois
pedido,	 1

São isentos do imposto de indústrias e pro-

1 — os lavradores ou proprietários de fazendas
leolas ou -pastoris, quanto à venda dos produtos da
^pria lavoura, criação, engorda do gado, manipula.
i, individualmente exercida, ae seus proilutos;

II — os vendedores, a domicílio, de produtoq
pequena lavoura, quando própria, sem esta-beleci ,inen-
e os veículos próprios empregados para tal fim;

111 — as vendas a domicílio, por ambulantes, de
,taliças, cereais, frutas, pão, leite ovos, aves, uma
que o vendedor não :tenha estab 'elecimento comér-

i dêsses artigos;

IV — os agentes e vendedores ambulantes de bilhe-
de ^Loteria Federal ou do Estado de Minas Gerais,
Uce de chusulas ^de contráto;

.. 
V — o cnixeiro viajante, que perceba remuneração

VI — as pensões familiares, tendo até dois (2) lio,3,
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TITULO IV

Do impos4o sÔbre venda,,^ e consiguações

CAPITULO 1

Da incidéncia

Art. 261. 0 imposto sôbre vendas e consignações
efetuadas por comerciantes ou produtores, inclusive
industriais, será exigido tendo-se em vista a taxa cons-
tante da lei n. 34, de 18 de dezembro -de 1935.

iParágrafo único. Êsse imposto recai também sô-
bre as vendas e consignações feitas às repartições pu'-
blicas.

Art. 262. Nas vendas marcantís, a prazo, entre, ven-
dedor e comprador, aquele é obrigado a emitir, obser-
vado o art. 277, e a entregar ou remeter ao comprador,
no atc> da tra^ão, real ou simbólica, das mercadorias,

,a fatura ou conta de venda e respectiva duplicata, que
o mesmo lhe devolverá, depois da assignada, ficando com
aquela.

§ Lo Si o comprador não souber ou não puder lêr,
nem escrever, a duplicata será assignada a rógo, com
duas testemunhas, ou por procurador com poderes espe-
ciais.

§ 2.' A fatura discriminará as mercadorias vendidas
e a duplicata indicará a importância da fatura, que lhe
tiver dado origem, devendo ter ambas a mesma data.

Uma só duplicata não póde corresponder a várias
faturas.

§ 3.1 Quando convier ao vededor, a fatura poderá
indicar sómente os números e valores das notas parciais,
expedi,d!as por ocasião das vendas ou entrega das merca-
,do^rias, desde que essas notas sejam destacadas do livro
talão, com as folhas numeradas seguidamente, duplicatas
a carbono e as cópias arquivadas e co^nserv.^^ ,das, em bôa
guarda, enquanto não prescrever a ação pertinente à
duplicata.

§ 4.1 Não se póde extrair duplicata que não corres-
pond^^ a uma venda efetiva de mercadorias entregues,
real ou simbólicamente, e acompanhadas da respectiva
fatura.

§ 5.0 A perda -ou extravio da duplicata obriga o
vendedor a extrair triplicaita, que terá os -mesmos efei-
tos e os -mesmos requisitos daquela.

Art.263. A duplicata indicará sempre o valor total
da fatura, ainda que o comprador tenha qualquer ini-
portància a crédito com o vendedor, mencionando êste,
quando autorizado, o crédito e o liquido, que o compra-
dor deverá reconhecer.
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§ 1.* Se o comprador tiver com o vendedor crédito

igual ou superior à iinportàneia da compra e autorizar a
dedução, dispensar-se-á a . duplicata, lançando-se a venda
no livro de vendas à vista.

§ 2. o Não se compreenderão no valor total da fatu-
rã os abatimentos de preços das mercadorias, feitos pelo
vendedor no ato da emissão -da fatura -original, desde
que constem dela.

§ 3.1 As vendas mercantis para pagamento contra
a entrega da mercadoria ou do conheeimento de trans-
porte, sejam ou não da mesma praça vendedor e compra-
dor, ou para pagamento à vista ou a , prazo menos de trin-
ta (30) dias, poderão representar-se também por dupli-
catas, em que se declarará que o pagamento será feito
nessas condições.

Art. 264. Nas vendas a prestações, poderá o vendedor
emitir, em vez de uma só, da importància global do
preço, tantas duplicatas quantos forem os pagamentos
ou prestações, to-mando as duplicatas o mesmo número
-de ordem, adicionado de um algarismo romano, em
ordem crescente, o uletra do alfabeto, indicativa de cada
Prestação,

Art. 265. As vendas -parceladas, feitas ao inesmo
comprador, -dentro do mez, serão acompanhadas de no
tas, ficando o vendedor obrigado a emitir, de conformi-

,dade com ú art. 262, e seus parj,.urafos, e art. 263, a fa-
tura e a duplicata, caso o pagamento não haja sido efe-
tuado de acôrdo com o es^tabelecido^ no art. 267, n. 1.

§ L o As vendas parceladas, efetuadas por estabe-
lecimentos atacadistas, a partir do dia 2 de cada mês,
poderão ser acompanhadas de notas estraí ldas segundo
prescreve o art. 262, § 3.o, contendo a declaração —
valor para o dia 1.' do mês de . . . ., passando a fazer
parte das vendas,deste último mês.

§ 2.' Nas vendas feitas dentro do Estado, por con-
signatários ou comissários e faturadas em nome e por
conta do -consignador ou comitente, cumprirão aqueles
os dispositivos dêste Código.

§ 3.' Nas consignações feitas dentro do , Estado, se
as mercadorias forem vendidas por conta do consignar
tário, êste é obrigado, na ocasião de expedir a fatura e
,duplicata ao comprador, a comunicar a venda^ ao con-
signador, para que, por sua vez, expeça fatura e -dupli-
cata correspon dente à mesma venda, afim de ser assi-
nada por êle congnatário, mencionando-se o prazo es-
tipulado para a liqüidação do saldo ,da conta.

§ 4.o Se o consignatário declarar, na consignação
feita, que o produto líquido, apurando, da venda, esta a
'disposição do consignador, é facultado a êste registrar a
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venda como se fosse à vista, ficando dispensado, então,
de emitir duplicata.

§ 5.' Sempre que se tratar de vendas parceladas, de
conta própria, efetuadas pelo consignatário de merca-
dorias consignadas em váriasi partidas, a ^Omunicação
ao consignador para os efeitos dêste artigo, Poderá
ser mensal, em qualquer data do mês, correspondendo a
todas as vendas feitas nesse período.

Art. 266. Para os efeitos dêste imposto, todos os
comerciantes ou industriais, pessôa n,%tural ou jurídica,
deverão ter, além dos livros indicados ao art. 11 do Có-
digo Cornercia^ escriturados com as firmalidades d osartigos 13 a 15 do mesmo Código, os seguintes:

a) o re^gistro de duplicatas;
h) o registro de vendas à vistai-
C) o de escrituração cronológica do movimento -deestampilhas.

§ 1.' No Registro de Duplicatas, serão escrituradas,
cronológicamente, todas as duplicatas e triPlicatas emi-
tidas com o número de ordem data e valor das faturas
originárias e datas de sua exp-e'dição; nome e residência
do comprador, data do aceite da duplicata e do, proles-
to por falta -de assinatura ou de devolução, anotando-se
as 

p
rorrogações e outras eircunstància necessárias.
§ 2.' No Registro de Vendas à Vista serão lançadas

pelo total todas as vendas dessw natureza, tenha ou -não
sido emitida fatura ou nota de venda, -de conformidade
com os outros 11 vros obrigOórios.

§ 3.1 Êstes livros, que não poderão conter emendai,
borrões ou raspadura, deverão ser conservados nos pró-
prios e stabelecimentos, afim de serem exibidos - aos 2 gen,
tes fiscais estaduais, sempre que exigidos não pode`udo
ser retirados dos mesmos estabelec .	1

pretexto.	 imentos, sob qualquer

§ 4.o Quando o comerciante mantiver no Estado
secções Ou Postos -de venda de -mercadorias, em diferen-
tes pontos da mesmo localidade, e os seus encarregados
lhe prestarem contas diáriamente, poderá centralizar no
escritório do estabelecimento a escrita daqueles postos
ou secções, tendo, porém, bem -discriminado o movi-
mento de cada um.

§ 5.' No livro de escrituração do movimento de
estanipilhas, serão elas escrituradas cronoló,gicamente,à 

proporção que forem sendo compradas e empregadas.
Art. 267. Consideram-se venda 

à 
vista:

1.*) as efetuadas mediante pagamento -em dinheiro,de contado e as realizadas, pagas e escrituradas dentro
de trinta dias contados da data da operação;

2.') as entre comprador e vendedor domiciados
na mesma praça e para^ pagamento contra a entrega de
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conta ou conhecimento de transporte
'
 do recibo de dePó-

sito, do 
4,warrant" e respectivo conhecimento, 

de deposi-

to quando ainda não separados, ou, finalmente, contra

a entrega da^ própria mercadoria;
3.1) as de café, produtos da lavoura, pecuária e in-

dústrias derivadas, faturadas até o máximo de trinta

dias, com obrigação de pagamento à vista, no ato da re-

tirada ou entrega da mercadoria;
4.1 ) as feitas diretamente a -consumidores dentro

,do mês, entre o mesmo vendedor e o mesmo Comprador,

quando não excente de trezentos mil réis 
(300$000)

em daca mês e o pagamento não demorar maisde trinta
dias, contados do último dia do mês da compra;

5.') as de fundo de 
comércio (ou de estabeleci-

mento, mediante balanço, para transferência deste, ides-
de que o preço seja pago dentro de quarenta dias, caso
em que serão lançados no livro competente no último dia
ida transwçã-o, encerrando-o. Neste caso e em qualquer

hipótese, não tendo sido o imposto pago pelo vendedor,

ficará o comprador responsável por êle perante o fisco.

Art. 268. No caso de fraude provada ou presumi-
da, a Secretaria das ^Finanças, quando necessário, apro-
veitar-se-á do disposto no artigo 40 da lei federal relativa

a este imposto.
Art. 269. As disposições

 dos artigos anteriores se
referem aos contribuintes que tenham escrita regular,
.seja qual fôr a taxa de sua classificação para pagamento
do imposto de indústrias e profissões.

§ 1.o Só poderão ser lançados nos têrmos do capí-
tulo li, os contribuintes que não tenham escrita e se-
jam coletados, quanto ao imposto de indústrias e profis-

sões até 1 :o00$000, taxa fixa por inteiro, constante das

res^ectivas séries.
§ 2.' Os contribuintes coletados em classificação

superior a 1:000$000 pagarão o imposto segundo a escrita

a que estão obrigados por êste e pelo Código Comercial.

§ 3.' Os mercadores ambulantes são obrigados a ter
em seu poder os livros de que trata o artigo 266, letras

b ec.
Art. 270. Para a cobrança do imposto sôbr^

vendas e consignações feitas pelos produtores ruraàs ter-
se-á em vista:

a) quanto a mercadorias ou animais despachados
por estradas de ferro, o valor do despacho;

b) quanto a mercadorias ou animais remetidos por
outras vias e de transportes, o valor constante da pauta

de exportação;
c) quanto a marcadorias ou animais destinados ao

consumo local, o valor pelo qual forem vendidos.
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,CAPITULO 11

Do lançamento

Art. 271 - Os comerciantes e industriais que não
tiverem -escrita e cuja classe nas tabelas do imposto de
industriais e profissões não exceda de 1 :000$000, serão
lançados nos têrmos do parágrafo seguinte:

§ 1.* Para os efeitos do lançamento a que se re-
fere êste artigo, multiPlicar-se-á por mil um quinto
da contribuição fixa total co rrespondente ao comércio
ou indústria principal do contribuinte quando essa con-
tribuição fôr acima de 750$000 até 1.Ó00$000.

§ 2. 1 Sendo de 500$000 a 750$000 a referida con-
tribufição, tomar-se-á ' para o mesmo efeito, o produtoda multiplicação de um oitavo do seu total por mil.

§3.* Quanto às contribuições fixas de 300$000 até
500$000, t<)mar-se-á um décimo do seu total multiplicado
por mil.

§ 4.0 Quando Inferiores a 3G0$000 as contribuições,s,erá multiplicado por mil apenas um quinze avos do seu
total.

§ 5.' Sôbre o produto dessas multiplicações, reca-
4rá 0 im

p
osto a que se refere êste título.

§ 6.' Será de 60$000 no mínimo, o im
p
osto sôbrevendas 

e 
consignações.	'

§ 7 " Si o contribuinte lançado vier a adotar escri-
ta de acôrdo com os artigos 13 a 15 do Código Com-
mercíal, será cancelado o seu IanÇa^mento, ai partir domês seguinte ao da adoÇão da escrita, passando o im-porto, então, a ser cobrado de conformidade com o ar-ligo 272, n. 1 , do Código Tributário do Estado, desde
que o mesmo contribuinte tenha também 

Os livros aque se referem as lertas a, b e c, )do artigo 266.

CAPITULO 111

Da arrecad^açã0

Art. 272. A arrecadação do im posto sôbre vendase consi 
'
gnações, se fará da seguinte forma:

1) dos contribuintes a que se referem os airIs.
262 ^t 266, mediante sêlOs aPostos às duplicatas, e fo-
lhas do livro de vendas à vista;

11) dos eontribui-ntes lançados, na forma do ar-
tigo 271, mediante recolhimento mensal, até o dia 10(dez) de cada mês na razão do lançamento dividido por
12 meses ou pelo ^u'mero de :meses que faltar para com-
pletar o ano.

§ I., Dos produtores rurais, relativamente àsmer-cadorias expedidas por estrada de ferro ou de rodagens,
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?u vendidas no município da produção, cobra-se-á o

imposto por inteiimédio:
a) das estradas de ferro que tenham contrato com

o Estado, tomando-se por base o valor d-0 despacho;

b) dos Postos fiscais da fronteira, segundo o va

lor do produto na pauta mensal do imposto de expor-

tação;
e) idas coletorias ou agentes fiscais do Estaido, to^

inando-se o valor da venda respectiva.

§ 2.' o imposto a que se refere o nu'mero 
11 e que

,não fôr pago no Prazo ali estabelecido, será exigido nos

vinte dias seguintes, com amóra de 10. % 
procedendo-se

à cobrança judicial no mês que se seguir.
§ 3.o As estradas de ferro não entregarão as merca-

dorias sem ter sido pago o imposto; os postos fiscais,

o arrecadarão antes dos produtos transporem a fron-
teira, e os coletores o arrecadarão na^ praça eni. que fôr
vendida a mercadoria. lavrando auto de infração todas

as vezes que os vendedores o não tenham pago.

§ 4.' As estampilhas apostas à duplicata ou tri-

Plicata serão inutilizadas com a data e a assignatura do

vendedor, sem emendas, borrões ou rasuras. A data que

,
poderá deixar de ser de próprio punho, -compreenderá
o logar, dia, mês e ano e deverá ser repetida por alga-

rismos em cada estampilha.

§ 5.' Não se restitue o imposto arrecadado ein sêl-os.

§ V 0 imposto ' nas vendas à vista, será 
pago por

quinzena e as estampilhas serão coladas: até o u'timo
dia do mês, as referentes ao pagamento da 1.1 quinzena;

até o dia 15 do mês seguinte, as relativas ao paga-
mento da segunda quinzena, -na, folha respectiva do livro

de "vendas à vista" e inutilizadas sem emendas, borrões
ou rasuras, com a data, como prescreve o artigo anterior

e a assinatura do comerciante ou -de quem se achar

por êle autorizado.

§ 7.* E' facultada a inutilização das estampilhas

por meio d-e simples carimbo, que ^mprima o nome

do vende-dor e a data.

Art. 273. 0 imposto sôbre vendas e consignações
efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive
os indãstriais, será, nos três primeiros trimestres do

corrente ano, cobrado à taxa de 0,7 % sôbre o valor da
venda ou consignação, arredondadas para cem réis as

fra^ções desta importância.

No ultimo trimestre do corrente ano, será cobrada
além ^dêsse imposto, a diferença entre a taxa aqui es-

tabelecida e a que determina a lei ri. 34, de 18 de de-

zembro -de 1935.

&i

A,rt. 274. Poderão transitar nas estradas de ferro,
exatores do Estado

'
 e nos postos fiscais, sem pagamen-

to dêste imposto, a, mercadorias des pachadas ou re-
metidas pelos contribuintes que, no ato do despacho
ou no momento de passarem elas a fronteira, exibam
aos agentes fisca-is o cartão a que se refere o parágrafo
seguinte :

§ 1.' Para os efeitos dêste artigo, as coletoxias
estaduais, sem outra formalidade além do exame dos
fichários ou livros de lançamentos e independentemente
de requerimento ou de pagamento de qualquer sêlo, for-
necerão a-os contribuintes coletaidos nas tabelas A eB do imp osto de indústrias e profissões, cartões devida-
mente utitenticados e intransferíveis , dos quais cons-
tará il)eiias que o seu portador PessÔa natural ou ju-
rídica, é contribuiite do imPtso ' de Indústrias e profis-
sões, conforme aquelas tabelas.

§ 2.' Se rá punido com a multa cominada no art.
20 dês[e "digo, o contribuinte que transferir a outrem
o cai, t,~,.o u, que se refere êste artigo.

§ 3.o Com relação a todas as mercadorias despacha-
,das ou remetidas sem a exibição do cartão a que Re re-
fere o art. 274, as estradas e postos fiscais cobrarão o
re^peetivo iniposto de vendas ou consignações,.

Art. 275. As estampilhas para pa gamento do im-
Posto ser.~to adquirida pela forma estab`elecida em ins-
truções da Secretaria dais Finanças, que fixará o mo-
dêlo idas !,flii,- gs de aquisição das es,tampilhas, valores dos
sêlos, e modo de autenti cação dos livros fiscais.

Art. 276. Constituem infração:
aposse, ou emprêgo em livros fiscais, de dupli-

Vn^ ou triplicatas de estampilhas anteriormente inutili-
zodas,

b) a Posse de livros ou documentos dos quais te-
nham sido retiradas uma ou mais estampilhas;

C ) a cessão, a qualquer título, ou a venda de es-
Ianipilhas adquiridas, salvo quando se tratar de venda
ou transferência do estabelecimento.

Art. 277. As vendas e consignações por comer-
ciantes e produtores, inclusive industriais, coside-
ram-se efetuadas na local-idade onde se ache situado o
estabelecimento de que se fez originariamente a expe-
dição da mercadoria ou em que o produto vendido ou
cúnsJ ,^Z Iia(Io foi, obtido ou Preparado, inicial ou defini-
tivament,e.

D. 48
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CAPITULO IV

Dispos , ções gerais
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Ao imposto ficarão sujeitas a,s vendas e consignaçoes
de mercadorias que, procedentes de estabelecimentos

que tenham sua sede fora do Estado de Minas, e in-

corporados à riqueza em círculação neste Estado, fo-

re,ni nele distribuídas pelos seus depósitos.

Art .278. Tanto os vendedores con
to os comprado-

res ficam sujeitos 
à

,; penas cominadas tio arti go 20

dêste Código, :por qualquer infração do disposto nêste

título.

Art. 279. Não incide o imposto sôbre:

1) as transações entre a casa matriz e suas filiais,

e vice-versa, quando uma e ou^ra tenham séde no Esta-

do; 
11) as transações bancárias;
111) os fornecimentos de alimentação ou hospeda-

gem nos hospitais ou casas de caridade;

W) as vendas ambulantes -de hortalices, legumes,
cereais, (frutas pão, leite, ovos, aves, peixes e outros ar-
ligos senielhant^s quando seus vendedores não tenham es-

tafielecimentos;

V) as mercadorias, em devolução;

VI) as ba
g
a
g
ens dos viajantes;

VII) a s amostras até 5 quilogramas.

Parágrafo único. Não se compreendem nêste ar-

tigo o fornecimento de alimentação e a hospedagem em

se tratando de hoteis, pensões, sanatórios e outras casa%

de sau'de que cobrem diárias.

TITULO V

Do imposto de exportação

CAPITUILO 1

Da incidência do imposto

Art. 280. 0 imposto de exportação incide sôbre os

produtos constantes da tabela A, anexa, por ocasião

,da saída, ou despacho dos mesmos para fóra do Esta-

do.
Art. 281. o imposto recai:
a) sôbre o pêso bruto do produto;

h) ou sôbre o pêso líquido;

c) ou sôbre unidade de volume, ou sôbre cada ani.

nial, em determinados casos.
§ 1.' São despachados pelo pêso bruto: o aço e o

ferro em barrai; lingotes ou obras pesadas, areias e bar-
ros, minérios diversos, solas, têlhas, lenha, madeiras, ti-

jolos e outros produtos, consoante fôr especificado na

pauta.
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§ 2.1 São despachados por unidades especiais: água
minerais e cerveja, caixa de 48 garrafas ou fração;
selins e semelhantes, sacos - de couro por peças;
animais, por cabeça, exceto aves domésticas e silvestres,
que se despacham por peso.

§ 3.1 Os demais artigos são depachados por peso lí-
. quido, descontando-se em cada caso, a taxa mencionada
no rat. 321, c o nforme o acondicionamento do volume.

§ 
4.' Os diamantes ouro, Platina prata e pedras

coradas serão despachados pelo peso LPuto, si a parte
.não, facilitar a verificação do peso exato.

Art. 282. 0 imposto consiste:
a) em um tributo porporcional ao valor oficial do

produto consignado na pauta;
b) ou em um tributo fixo, por unidade de volume

ou de peso, conforme conste da tabela A, já aludida.
Art. 283. Sôbre todos os gêneros isentos do impos-

to de exportação serão cobrados, para efeitos de in-
denizaçao das despesais com -o expediente, três réis
($003) por quilograma de peso bruto; e sôbre os ani-
mais de qualquer especie, não sujeitos ao imposto de
exportaç5o, incidirá a taxa de ($300) trezentos réis por
cabeça, que se cobra^rá também para os efeitos da men-
tionada indenização.

CAP,ITULO 11

Da pauta

Art. 284. Para cobrança do imposto de exportação
Capiln] Federal, a Inspetori 3 Fiscal de Minas Gerais,
Rio, organizará senianalmente a pauta dos produtos
neiros, com o valor -Oficial da unidade sôbre a qual
'ão ap l icadas as taxas legais.
§ Lo A 

p
auta será organizada de acôrdo com a ta-

a A, e conterá, para cada produto, a indicaçao
peso tributado, a unidade, o valor -oficial e o cálculoimp

osto a cobrar.
§ 2.' Os valores o ficiais serão cálculados pela média
cotação da semana anterior nas bolsas de mercado-
e, na falta destas, pelas cotações no mercado, dedu-

Jo-se dêste íMPosto, a título de frete, a porcentagem
dez por cento.
Art. 285. Para a cobrança d.o imposto nas demais
ições fiscais a Secretaria das Finanças orgainizará
isalmente a pauta que vigorará no mês seguinte, a
1 se baseará nas i nformações enviadas pela Inspeto-
Fiscal, ou colhida diretamente na praça.
Parágrafo único. As mo,dificações -da pauta nien-
serão publicadas no órgão oficial do Estado, cõn-
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siderando-se prorrogada a Pauta interior e
ii(ltianto não

fôr feita essa pti blica çao.	recebimento
Art. 286- 

Quando, Por demora no	
houver

riplar do iornal que
da	pauta ou do exer
publicado as modificações, tenha 0, exator de ser"

vir-se da pauta anteríor, deverá Particii)á-l0 
à Secretaria

das Finanças, declarando sempre nos cOnhecime
ntos ex-

pedidos a pauta utilizada para a cobrança do 
imposto.

ata para cobrança do imposto de ex-
,Art. 287. A Pal	via l^stado de Sao Paulo OU

portqção do 
café mineiro,	 ~ do pro-

para êsse Estado, será calculada sÔbre a cotação

d,
uto na praça de Santos e comunicada pela Secretaria

das Finanças
, nos últimos dias de cada mês, ao agente

fiscal incunibido da arrecadação, observad o 0 (1151)OstO

no § 2.' art. 284.

Art. 288. 0 Govêrno 
p o d erá estabelecer, nas pautas,

v ,	 para os P
rodutos 

de (le'Le r-alore , ofici,ais diferentes

iiiinadas regiões do Estado
'
 tendo em vista, os preços al-

cançados por êssse mesmos produtos nos mercados de

consumo .

CAPITULO 111

Da arrecadação e esci-itiu'aÇãO

Art. 289. A 
cobrança dos, direitosje exportação,

11) li as estações
sua fiscaliza n z_lo e escrituraÇao conipete , -

	
em. <

às estradas, de ferro e ^ ,
de embarque d,s produtos ^enham contrato com o Es,
presas de transportes que
tado; nas fronteiras, aos respectivos eimpregados fiscais;

Minas e Es
na Capital Federal, à 

Inspetoria riscIz

t,
rad^a de Ferro Central do Brasil; e, no Estado de São

Paulo, à 
Inspetoria de Rendas do Estado e à São Paulo

Railw.aiy, a saber:
1 A 

Inspetoria Fiscal de Minas, no Rio, arreca.

dará os impostos:
a)

do caié e gado exportados para o Distrito Fede-

ral diretarnente, 011 via Niteroi, exclusive os 
de proce

dência de postos fiscais onde, pa^ra melhor segurança de
fiscalização e por deterininação da Secretaria das Fi

,nan-

ças, tenham sido 
tais impostos cobrados;

b)
do ouro procedente das minas existentes no E,

tad.
o ou de outra porcedência^, salvo restrições da Secre-

taria das Finanças; .

c)
das águas minerais das fontes a cujas empresas

tenha sido feita a concessão de pagar no destino;

^d) de 
quaisquer outros produtos que, por licença

especial, sigam -com o imposto a pagar, ou daqueles que

tenham pa
go imposto ;incompleto ou ra ,al aplicado.

11 As Estradas de 
Ferro e empresas que tenliam

contrato com o Estado arrec^fflar510 02 -^ n'POsi0s sÔbre
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todos os produtos exportados por suas fliffias, respeita-
das lillxit-,-ições estabeJecida!^, devendo o ser co-
brado no ato do despa ,cho na e^^t.iç,,~to (te procedência 011
naqueJa em , que fôr feito 0 do frete, (ãxce-
luados, porem, os produtos cuj,^ exploração tenha sido
perinitida com imposto a pagar, caso em que êste será
cobrado pela estação fiscal para isso indicada.

111 Os Postos f ! scais aIrrecadarão os in i postos sô-
bre todos produtos que atravessawera a fronteira de Mi-
nas, salvo se estiverem cobertos com guias regulares de
1r^nsito, comprovando sua procedência, e não se acha-
rem incluídos no nu'mero 1 dêste artigo.

Art. 290. Os serviços de a rrecaffi)çao dos impostos
c sua fiscalização, nas re giões servidas por estradas de
ferro ou por -outras empre'Zas ^de transporte (fil e tenliaiu,
contrato com o Estado, serão por elas executa-dos na For-
nia de seus, contratos e de acôrdo com as instruções
da Secretaria das Finanças, à qual ficam imediatanien-
te subordinadas, no que concerne a ésses serviços.

§ 1.' Os representantes ou agentes (Ias referidas es-
tradas e empresas de tran s

portes são obrigados ao estrito
cumprimento das disposições regulamentares, Podendo
proceder à investigação em defesa -dos interesses do Fis-
co mineiro, impor ou aplicar multas e praticar outros
atos decorrentes (1,1 sua qualidade de agentes fiscais do
Estado de Minas.

§ 2.' Os direitos serão cobrados nas estações de pro-
cedência, salvo as exceções, que o Secretário das Finan-
ças abrir, em relação a deiermiiiad-os produtos, ou em
virtude de cláusulas dos contratos celebrados com as
empresas de transportes.

Art. 291. Nas notas de expedicão ou despacho, a
importancia dos direitos pagos ou "	1
ser e11'^]ob q da com a	

a pw,ar n^o deverá
d-os fretes, afim de que à primeira

vista se ' iam distinguidas as duns contril)ti^çC)es, fiviira^n-
do em tais notas o número, a data e a impor t ,^Incia do co-
nhecinicílto ou aviso que lhe corresp,onder.

Art. 292. Dos despachos nas estações de estrada de
ferro e empresas de transportes, dos quais resultar a
,necessidade da extração de conhecimento -cio imposto
inineiro, os agentes são obrigados a juntar unia 2.' via,
a qual acompanhará o mesmo conhecimento devidamente
datada e autênticada.

^Parágrafo único. Nela se fará menção -do nti'mero,
data e importância do conhecimento.

Art. 293. Para G cálculo dos direitos a pagar nas
estradas de ferro e empresas -de transportes, toniar-se-á
Por base o que constar dos despachos ou notas de expe-
diÇão, vigorando essa base para cobrança do imposto
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sóbre produtos que chegarem à estação de destino seni

prova de já o terem pago .
Art. 294. 0 imposto de exportação será arrecadada

como renda do exercício em que fôr recebido, e lança-

do na escrita sob seu título próprio.
Art. 295. Para o serviço e escrituração dos I)os-

tos fiscais, a Secretaria das Finanças lhes fone,cerá ca-

dernos de conhecimentos destinados à cobranç^^-i (te im-

postos, cadernos de guias de diversas espéci.es e mais os

seguinteslivros:
Livro A, — para o registro de balancctes;
Livro B — para registro da correspondência oficial;

Livro C — para o registro de tèrnios e procurações;

Livro P — para o registro de guias quantitativas;

Livm E — para o registro de gado e de produtos em

trânsito;
Livro F — para o registro de produtos beneficia-

,dos e mEstado diverso do da sua origem;

Livro G — para têrnios de visitas e inspeções.

Art. 296. Os livros das, estações fiscais terão, como

os de conhecimentos, os têrmos de abertura e encerra.

mento e as fôlhas numeradas e rubricadas por funcio-

nário da Secreta-ria, para isso designado.
§ 1. 0 Na escrituração dêsses livros não sao per-

initidas rasuras, emendas, borrões ou emprêgo de qual-

quer meio de fazer -desaparecer o êrro de escrita. Tais
erros serão ressalvados lias entrelinhas, com tinta car-
mim, de modo a não impedir sejam os mesmos perce-

bidos.
§ 2.* No livro A, de registro de balanecte, será es-

criturado o conjunto das operações da receita e despesa

do p^Dst0 fiscal e de todos os pontos de extravio a êle su-

bordinados.
§ 3.' No livro B será copiada toda corresp o li dé nela

qu.e expedir o posto fiscal, a saber: ofícios, "mem,o.

randa" telegramas, etc.
§ 4.0 No livro C serão lavrados os têrntos de posse

dos émpregados, e outros, e copiadas as procuraç5es pa.

ra recebimento de dinheiro.
§ 5.' No livro D, de registro de guias, serao regis-

tradas diariamente as guias expedidas, com todos os seus
característicos.

CAPlTULO IV

Do trânsito .

Art. 297. E' livre o trânsito, pelo território iiiinel-

ro, de mercadorias ou animais de produção -de outro,%

F,stados,
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Art. 2.98. Para que os produtos possam ,osar dessa
i-c Í, ^^lía é necessário que seus coii-dutores os 'apresentem
a mais próxima -estação fiscal da fronteira, com os do-
cuinentos -do Estado de procedência, afim de serem os
respectivos dados, depois de conferidos, transcritos nas
guias mineiras que lhes serão fornecidas, registrando-se
à inargem dos ditos documentos, quando não possani
ser arrecadados, -o número e data da guia expedida, de
sorte que êles não possam ser utilizados, novamente.

Art,. 299. Em caso algum, a guia de trânsito será
fornecida sem a verifi cação das mercadorias ou conta-
gem dos animais pelo vigia fiscal em 1)essôa ou pelo
guarda fiscal do, ponto de extravio.

Art. 300. A guia -deverá acompanhar as mercado-
rias ou animais, durainte a travessia, e será arrecadada
pela estação fiscal que dér saída do Estado ao produio,
devendo o empregado, que a arrecadar, verificar si os di-
zeres da inesma conferem com a quantidade, qualidade e
estado dos produtos por ela cobertos.

Art. 301. Si, na conferência, verificarem-se dife-
renças quanto às marcas, peso, qualidade ou mi'ntero das
mercad,orias oi. animais, será a^ guia recusada, fazendo
o exator no verso da mesma a declaração do motivo da
recusa e, nêste caso, será cobrado o inil)osto, acrescido
da multa.

Art. 302. Os produtos de outros Estados, que eu-
trarem em Minas para serem beneficiados, são conside-
rados em trânsito, dêsde que:

1 não sejam negociados no Estado;

II não percam sua qualidade ou espécie primi-
tiva por qualquer transformação industrial;

III não seja modificado o destino que traziam ao
entrar em Minas;

IV não excedam às taras concedidas pela legis-
laÇão do Estado;

V a usina ou engenho onde tetiliani sido benefi-
ciados não esteja afastado da fronteira mais de 3
quilômetros.

AM. 303. Aos vi -ias dos logares onde houver en-
genho de beneficiar caofé e outros produtos situados à
,distáneia mencionada no n. V do artigo a `nterior, será
fornecido um livro em que se re gistrarão, não sóniente
os produtos mineiros, que forem Tevados para o benefi-
ciamento a engenhos estabelecidos nos Estadosvizinhos,
como também os produtos dêstes Estados, que, para o
mesmo fim, sejam remetidos a engenho tio território
mineiro.

Art. 304. 0 vi gia deverá verificar inces s
ante e

atentamente -o movi m `ento das entradas e saídas dos pro-
dutos no engenho, exigindo dos interessados as infor-

1
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mações indispensáveis e a apresentação dos doctimen-
tos relativos às mesmas entradas e saídqs.

A :rt. 305. os proprietários e administradores dos
aludidos engenhos, estabelecidos nêste Estado, que se
recusarem a fornecer as mencionadas inforinações e do-
cumentos, incorrerão, na multa , cominada no art. 20, n.

VI, e no seu dôbro em reincidência.
Parágrafo único. Em igual multai incorrerão os

produtores mineiros pela mesma (>missão, quanto à

produção que mandarem beneficiar nos engenhos de

outros Estados.
Art. 306. Para validade dos documentos atinentes

à salda dos produtos dos engenhos, quando realizadas

de acôrdo com os preceitos contidos nos artigos 
303

Ilusque" 305 e seu parágrafo, a -determinação quanti-
tativa apurar-se-á à razão de vinte -e uni quilos líquidos
-do café beneficiado, por saca de café em cÔco; com re-

lação, ao café -casquinha, de trinta e cinco quilos por

saca de sessenta quilos; e, quanto aos demais gêneros,
consid^erar-se-ão como quebra quarenta por cento do
peso verificado na entrada.

Árt. 307. Para os fins do artigo antecedente, serão
aceitas e averbadas as notas de expedição de estra-da
de ferro relativa ao produto mineiro expedido para
os mercados de consumo depois de benef

i
ciados em ter-

ritório de outro Estado, e as guias do produto de outro
Estado, beneficiaido em território mineiro.

Art. 308. Quando qualquer partida -de produto mi-

neiro não , se achar saldada nos têrmos dos artigos an-
tE!riores, dentro de 2 mêses, ficará o respectivo dono
obrigado ao pagamento do imposto de exportação, cor-
respondente ao preço cotado na pauta do dia da entra-
do no engenho, aplicado aquele sôbre a diferença ve-
rificada na conta, acrescida da multa à razão de ou-

tro tanto do imposto.
Art. 309. Ao devedor será dado um prazo razoá-

vel, não excedente de 15 dias, para pag;wr a multa e o
imposto, sob pena de cobrança executiva,.

Art. 310. Tratando-se de marcadorias ou ^nimais

de outro Estado ' a serem despachados, em estações si-
tuadas em território mineiro, para pontos fóra -do Esta-
do, os agentes deverão exigir a guia de trânsito da fron-
-tei,ra, e lançar, na nota de expedição, a declaração do Es-
tado de procedência e daquele a que são destinados e,

em se
g
uida o nu' ,niero da guia mineira que os tenha

acompanhado, sua data e nome -da estação expedidora.
Art. 311. Nas gulas de trânsito fornecidas pelos em-

prega-dos mineiros, deverá figurar o nome da estação da
,estrada de ferro onde tenham de ser embarcados merca,
dorias e animais, não podendo os ,respectivos agentes

761

modificar o destino indicado e nem tão P0,11c0 fazer des-r,,PaChO si ^destinadas as guias a outras estações que não as
suas, salvo 0 disposto no artigo seguinte.

Art. 312. As mercadorias ou animais apresentadosa despacho sem guia de trânsito ou com destino ^diver-
so daquele que -constar das guias a presentadas, não po-derão ser considerados em trânsito e pagarão os im-Postos devi-dos.

Art. 313. Quando os produtos mineiros transpor-
tMos por estradas de ferro, tiverem de perco, rrer terri-
tório de outro Estado para reentrar em Minas, poderão
ser (lespachados 

sem imposto, dêsde que vol l e i , 1 peja
mesina estrada ou por Outras que com ela tenham trá-
fego mútuo.

Nêstes casos, os despachantes farão cons-
1 I M- (Ia nota de expediç.~Io o P O1,10 do Estado de Minasa que se destinam os produtos.

§ 
2.' Quando não houver entre as estradas de ferro cou tratos de tráfego inútuo, ser,,~, o colocados naquelespontos vigias ou gu

ardas destinados à verifi cação doreembarque dos produtos.

Art. 314. Sendo as inercadorias ou animais trans-
porta^dos Por estradas de ferro ou outras empresas, que
tenham de desembarcá-los em estações do territórios lii i-
neiro para serem conduzidos por outro incio de trans-
porte ao Estado de destino, os expor'a(loi,es deverão fazer,nas notas de expedição , no ato do despacho, a decla-ração necessária, que será reproduzi-da pelos agentes da
estação nos docu.mentos da estrada, que os acom: anha-
rem.	 p

Parágrafo único. Os agentes 
de estações, onde se ve-

rificarem tais desembarques em vista,da declaração inen-
cionada `Os arti1^'O s Precedentes, fornecerão ao re ie-tente uma. guia da (lua] constem os nu',meros dos volu 

n
ou animais, com todos o	 mes

s caraterísticos, conforme dis-Posição regulamentar. fazendo menção do llu'iiiero da
jiota de expediç -

ao que tenha servido para transporte na
estrada de ferro.

Art. 315. As 
guias de trânsito expedidas pelas es-tações fiscais do Estado, para cobertura de merca

,do-rias ou animais, serão válidas por 45 dias.

Parágrafo único. Nas guias de trânsito, de forma
,019uma será admissivel diferença para mais; no entre-

^̂ tanto, tolerar-se-,á, para serem aceitos êsses docunien-
tos, a -diferença até 10 % para menos, contanto que per-Maneç~ inalterados 

Os Outros caraterísticos das mes-mas guias.
Art. 316. As mercadorias cii anir-n ais que tran,,:j)^u_Zerem ,a fronteira para o embarque em est,^,^-)es situadas

em Es.^ado limitrofe, até 1 quilômerto de distânciai, com

1
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destino a logares sitos no território mineiro, poderão
sair livres do imposto e guia, uma vez que o vigia fis-
cal possa fiscalizar o despacho e embarque dos mes-

mos. Art. 317. As guias de trânsito (primeiras vias ar-
recadadas ou conhecimentos, e segundas vias das guias
expedidas), serão remetidas, mensalmente, ao fiscal da

pespectiva secção da fronteira, para a verificação neces-

sária e em seguida, enviadas pelo mesmo à 
Secretaria

-das Finanças.
Art. 318. Quando as mercadorias ou gados minei.

ros trnsitarem por estradas de rodagens, não as isentará'
de pagamento do imposto de exportação a declaração
de se dest!inarem a qualquer ponto do território minei-
ro, uma vez que, em seu trajeto, tenham que atraves-

sa ,r a fronteira.
§ 1.o os impostos assim pagos serão restituídos, me-

diante prova de terem entrado de novo no Estado as re-
feridas mercadorias ou gado.

§ 2.* 0 imposto cobrado sôbre o gado que tiver saldo
do Estado para ser engordado em outro, poderá ser res-
tituído, uma vez que o interessado prove haver o mesmo
retornado, no prazo de 45 dias, ao território mineiro,

CAPITULO V

Da mudança de envoltórios

Art. 319. Quando houver motivo justificado ' pode!
-

se-á modificar ou substituir os envoltórios dos pro-du.

tos de outros Estados, de passagem por Njinas, sem que
por isso percam a qualidade de isentos por trânsito, res-
peitadas as seguintes disposições:

§ 1.1 0 intermediário em Minas apresentará a guia

de origem ao empre gado do novo ponto -de partida, que

a examinará cuidadosamente, bem com<) os volumes,

podendo exigir sejam os mesmos abertos; e, verifica-
(ta a sua exatidi-io, a substituirá por outra de confor-

midade com os nu'meros e caraterísticos dos -novos cri-

volucros.
§ 2.1 Se dessa conferência resultar a prova de que

os gêneros cobertos pela guia de origem não são os

mesmos,em parte ou no todo ' deverá o empregado fiscal
exigir o imposto -acrescido das multas e registrar no
verso da guia o incidente ocorrido, arquivando-a em

seguida
Art. 320, 0 tabaco de outro Estado, que tenha de ser

novamente acondicionado em território mineiro, só po-
derá ser enlacrado na estação mais próxima do posto
fiscal que lhe houver dado estrada.
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CAPITULO VI

Das lapas
1	 A,4 . Us produtos que não pudereni, sem da-

no, ser destacados de seus envoltórios, afim de verifi-
car-se o seu peso líquido real, deverão ter, para os efei-
tos do pagamento do imposto de exportação, abatimento
conveniente em seu peso bruto.

§ 1.' Na pauta mensal de exportação "serão indica-dos os produtos que gozarem dessa vantagem.
§ 2.' Conforme o acondicionamento dos produtos,

os abatimentos serão os seguintes:
1 de 2 %, quando exportados em sacos ou em cri-capados de pano;
Il de 5%, quando exportados em cestas, balaios,

jacás ou em bruacas;
III -de 10%, quando exportados em engradados ou

caixotes de madeiras ou em barricas ou latas de fôlha;
IV de 15% qu^n ,do exportados:
a) , em barris, quartolas, ou pipas;
b) em vidros, garrafas ou garrafões e êstes acondi-

cionados em caixotes ou engradados;
c) em latas de folhão, ou de ferro, esmaltado ou

batido.
V de 20 %, quando exporta-dos em latas de fôlhaOu fol^hão e estas acondicionadas em caixotes de madeiras.§ 3.' A manteiga exportada em vidros de capaci-dade de um quilo gramo terá o descowm de 40 %.

Si o vidro fór de capacidade superior a um quilograino,
o desconto será de 25 %.

§ 4.o 0 café gozará da tara ou abatimento que fór
concedido pelas estradas de ferro, de sorte que, à vistado mesmo peso sôbre que o frete fôr cobrado, serão
também cobrados os direitos de exportação.

§ 5.1 Sôbre o peso bruto do produto, o café em
casquinha gozará da tara ou abatimento de 16 -o caféem côco do de 30%; o café cereja de 40%.

Art. 322. Na arrecadação dos d ireitos de exportação
nenhum abatimento se fará a não ser a título de tara.

CAPITULO Vii

Das guias

Art- 323- Afim de que -os animais e inercadorias,procedentes de outros Estados, atravessem o território
Inineiro isentos dos d i reitos de exportação, expedir-se-á
uma	mineira de trânsito.

Art. 324. Essa guia será fornecida às estações ar-
recadadoras pela Secretaria das Finanças, e se constitui-

1



— 764 —

rã de três vias sôbrepostas , 
próprias a serem escritas a

la,pis, em que 
será utilizado carbono duplo, numeradas

e chanceladas senipre pela repartição fornecedora.

Ar;^. 325. 
As guias de trânsito terão córes e dimen-

sões determinadas em portaria, do Secretário das Fi-

nanças.
Art. 326. 

Cada uma dessas gulas conterá a proce-
dência dos gêncros, destino, remetente, destinatário,
quaintidade, vt>lumes, espécie ' designação, pês-o e marcas;
procedência, destino, remetente- destinatário, condui.or,

aira^teristicos, quando ela seespécie de gado, nu',mero e e
reserve para o trânsito de animais, conforme se ve dos

modêlos em apenso.
Art. 327. 

Nas guias concedidas dever-se-á mencio-

nar o destino dos produtos e 
êsse destino Ijão poderá ser

níodificado, ainda que as mesinas tenham de ser fracio-
nadas, ou cubram mercadorias que tenham sido benefi-

ciadas -no Estado.	a a validade da guia de trân-
Art. 328 o prazo par

sito será de ^5 
dias, contados da data de sua expedição:

Art. 329. 0 
prazo de que trata o artigo antei ,ior so

poderá ser prorrogado, ^em se tratando de transito de 
ani-

,mais, n	a, 

o 

de grande calamidade que assole a ré-

o 
e s	. travessia do gado.

gião Por on
,
 e se devia realizar a

Art. 

330 Dêsde que as g
uias expedidas não obede

çam às exigências regulamátares, perderão o seu valor

e não poderão ser aceitas.

CAPITULO VIII

Disposições e-speciais

Art. 331. 
Os empregados fiscais deverão ter inui-

to em vista, e exati ,dão dos pesos e 
das quantidades dos

produtos apre sentados , a despacho, de so rte que não se

verifiquem diferenças.
Art. 332- 

os produtos mineiros que, sem a prova
êste insuficiente-

do pagamento do i mposto Ou "on
iniente P401 chegarem à 

Capital Federal ou a outro pon
to por estradas de ferro ou empresas que tenham con-

trat,
os de arrecadação com o Estado, não poderão ser

entregues aos consi,-,iiatários antes de se quitare
m as par-

tes com a Fazenda Mineira.
Art. 333 

Quando os envoltórios contiverem pro-

dutos diversos, sujeitos a taxas diferentes, o imposto

será cobrado tendo-se em vista o 
produto que estiver

sujeito à mais elevada tributação.
Art. 334. Tratando-se de volumes despachados com

,denominação genérica de "vários produtos
Il i` "inercado-

rias deversas 11, ,,miudezas" e -outros senielhentes, proce-
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des-se-á na forma do arti-o antecedente, caso não seja
POSSíVC1 fazer-se a, verificaç`ão de todos os produtos, uns-
pelos outros.
Art. 335. As areias de quartzo e de amoldar; o fel-

dspatho, .0. ferro fundido ou guza, em barra ou lingote;
a lenha; ladrilhos de cerâmica; madeira de qualquer és-
pécie ou forma; manganês; minério de ferro; têIhas; zir-
cÔnio e volfrônio pn,garão integralmente o imposto por
tonelada ou fração de tonelada.

Parágrafo único. Tratando-se de grande partida a
ser exportada para um &'nicodestirio, ^um mesmo dia,
e por um :mesmo exportador, o peso a ser considerado,
para os efeii^,os dêste artigo, e o de toda ai partida, de
modo que, embora transportada em mais de um vagão,
não se verifiquem mais de urna fração de tonelada.

Art. 336. A Secretaria -das Finanças poderá entrar
em acôrdo com os Eslado limítrofes, no sentido de se
auxiliarem mútuamenteno serviço da arrecadação de iiii-
Postos, podendo ^confiar-se a arrecadação das rendas de
um, ao cuidado dos empregados de outro.

Art. 337. -Os produtos do Estado utilizados pelas és-
tradas de ferro, em seu próprio serviço, considerar-se-ão
exportados e, como tais, sujeitos aos direitos de expor-
tação, exceto se a estrada pertencer à União.

Art. 338. Os vigias 011 guardas fiscais, quando em
exercício junto ás estações de estradas de ferro, remete-
rão diàriamente à InsPetoria Fiscal de Minas, na Capi-
tal Federal, mapas dos despachos de café mineiro efe-
tuados, bem como cópias dos mapas levantados pelos
empregados dos Estad-os visinhos, lancandoem todos êles
a . numeração, nomes dos remetente-s e dos desirinatá-
irios, espécies e quantidade dos volumes e o respectivoPês0.

Art. 339. 0 Secretário das Finanças, a seu juizo,
poderá permitir que um ou mais pro,duto8^sejam despa-
chados com direitos a -pagar, desde que a estação de
destino ofereça garantias para sua fiscalização e arreca.-
dação.

Parágrafo único. Essa concessão poderá ser revo-
gada em qualquer tempo pelo Secretário se êste a julgar
prejudicial aos inlerêsses da Fazenda. '

Art. 340. Os produtos que forem despachados na
fórnia do artigo anterior, não poderão ser retirados da
est3ç :-lo do desti:nü, antes de P agos todos os direitos.
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Vodêlo de auto fie infração , apreensão e	em
flagrante delito, a que se refere o art. 61
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o
19,000

C> o

í 
9E..4

a M 2 a	a & a

	Aos .	.	.	.	.	.	.	. di,s do mês -de	.	.
do ano de . . . . . . 1 no lugar denojuinado

distrito de
município d^	1. . . Estado de	em casa
dl	-, presente F. F., agente fiscal de . .

11 . êste apreendeu as mercadorias tais (des-
creve-se tudo que tiver relação com a apreensão), as
quais erntantos cargueiros ou em tantas canôas, ou por
outro meio de candução, em tantow cai les, ou em tan-
tos encapadlos, ou em tantos jacds (di,^',>e_^4 o peso da
mercadoria e a natureza no envoltório) ou tuidos ani-
maisdesta ou daquela espécie, as quais, (mercadorias)
ou os quais (animais) eram conduzidos por F. F., acom-
panhado de F. F., que tentavam tronspor (ou ^ranspu-
ham) a fronteira entre o Estado de Minas e o de . .

.,para entrar no território dêste último,
Bem pagar o -imposto de exportação devido à Fazenda
pública mineira, o qual incide sôbre as descritas merca-
dorias (ou sôbre os mencionados animais), ou os que
violavam aqueles § . . ., ,do ar . . ., do decreto núme-
M .	.	.	. ., de	.	.	.	., de	.	.	. de 19 . . .,
constituindo isso contrabando (ou tentativa de contra-
bando) . Em vista de tal infração ficam detidos, os
condutores -dos referidos produtos, É. F. e F. F. aci-
ma referidos, para serem entregues ao mes,110 tempo que
a cópia dêste auto, à autoridade Policial Onencione-se o
cargo exato da autoridade) de . . . . a cuja juris-
dição pertence a localidade tal, onde se verificou a ten-
tativa -de contrabando ou o contrabando, e bein assim
fiewn apreendidas todas as mercadorias (ou lodos os
ímimais) mencionados no presente auto, para o que se

,

,omeje depositários de lodos os produtos a F. F. re-
sidente em

	
.	.	.	.	.. a quem, -em ato contínuo,

sio entregues os produtos (ou os animais) em sua tota-
;fidade, para :permanecerem sob sua guarda.

E de tudo, para constar, lavrou-se êste auto, feito
por mim F. F., servindo de escrivão ad hoc, e em que,
comigo, assinam o vigia fiscal (ou quem for competente)
os condutores aludidos e o deP`Ositário.

F.	(Assínatura do exator)
F .	(Assinatura dos condutores)
F.	(iAssinatura do depositário)
F .	.	.	.	.

ar

(Assinatura do escrivão)

Se os condutores não souberem, ou não quizerem as-
nar, constará do auto tal circunstância, assinando-4o
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-duas testemunhas por terem assistido à recusa ou 
à 

de-

claração de não saberem aqueles escrever. Não havendo
pessôa capaz de exercer o cargo de escrivão, o próprio
agente fiscal apreensor lavrará o auto.

TiTULO VI

Do imposto de consumo de combustíveis

CAPiTULO I

Da incidência do imposto

Art. 341. 0 comércio de gasolina ou óleo' lubrifi-

-cante pi,:>r atacado, fica sujeito às contribuições fixas
const^ntes da tabela anexa a este título; para o coinér-

cio a varejo, o im
p
os to é de cem réis 

(s100) por li.

tro de ga ,solina, ou outro combustível, ou oleo lubrifi-
cante, vendido diretamente ao oonsumidor, desde que

o imposto seja pago dentro dos prazos marcados no ar-

tigo 345.
,Parágrafo único. Será o imposto de cento e dez

réis (s110) por litro, para àqueles que o não pagarem

dentro dos aludidos prazos.
Art. 342. Para os efeitos da cobrança dêste. , im.

posto, entendem-se por:
a) atacadistas: — aqueles que venderem gasoli-

na, ou outro counibstível, ou oleo lubrificante, a reven-
dedores, bem como os que venderem êsses mesmos pro.
doutos em tambores ou carros tanques a cons,umidores

diretamente;
b) varejistas: — os que -venderem os mesmos pro-

dutos -diretamente a consumidores em aparelhos de
Medição automática, em litr^os ou la^as de 19 litros, até o

nümero de dez (10) latas.
Art. 343. Ao imposto fixo estão sujeitos, todos

aqueles que, individualmente, ou em companhia, por

comissão, consignação ou representação, sociedade anô-
nima ou comercial de qualquer tipo, com ou sem es.
tabelecimento, exercerem, no Estado, o comércio de

gasolina ^au oleo lubrificante.
§ 1.* 0 atacadista que fizer comércio a varejo,

pagará também a taxa de cem réis ($100), relativa ao

consumo.
§ 2.* A taxa de cem réis por litro, será, igual-

mente, cobrada dos mesmos atacadistas, quando vende.
rem diretamente ao consumidor quantidade igual ou
superior a um tambor, ou latas em número superior a

dez.
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CAMULO 11

Do lançamento

Art. 344. 0 lançanienta, arrecadação e fiscaliza-
ção do imposto fixo obedecerão ' ao regime estabelecido
nêste Código para o imp osto de indústrias e profis-sões.

CAMULO III

Da arrecadação e escrituração

Art. 345. A arrecadação da conribuição propor-
cional se fará mensalmente pelas cOletOri,as a cuja ju-risdição pertencer o contribuinte sendo:

a) até o décimo dia de ca4 mês, rela tivamente àvendagem verificada n,,> mês anterior, para aqueles que
exerçam o

~comércio nas sédes de coletorias, ou à
distância nao superior a dez quilômetros;

b) até o vigésimo dia para os que o exerçam em
POnt^s mais afaftados.

Art. 346. 0 pagamento efectuar-se-á niediante
guia assinada pelo com

erciaante, na qual será registrada
a litragem exala, vendida no ultin io més, apuradapelo exame de suas operações de campra e venda, ebem assim Pela medição 

autOm ática no aparelho me-canico, quando o comércio se realizar por êsse meio.
Art. 347. 

0 imposto fixo será Pago dentro dosprazos e pela forma prescritos para a cobrança 
daimposto de indústrias e profissões, ficando ) o devedorsujeito à mora prevista no art. 25 e à cabrança exe-cutiva do principal e da multa, se' o não Pagar.Art. 348. 0 imposto de consumo de Combustíveisserá escriturado como renda do ano em 

que for re-
colh ' (lo, e s0 -b 0 ti1111 0 com que o for.

CAPíTULO IV

Disposições especiais

Art. 349. Todos aqueles que estiverem suje i tos ^1s
contribuições -referidas nêste 

titulo , ficarão obrigados ao
registro do movimento de enti-.ada e saida de gas,,)Iinaou oleo, em livro próprio, que será autenticado pela re-
partição arrecadadora, local, independentemente de pa-
gamento de qualquer sélo, e cu jo exame será facultado
aos agentes fiscais, que deverão confrontar os lança-.
mentos nêles contidos com os documentos respectivos,senipi-c que j ulgarem conveniente.

Parágrafo único. Do registro a que se refere és-

1,11 ^
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te a,rtigO, deverão constar o 
li ,orne e residència do e01111-

prador se é comerciante ou não, a quantidade vendi-

da, se `em litros, latas, tambores, ou carros tanque%, 
e a

data -da venda.
Art. 350. A inexatidão apurada na. litrageni, re-

gistrada na guia para o pagamento da respectiva contri-
buição, será punida com multa comina ,da ma artigo

20 (ns. VIII e IX) .
Art. 351- Quando, em virtude de quaisquer difi-

culda,des, criadas pelo contribuinte, por impossíve l aPU
-rqr-se a litragem exatamente vendida, será cálculada

pelos meios indicados no artigo seguinte, acrescentan-

do-se-lhe 50 %.
Art. 352. A fiscalização, no que concerne a éste

lítulo, compete aos funcionários da fazenda estadual,
em todo o território -do Estado, os quais a exercerão
por iodos os meios ao seu alcance, principalmente pelo
exame das notas de despacho e de eri-trega de gasolina

ou oleo lubrificante pelas estradas de ferro, e outras
empresas de transporte, que tenham contráto fiscal com

o Estado.

TABELA DO IMiPOSTO FIXO SOBRE 
0 COMERCIO

DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANUE

GASOLINA

^ L.c.11d.-
Localída- L.e.lid.- ^ Loc.fid--	

des de
^c

des de	des de	
^s de 

menos de
10 a 20 mJj5 a 10 mil - 2 a .5 mil	2.000

5:W4000 ;3:;w0$000 1 2:50)s000	1: 00»)00

3:500$000 2:5005000 1 1:0o	71J0"^)fifi

7ffi,5000	500$00o ^ 35	1-00,5000

óLEO

Classes

a) 4;-)0$411w1	~00	3W~o	28M00	1fiNÇ^)no

b) 225$000	205$000	160$000	135$000	8%000	54001)

No,rA - A classificaçao dos comerciantes atacadistas de gasolina
obedecerâ o seguinte critério :

1. 1 elas . se, letra a, vendagem superior a 250.000 litros.
2.4 classe letra b, de mais de 100.0U0 até 250.000 

litros.

ZI.* classe: 
1 
eira r, gté 100- Offi litro$-
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TiTULO V I 1

Do sêlo do Eslado

CAPr MLO 1

Da incidência do iniposto

Art. 353. 0 imposto do sêlo do Estado compre-
snde as seguintes -espécieis:

I— Sêlo adesivo.
11 — Sêlo por conhecimentQ.
Art. 354. 0 imposto do sêlo recáe sôbre:
1 — Aios expedidos Pelo Govêrno do Estado, negó-

cios de sua economia, ou regulados por suas leis.
11 — Aios e papeis das repartições públicas -do Es-

tado, ou que por ela transitem, salva- as exceções con-
tidas nêste Código.

III — Aios e papeis referentes às inunicipalidades,
quando se trate de negócios regulados por leis esta-
duais.

Parágrafo único. Não serão considerados neg'eiOs
da economia do Estado, os atos regidos por leis Ofede-
rais e municipais.

Art. 355. 0 imposto do sélo é proporcional ou fi-
xo e será arrecadado:

I — Por meio de conhecimentos, expedidos pelas
repartições arrecadador^as.

Il — Por meio de estampilhas, vendidas nas mesmas
repartições.

III — Por desconto, no Tesouro ou nas demais re-
)artições fiscais do Estado.

CAPíTULO 1 1

Do sêlo adesivo, fixo e proporcional

Art. 356. Para. a arrecadação do imposto do sêlo
edesivo, haverá estampilhas cujos valores, formato e si-
nais serão determinados pelo Govêrno, a saber:

a) Para, os atos que devam pagar o sêlo fixo con-
forme tabela "A", parágrafos 1. o, 2. o e 3. o ;

h) para Os títulos que devam pagar o sêlo propor.
cional, conforme tabela "A", parágrafo 4.0;

c) para o pagamento das custas judiciais, confar-
me o regimento de custas.

Art. 357. 0 sêlo adesivo fixo será arrecadado de
acôrdo CGTn a tabela "A", parágrafos 1.', 2.' e 3.0.

Art. 358. 0 selo adesivo proporcional, cobrar-se-á
de acórdo com a.tabela "A", parágrafo 4.1.

Localidade ,; de 1 Localida-
mais de	des de

	

30.000	20 a 30 mil
habitantes	habitantes

Classes :

	

10:000$000	7:000$000

	

b^ 7:000$000	5:0000$$000000
c	2:500$000	1:00

F-'



i

780 —

Art. 359- Para pagamento do 
sêlo adesivo pro-

porcional nos títulos designados na tabela "A", o valor

será:

I — Nãs transfências de apólices da dívida pública

do Estado, o valor da cotação na bolsa.

Il — Em quaisquer outros papeis, a importância

nêles declarada.
ATt. 360. Os títulos de que se passarem diversos

exemplares, só o primeiro estará sujeito ao sêlo, deven-

,do o agente arrecadador declarar, nos exemplares não

selados, -a imiportàn^cia do sêlo pago, o nome de queiu

tenha inutilizado a estampilha do exemplar selado, bem
como o número e a data do conhecimento, si por êste

meio tiver sido pa
go, sendo tal averbação datada e assi.

nada pelo exator.
Art. 361. Quando do mesmo título constarem dois

atos, de promoção e reforma ou aposentadoria, o im-
posto será devido com relação a cada um dos atos. Co-

brar-se-á o imposto nas mesmas condições, ainda que se

lavrem dois títulos.
Art. 362. Os papeis serão selados fazendo-se-lhes

aderir as estampilhas, de modo a não ficarem sobrepos-

tas, devendo ser inutilizadas com a data e assinatura es-

critas, parte no papel e parte nelas, repetindo-se ainda

abreviadamente a data em cada estampilha.
Parágrafo único. Às repartições públicas é fa-

cultado inutilizar o sêlo por meio de carimbo, que im-

prima o nome da repartição e a data.

Art. 363. Em geral, são competentes para inuti.

lizar a estampilha os signatários dos papeis, observadas

as seguintes disposições:

1 — Nos requerimentos apresentados a quaquer au-
toridade, bem como nos arrazoados on alegações em au-
tos administrativos ou judiciais e também nos documen-

tos que os acompanharem, se êstes, já antes não estive-

rem sujeitos ao sêlo, a parte que os assinar; nas ffilhas

dos autos, o escrivão do feito, antes da conclusão para a

sentença final ou interlocutória com fôrça de defini_

tiva.

Excetua,m-se o sêlo devido no pagamento de dívida

de exercício findo, que será inutilizado pelo empregado

que expedir a guia.

11 — Quando o signatário de requerimentos, 2rticu-

lados, arrozados ou alegações, deixar de inutilizar o

sêlo respectivo, bem como o dos documentos que os
acompanharem, compete inutilizá-los à autoridade ou

funcionário a quem primeiro forem apresentados, ou

que primeiro lhes der andamento.
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Nb s títulos Passados nas Secretarias de Es-
tado ou na Assembléia Legislativa, compete ao funcio-

i

nário da repartição a que forem r
emetidos para a co-

branç,a; nos passados nas	secretarias dos tribunais,
aios respectivos secretários e nos que o forem em outrasreparti Ções, ao signatário dús tÁtulos.

IV — Nos mandados, provisões, alvarás e outros
atos que tenham de ser assinados pelos juizes ou
membros dos tribunais j udiciários, o oficial que os sub-screver.

Parágrafo único. 0 sêlo de certidão de dívidas, em
executivos fiscais, será cobrado Por verba, conjunta-
mente com as custas.

Art. 364. Para completar a importância &> impos-
to devido, poderão ser a p

ostas ao título estampilhas do
mesmo ou de diversos valores, cOntanto que não fiquem
sobrepostas.

Art. 365. Não se consideram selados os Papeis,cujas estampilhas contenham datas, nomes e dizeres es-
tranhos ao que devam conter, ou que tenham sinais,
rasuras, emendas ou borrões.

Art. 366. 
Quando algum ato tiver pago imposto in-

leriur ao devido, a diferença ào. sêlo será cobrada comrevalidaçã,o.
Art. 367. As estampilhas serão vendidas nas re-

Partições en carregadas (Ia Cob rança do sêlo.
Art. 368. 0 

depósito central das estampilhas será
no Tesouro cio Estado, sob a guarda e responsábilidadedo respectivo tesoureira.

Art. 369. A Secretaria das Finanças fará a distri-
buiÇ,~̂ (1 das . estampilhas, à vista de pedidos dos chefes
das coletorias e estações fiscais encarregadas da vendadaquelas.

Art. 370. 
Haverá no Tesouro -do Estado um regis-

tro de que Constem o ano e o mês em que tenha come-
çado a distribuição das estampilhas de cada valor, com
designação dos seus sinais característicos.

Art. 371. Correrá sob a resbo nsabilidade dos exa-fores a remessa das estampilhas entregues a seus procu-'ado 
res,^u a Pessoas por êles indicadas em suas requi-

si

iÇõe^;n ua 
ndo remetidas às exatorias, por outro meio ed reta 

e 

te 
Pela Secretaria -das Finanças, a cargo do

Tesouro ficará metade das despesas.
Art. 372. Quando o pedido de estampilhas, a quese refere o artigo precedente, for feito por funcionáriosem Comissão, que não tenha optado Pela Porcenta-em

da exatoria, as despesas 
C~ a remessa das rnesiniiascorrerão por conta do Tesouro.
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CAPITULO 111

Do sélo fixo e PrOPOIc.ional, POr 
corthecimento

Art. 373. 
Os atos Ou papeis sujeitos â0 

sélo pro.

por-cional, arrecadado por conhecimento, são os cons-

tante, da tabela "B" parágra fo 1.'.	arrecadação
Art. 374. Da ^lesnia forma se fará a

do sêlo fixo const^ante da tabela "B", parágrafos 2.*,

3.* e 4.', e das,taxas referentes 
à instruçãG secundária,

contidas no para ografo 5.'.

Art. 375. 
Devem ser selados por conhecimento:

1 — os papeis são sujeitos ao sêlo de estampilha;

11 — Aqueles em que não se empregar o sêlo de
estampilha, por não have~to na estação fiscal do muflIcí

-pio onde os 
a^tos se 1.uvrarem ou deverem ser selados,

deciarando-o -o funcionário que expedir o conhecimento,

0 qual averba,rá êste no ato ou papel;
o s tItulos cuja taxa de sêlo exceder à marca

da na estampilha de 
maior valor;

IV — Os traslados de autos.

Art. 376. o 
sêlo por conhecimento só será arre-

cadado pela Secretaria das Finanças, coletorias, esta-
ções e agentes fiscais, nos têrmos dêste Código.

Art. 377. 0 pagamento dêste sêlo constará de um
conhecimento expedido pelo encarrega do da cobrança,

o qual será entregue à parte ' devendo o seu númen),

-data e importância ser averbado, 
t 

Pelo funcionário coni-

petente, nos documentos apresen ados à 
repartição ar-

recadadora.
k 1. 1 A 

verba do sêlo dos t*itulos de nomeação e

inerces será lançada , no próprio título Ou diploma pelo

encarregado do registro, à 
vista da conhecimento do

sêlo pago.
§ 

2.' Quando para o pagamento do sêlo, forem

eXpedidas guias pelos funcionários eiicarre
ó 
ados de

lavrarem os atOs, deverá a verba ser, pelos mesmos,

lançada à 
vista do conhecimento da estação fiscal em

que tenha sido pago 
0 

sêlO.
Art. 378- Qando se houver pago 

importância !li.

ferior à 
devida cobrar-se-á a diferença sómente, expe-

dindo-se outro ^^nhecimento.
Art. 379. :0 tabelião, escrivão ou empregado que

olficiar nos atos que tenham 
de ser lavrados em livros

de notas ou 
de têrmos de repartições públicas, fará uma

natufeza e o
,gula circunstanciada, da qual constem a
valor do mesmo ato, não devendo êste ser lavrado e as-

-esentado o conhecime n to da es-
sin,ado sem que seja api
tação arrecadado ra do sêlo, a que se referirá no ato.
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Art. 380.. Não se tratando de atos que devam ser
lavrados e^n juizo, cartórios ou repartições Públies, a

guia Podera ser assinada Por qualquer dos interessados,
e o conhecimento do sêlo será apenso aos papeis aêle sujeitos.

Art. 381. 0 número de fól ,ha,s dos livros será de-
clarado, na última fôlha antes do índice, e na mesmapáĝina transcrito ou averbado o conhecimento pelo en-
CIU-rel,,ado da arrecadação.

Art. 382. Continuam suprimidos os livros espe_
ebis para a escrituração do sêlo de verba.

Art. 383. Ao sêlo proporcional do parágrafo 1.*
da tabela "B" estão sujeitos os títulos conferidos pelo
Govêrno e outras autoridades estaduais, de nomeaçãop^ara cargos civis ou militares, 

recon duÇão, aposentado-
ria, reforma, afastaniento e outros que dêm direito a ven-cimentos ou vantagens pecuniárias pelo desempenho deeniprêgo público, a gratificação -ou diárias corridas,pa-̂as pelos cofres públicos, sejam as nomeações efeti-
vas, interinas ou provisórias de comissão ou contrátos,
ainda mesmo quando feita a título precário.

§ 1 .' E' devido o iniNsto, a. que se refere êste arti-go, nas reformas e aposentadóri.as, ainda que se trate defuncionários vitalícios.

§ 2.' Para o efeito da cobrança do im
p
osto, devemser con

sidera-dos funcionários não efetivos: os inte.
rinos, os provisórios, os em comissão (exceto quando
para cargo da mesma repartição), 

os substitutos e os
contratados, ainda que nomeados sem tempo deter-
Minâdo, ficando sujeito ao desconto mensal da dotidé-cima parte -do imposta devi-do (tabela B, § 1.', n. 1, le-Ira b), até Completarem um ano de exercício.

Art. 384- Nos casos de promoções e remoções, apedido, permutas^ transferências e acessos, o iniposto
será devido sôbre a diferença dos vencimentas ou lota -
ção, ainda que não sejam expedidos novos títulos.§ 1 . 1 0 sêlo a que se refere êste artigo sómente é
devido sôbre a nielhoria de vencimentos ou lotação 

deque se não tenha pago a taxa Pr
oporcional, ainda queas transferências ou permutas sejam para lugares de di-versas repartições ou classes.

§ 2. o Nos casos 
em 

que o funcionário tenha sidodemitido ou dispensado, a seu pedido, e depois nomeadopara outro emprêgo será a, nomeação considenada com,,>nova e devido o ini'posto nos têrmos dêste Código.A,rt. 385. Dependendo as vantagens na nomeaçáo
de diferenças cambiais, Por serem pagas em moeda t-s-
trangeira, os cálelllos serão feito
Gonicaç!lo.	 -s aO câmbio do dia (Ia

M
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Art. 38fi. 
Os serventuários ou auxiliares da just!Çú

pagarão de 
uma só vez, antes da respectiva posse, a taxa

de imposto constante das tabelas anexas a êste Código

§ I. , A base para o pagamento 
do im,posto será o

rendimento que for verificado em lotação regularmente

procedida.
§ 2. 0 As lotações de ofícios de justiça serão pro-

cessadas nos têrnios -do decreto número 4.927 de 2 de

fevereiro de 1918 ' e 
instruções a respeito, fica^do o l,)^

tador sujeito à pena de demissão, quando comprovada
culpa sua de que possa resultar fique diminuída a lo-

tação.
Art. 387. 

Os serventuários que forem também re-

munerados pelo Estado, pagarão 
o imposto referente à

lotação e aos vencimentos.

Art. 388. Si o vencimento consistir em porcenta-
gem ' -ou emolu,mentos, o sêlo será pago tomando-se por

base a última lotação aprovada.
Parágrafo único. Si para lugares de vencimentos

variáveis estiverem fivados vencimentos certos, abona-
dos pelos cofres públicos, serã o uns e outros reunidos

para ü efeito da cobrança do 
sêlo.

Art. 389. Si um título contiver mais de uma no-
meação ou mercê, pagará a taxa devida com relação a
eada uma. Havendo mais de um ato, far-se-á a CO-

brança à vista do, que der direito ao exercício do 
em-

prêgo ou às vantagens ida concessão.

Art. 390. Quando, além dos vencimentos fixados,
percebem os nomeados outros proventos pagos pelo Es-
tado, ^a importância déstes entrará no cálculo para pa-

gament,o do imposto.
Art. 391. 0 sêlo pago pelas nomeações interinas

não será levado em conta nos casos de efetivídade.

Art. 392. o sêlo de renovação anual de licenç&

para farmácias ou drogarias, será pago até 31 de mar-

ço de cada ano, sob pena de revalidação.

Art. 393. Não serão permitidos pela administra-
ção requerimentos coletivos, os quais se arquivarão
sem qualquer formalidade, salvo quando se tratar -de

memóriais ou representações de interesse público ou

geral.	
Quando a requerimentos ou autos se jun.Art. 394.

tarem documentos ou papeis em folhetos ou impressos,
será devido o sêlo apenas correspondente às fôlhas que

interessarem.
Art. 395. 0 sêlo dos conhecimentos de impostos

de valor igual ou superior a 5$000, será incluído no
próprL) conhecimento :da arrecadação, salvo quando o
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conhecimento se referir ao iIMPosto de sè10 — estampl^
ba' caso ejn qu4 não será devido o do conheciment*.

CAP1TULO i v

DO Sê1O Por descont<>

Ar" 396- São sujeitos ao Pagamento do imposto doSUO Por desconto:
a) 03 vencimentos dos -funcionários ou emprog,&-&3 Pagos pelos cofres do Estado;
b) as Porcentagens e gratificações P ermanentes dequaisquer empregados-
c) a MeILYria de'vencimentos da quele que, já ten-do contribuido, 

Plassar a exercer emprêg0 ‹te m ais ele'lado vencimento.
Art. 397. 0 sêlo Por desconto será deduzido dovencimento nas fôlhas de pagamento, quando èste for,1 feito pelo Tesouro, durante o primei;ro ano de exerci-cio, -desde o sc^u começo, em prestações mensai s demodo que se faça proporcionalmente o desconto duranteo ano, só c

essando Por mGrte, dispensa, ou demissãodo funcionário .
Art. 398. 0 Wo, Por desconto será a rrecado pelasexatorias à i^azão, da (Iuodéciliia, parte da taxa to-tal, recebendo a parte o conhecimento do descontohito.

Quando se abrir assen tamento dos
-à, e,), fÔlha nota espe-

Secretarjadas Finanças, lançar-se títulos na
cial {10 imposto a ser descontado dos vejic£-"",Iellt os noprimeiro ano de exercício, ou relativo ao tempo a quese referir a nomeção^ indi"
duzir.	 ndQ-se a quota a de-

- § 2., Os descontos a que se refere o pará 1, rafo, 1.*serão sempre integrais, ainda que o funcionário nãotenha a receber vencimento 
completo de um Inês§ 3.* Gimpletado o Pagamento coni a realiz- acãodo Último descon to, deverá o funcionário 

apresen tar " oOtul o à repartição que tenha, efetuedo os descontos ,Afim de que êstes sejam anotad
o número, e da ta dos conhecim os 

no 
tít '-' ]Os , citando--se

referire,11, 
-InOt -	

entos e os meses a que-1Ç ,10 que será subscrita Pelo chefe da sec-Çâ(> ou repartição fiscal.
§ 4.' Enquanto suje i to ao desconto, sómente seráPago o vencimento liquido; e o produto do sêlo seráàulo a 

dê 
it o do respectivo tesoureiro 

ou pagador
lev,	b
devendo-se fazer, nas quitaçõ 1 es que as Partes assina'rem, declaração da importância total do vencimento,da quota do desconto e do liquido a pagar.

D. 5o
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§ 5.* Nas guia_s que se expedirem em favor 
dw?

funcionários ativos ou inativos, que não estejam quites
quanto ao'imPOsllo far~se-á menção da quota -arre-
cadada por conta é da que ainda faltar, afim 

de proce-

der-se ao desco,^to na re
. partição em que passarem^

aqueles a receber os vencimentos.
§ 6.* Durante o tempo em que, por qualquer mo-

tivo deixarem de perceber vencimentos, não ficarão os,

funcionários sujeitos ao pagamento do imposto de no
meação, cujo desconto se restabelecerá logo que, nova-
mente, -voltem a perceber vencimentos. .

Art. 399. 
Os exatores deverão enviar com o balan-

cete de despesa, uma relação dos descontos feitos du-

rante o mês, para o 
necessário abono nos assentamen-

tos da Secretaria, depois de 
devidamente c.)!nferi-

d<>s.

CAPITULO V

Da arrec^ad«Ção

Art. 400. Nenhum ato sujeito ao sêlo do Estador

poderá ser lavrado sem o devido pagamenlo, sob as
penas cominadas nêste Código.

Art. 401. Os atos sujeitos ao sêlo proporcional
não serão lavrados em livras de notas, de repartições pú-

blie,as e outras antes do referido -pagamento.
§ 1. 1 Os que forem lavrados em autos judiciais ou

,em avulsos, não serão assinados ou subscritos Pelo 
es-

crivão ou oficial público, sem que estejam devidamente

selados.
§ 2.' Os que forem escritos por particulares pa g«a-

rão o sêlo no prazo de 30 dias.

§ 3.' os títulos ou portarias de norneação antes do
assentamento em fôlha, Ga antes da posse dos nomea-

dos. 
A f 402	Os naneis sujeitos ao sêlo fixo, serão se-

lados:
i. ,) Os autos judiciais antes da conclusão

sentença final ou interiocutória, com ^fôrça de de

tiva;
2.') as certidões e outros documentos extr

de livros ou processos antes de subscritos;

3. 1) os mandados, precatórias, alvarás e o
papeis oficiais, antes de serem assinados;

4. *) os requerimentos, antes de protocolados

de apresentados a despacho,;
5. o) os papeis assinados por particulares, ant

sua apresentação a quaisquer autorida^des que dêle

nham -de tomar conhecimento;,
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6. *) os livros em geral, antes do começo de sua
atIlização.

Art. 403. A renda proveniente das custas judiciais,
será arrecadada por meio de estampilhas especiais, cujos
valores, formatos e característicos serão determinados
pelo Govêrno, salvo o disposto na parte final do art.
431.

Parágrafo único. Não tendo a estação fiscal des-
sas estampilhas, ou ocorrendo outras circunstàncias
ponderosas, poderão as custas ser pagas por conheci-
mento, expedindo-se, em qualquer hipótese, ia respe-
ctiva guia para o pagamento (vide n. X1 do art.
426).

CAPITULO V I

Disposições e^speciais

Art. 404. A fiscalização d,3 impos to do sêlo "m_
pete:

a) a todas as Secretarias de Estado, inclusive as
repartiões que lhes sejam suhardinadas ;

do; b) 
às municipalidades ou Ptefeituras do Esta-

c) ao poder judiciário do Estado.
Art. 405. A fiscalização de que trata o artigo pre-

cedente será exercida por intermédio -dos Secretários de
Estado, Diretores de Secretarias, chefes, tesoureiros,
pagadores, e exatores, aut^)ridades administrativas e ju-dic i árias do Estado tabeliães, serventuários da justiça,
oficiais de registro e quaisquer corporações que, em
razão de suas atribuições, tenham de tomar conheci-
inento de papeis ou atos sujeitos ao sêlo do Estado.

Art. 406. 0 j uiz ^ou qualquer chefe de repartição
Pública ou qualquer autoridade estadual ou municipal,
civil ou militar, ai quem for presente processo admins--
trativo ou judicial, no qual existam papeis em que o sêlo
ou a revalidação, não tenha sido paga nos prazos le-
gais, exigirá, por despacho -antes de lhes dar anda-
menti,^, o pagamento devido.

Art. 407. As autoridades ou empregados, em ge-
ral, a quem for presente documento ou papel sujeito à
revalidação, do qual conste qualquer infração prevista
.nêste Código, o remeterão ao chefe da estação fiscal ou
e quem competir, para sanar a falta.

Art. 408. Os funcionários encarregados da e,)bran-
ça e da fiscalização do sêlo poderão, munidos de auto-
rização judicial, fazer exame em cartórios ou em repar-
tiÇões, para averiguarem falta de pagamento, de imposto,
devendo, no caso de infração, requerer à autoridade

para-
fini-

aidos

utros

ou

es de
s te-
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e,^oni,petente certidão para procederem contra os infra-

tores.Art. 409. As decisões serão dadas r,;ar despacho no

próprio documento, no requerimento da parte ou na

Comunicação oficial, em se tratando de pedidos de cer.

tidões
Art. 410. Si o contribuinte não pagar 

logo o im-
posto ou si houver revalidação, ser-lhe-á, não obstante,
devolvido o ^documento.

Parágrafo único. Êste artigo não é aplicável 205

titulos de papeis que trata o artigo 407 os quais, de
cidida definitivamente a questão pela aut^ridade admi-
nistrativa, serão enviados a quem competir, Para in ,,tav-

ração do processo eriminal.
Art. 411. As certidões requeridas, que não forem

Procuradas pelas partes dentro de 30 dias, depois de

Passadas, serão remetidas à Secretaria das Finanças, ou

à secção competente desta, para a cobrança executiva

,do sêlo respectivo.
Art. 412. As autoridades e os funcionários remu.

nerados pelos cofres do Estado, terã .a direito sómente à

metade das custas que lhes forem contadas por servi.

ços regula-dos por leis estaduais arreeadand
o-s e a ou-

tra metade com(> renda -do Est^do, salvo as execções
contidas nas tabelas anexas ao regimento de custas.

Parágrafo único. Esta disposição não se exiende
aos juizes pelo preparo -de inventários e divisões de ter-

ras, pelos têrmos de abertuna e encerramento dos li-

rvros comerciais, pela numer,açã,,) e rubrica das fólhas dos

mesmos livros, nem à remuneração de despesas de C,>n.

dução.
Art. 413. -Com relação aosprocessos criminais, po-

liciais, ou administrativos, bem como em se tratando de
processos, autos têrmos, traslados e diligència s ex-ofi-

clo, ou em que ' forem interessados. a Fazenda Estadual

ou Municipal., orfãos e 
pessoas miseráveis e os ausen-

tes, o sêlo será exigido depois de 
findo o processo Por

sentença definitiva, transaçao ' desis-tência üu outro
meio legítimo , inclusive o preparo do feito para julga-
mento, que torne individuada e certa a responsabilidade
do pagamento, ficando dependendo dêstes os efeitos do
despacho que interesse às partes.

Art. 414. 0 sêlo de 
-portaria para as funções de

diversões públicas, poderá ser pago até o número de
trinta, em cada portaria, sem prejuizo do sêlo do re.
querimento, devendo ser aquele inutilizado com o "vis.

to% data e assintura da autoridade policial, em cada dia.
em que se realizar função ou sessão.

— 7,5< 9 —

Art. 415. As divisões e demarcações feitas por
Writura Pública ou particular, ou por qualquer proces-
10 2migável ou judicial, estã,a, sujeitas ao sêlo da tabela
B, parágrafo 4.*, n. 27.

§ 1.* Nas escrituras de doação, quando se deter.
minarem quinhões divisório entre os donatários, fi-
carão elas sujeitas ao imposto do artigo precedente, alémde outras que sóbre as mesmas incidirem.

§ 2.- 0 sêlo a que 'se refere êste artigo ;será pago
no iníci,,# da causa, sôbre o valor dado na Petição ini-
cial, cobrando-se a diferença no final da mesma, 

&imaior valor for verificado.
§ 3. 1 Nas -divisões e demarcações feitas por escri-

tura pública ou particular, cobrar-se-á o imposto sôbre.o valor real dos imóveis.
Art. 416. Nos casos de reintegração, quando a de-

Missão ou dispensa do funcionário não tenha si-do a
pedido, não será devido imposto.

Art. 417. Os nomeados Para exercer emprègos
ou comissões por menos de um ano, pagarão o 

sêlooorrespondente aos vencimentos que Ilies devam ser
abonados pelo tempo de exercíc i o, de conformidade comas tabelas anexas.

Parágrafo ünIco. Não são aplicáveis as disposi-ções ^dêste artigo aos títulos de nomeação de substitutos
deprofessores, por período até 2 meses consecutivos e osde substitutos de estagiárias por ^periodo até 4 meses,
Visto co~ não é, nestes casos devido iiinposto.

Art. 418. As diárias de'funcionários na fiscaliza-Ção, desde que se -destinem a despesas de viagens,
não estarão sujeitas ao imposto do sêlo, assim comoqualquer papel ou documento referente ao pagamento deseus vencimentos úu vantagens.

Art. 419. 0 funcionário ou emprêga^do que houver
Pago ou deva pagar sêlo proporcional de sua no-jacação, não ficará sujeito ao sêlo fixo pelo ,lesma
elo.

Art. 420. 0 sêlo estab elecido no parágrafo 1.*da'tabela A, é devido por ^duas laudas de -papel cons-
tÍtuindo uma só fôlha, escrita no todo 

ou em' par-te, não excedendo de 33 x 22 'cen tímetros, e nem de 35Uflhas Por lauda. Excedendo de qualquer dessas di-xensões, pagará o dôbro.

Pará-rafo único. A disposição contida, neste ar-990 é aplicável aos livros a que se refere o ri. 28 dakhela B, parágrafo 4. *, dêste Código.
Art. 421. Quando se dér a transferêncLa das li-os de farmaceuticos ou droguistas, bem como a d03kvros de hoteis, pensões ou casas semelhantes, ficará

I1_.^
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o respectivo têrmo sujeito ao pagamento do sêlo cons-
tante -do número 28, parágrafo 4.-, letra "a", da 

ta-

bela B
Art. 422- As taxas dos estabelecimentos de ensino

Mantidos pelo Estado, e que lhe pertence
m, poderão

ser pagas mediante desconto de prestações mensais,
quando devidas por funcionários ou filhos dêstes, unia
vez que contem os primeiros mais de dois anos de

exercício	Os papeis que transitarem pelas Prefei.Art. 423.
turas, sómente 

estarão sujei tos ao ^sêlo do Estado, quan.

do neles se trate de assunto regulado por lei esta-

dual Art. 424. Não são sujeitos a sélo os papeís que

transitarem pela Previdênc ia dos. Servidores do Estado,

pela Caixq
 Beneficente Militar e referentes a assunto

^es, assim como Os mapas de
peculiar a essas instituiÇõ cios respectivos escrivães.
custas-crime levantados p

Art. 425. As substitu«iÇões e as comissões tern-

porárias, quando se trata de funcionários
 ou empre.

gados da mesma repartição, não estão sujeitos a!,Y im.

posto do sêlo.
Art. 426. Também não estão sujeitos ao sêlo:

1 — os avisos e declarações para lançamentos e

as comunicações de alterações dos mesmos;
11 — as obrigações, cautelas -de penhor e 

todos os

atos relativos à administraçã
o da Caixa Econômica do

Estado, Monte de Socôrro e semelhantes bem corno
as apólices da divida pública, para efeito de fiança;

III — as promissórias, transferências, endossos e

-quitações, em geral;
IV — as diárias, quando não sejam corridas, para

transporte de funcionários civis e militares, e de jor.
fialeiras, sem título de nomeação;

V — a correspondência 
do funcionário sôbre as-

suntos ide sua repartição, ou sôbre negócios que se
relacionem com o exercício de suas funções, com ex-

ceção do pedido de férias, que está sujeito ao sêlo;
Vi — os papeis e documentos pertinentes ao re-

^conhecimento de filhos !naturais; .
VII — os requerimentos e mais papeis das caixas

escolares, bem como as licenças para seus festivais;
viii — os processos amigáveis ou judiciais, ref&

rentes a acidentes no trabalho;
1X — os atos ou papeis para para fins exclusivos,de

,beneficência ou caridade, -reconhecidos êstes pela re.
partição competente do município;

X — os arrolamentos cujo monte liquido seja de

val,,aT igual ou inferior a um conto de réis (1:00$000);

X1 — as guias de que trata o artigo 403, parágra-
fo ínico;

X11 — os requerimentos de presos pobres ou de
pessoas miseráveis.

Art. 427. Para o efeito da cobrança do sêlo de
portaria policial para diversões, consideram-se empre-
sas de diversões: os cinematográfos, teatr-^)^s, circo e
outras; salões, escolas de dansas e e=êneres, expo-
siçoes, hipodromos, conferências, clubes^ de "foot-ball"
e outras, qualquer que seja a forma do ingresso.

Art. 428. A guia para pagamento das despesas de
preparo das causas civeis, na Côrte de Apelação, será
^expedida pela respectiva Secretaria, e ficará junto aos
autos, com o conhecimento.

Art. 429. A guia será expedida, pelo escrivão do
feito, quando os autos se acharem em cartório.
. Art. 430. Nas comarcas e têrnios que não da Ca-

pital, os coletore^s ou a
g
entes fiscais deverão ser ou-

vidos em todas as ações ou :atos judiciais, antes da
sentença final, para fiscalizarem o pagamento das con-
tas devi-das ao Estado.

Art. 431. 0 sêlo devido ao Estado poderá ser
pago às estações fiscais arrecadadoras por meio de
,guias, ou aos agentes fiscais devidamente autorizados,
^devendo ser arrecadado pGr conhecimento o sêlo da6
custas e de fôlhas, na fase final do feito.

TABELA A

§	I.-

papéis ou atos sujeitos ao sêlo fixo, conformo a
dimensão do papel

SÊLO DE ESTAMPILHA

1.' — Autos de, qualquer espécie, lavrados

	

Por funcionários da justiça estadual .	1$200
2.* — Atús de qualquer espécie .. .. .. ..	1$200
3.' — Editiais	 1$2"
4.'— Cartas de sentenças, extruídas de pro-

cessos, por fôlha	 1$200
5.' — Mandados judiciais, idem	1$200
6.* — Cartas testemunháveis	1$200
7.'— Precatórias	 1$200
8.' — Avocatórias de inquirição	1$200
9. Cartas de arremataçã.o .. .. .. ..	1$200
10. Contas de adjudicações, .. .. .. ..	1$200
11	Provisões	 1$200
12. — Certidões passadas por fun.cionários

l^
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não remunerados pelos , afres do Esta-
1 1 1 f1	2$4Á090

1$200

1$200

2$400

2$400
k$200

2$400
1$200

2$400
11$200

2$4M
IMO

22$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$2M

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

do ' aieni dos emo umenLos VC a
Porfôlha excedente

13. — Títulos ou documentos, quando junto
a requerimento, ou apresentados às au-
toriffiffles ou repartições judiciárias ou
administrativas, — por fôlha . . . . . . . _

14. — Requerimento,s dirigidos às autorida
des judiciárias ou administrativas, ex-
,cluídos os que se referirem a paga-men
to de vencimentos de funcionários:

a) pela 1.' fôlha .. ..	....	.. .. ..
b) por fôlha excedente .. .. .. .. ..

15. — Memariais dirigidos às mesmas auto-
ridad-es constantes do número anterior:
ia) pela 1. 1 fôlha .. .. .. .. .. .... ..
b) por fÔllia excedente

16. -- Requisições:
2) pela 1 . * fôlha
h) por fÔlha excedente

17. — Portarias não especificadas:
a) pela 1. 1 fôlha
h) por fôlha excedente

18. — Ordens:
a) pela 1. a fôlha
L-) por fôlha excedente

19. — Saques ou efeitos a pagar:
a) pela 1. 1 fôlha
b) por fôlha excedente .. .. .. .. ..

20. — Outros papéis que transitaroni pelas
repartições judiciárias ou administrati-
vas autorizando pagamentos, exceto de

vencimentos de ifuncisonários:
a) pela 1 .' fôlha
b) por fôlha excedente

21. -- Atos emanãAos das rep.artiçõe^s men-
cionadas no número anterior:
a) pelo., 1 .' fôlha .. .. .. .. .. ..	..
h) por fôlha excedente

22. — Alvarás, idem
a) pela 1.lfôlha
h) por fôlha excedente

23. — Atestados, idem:
a) pela 1 . * fôlha
h) por fôlha excedente

24. — Concessões de qualquer natureza e
papéis não incluídos em outros núme-

ros, idem:
a) pela i. , fôlha
li) por fôlha excedente
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— Certidões para apo,sentadoirias, refor-
mas, gratificações, adicionais ou para
qualquer fim, extraídas de livros e
documentos públicos estaduais, por em-
pregado remunerado Pelo Estado:

a) busca por ano . . . . . . .
b) por lauda de 25 linhas .. .. .. .. ..

26. — Certidões de conhecimento de arreca-
dação, d^e lançamento, 'de quitação ou
(te ins crição de dívida extraídas delivros
ou papéis de repartições estaduais:
a) busca, Por aino . . . . . . . . . . .
b) por lauda, de 25 linhas, inclusive
&primeira..

7. -- Públicas formas:
a) sêlo, fixo	.... .. .. .. .. .. .. .. ..
b) por lauda de 25 linhas, inclusive a
primeira

28.— Certidões de conclusão de exames se-
,riados em ginásio oficial ou equipara-
do, prestadas por alunos matriculados.

29.— Certidões passadas pela Secretaria da
Escola de Farmácia .. .. .... .. .. ..

30- — Certidões de exames prestados no Giná-
SiO ou em qualquer outro estabelecimen-
to de instrução secund'árii, ou superior .

31.— Certi dões de exames -ou de habilita-
tação ^em escolas normais, ou guia para
,transferência

32.— Arquivamento decontratos comerciais
Ou estatutos -de :sociedades anônimas -na
Junta Comercial ou arquivamento de es-
tatutos nos cartórios de registro das co-
marcas

33.— Registro de firmas na Junta Comer-
cial ou nos cartórias das comarcas . . . .

34.— Registro de nomes para qualquer fim,

na mesma Junta
35 - — Registro de marcas para qualquer fim,

na mesma Junta
36. — Registro de documentos ou títulos , a

requerimento: de parte,. em repartições
públicas d,(> Estado, -cujos empregadas
não percebam custas Ou emoluinentos
por êste ato:

a) Fixio . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Por linha

2$400
1$800

2$400

1$8%

6$000

1$~

12$000

24$000

24$000

50$000

24$000

12$000

36$000

48$000

6$000,
$3001
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TABELA A

§ 2.-

AIOS sujeitos ao sêt0 coriforine o seu objetivo

EstainPHIM8

TERRAS PúBLICAS

Títulos de legitimaÇão deposse conce-
^di^da na forma da lei geral li. 601, de

1 . 850, art. 
5 ' ' ' 

e decreto est-, -,Cival n.

608, de 27 ^de fevereiro de 
1903 . . .

Tendo o quadrado mais de 1 . 100 
me-

tros por lado cobrar-se-a êste sêlo tan-

1 as vezes, quantos forem os quadra-
,dos daquele número de metros, excluí
das as frações. Sendo pas,,,ados pela re-

partição de 
Terras e Colonização, mais.

— Título de revalidação de sesmaria e
outras concessões, a que se referem a
lei supracitada, art. 4. 1, e o decreto n.

608, já referido . . . . . . . . . . . .
Sendo expedidos pela citada reparti-

ção, mais . . .
	'e ' e su . b-en. fiteuse

3.o — Títulos , de enfiteus
,de terras reservadas para p{)voaçoes

(arti-lo 12 da li-lesma lei ) . . . . . . .
— 

Títulos de concessão de terras ^Pú-

blicas:
Até 48.40(^ metros quadrados

De mais de 48.400 até 
96.800 metras

quadrados . . . . . . 
iiais - l$ - 50 -0 * porDe maior extensão, D

48.400 metros quadrados até 0 'máxi-
mo de 20$000, além da ta;^a anterior.

— Título de enfiteuse e arrendamento
de outros terrenos estaduais por . . .
48.400 metros quadrados ou fração . .

Os títulos ide legitimação que forem ex-
pedi-dos em virtude de prorogação (10

prazo de que trata, o decreto ri. 
5.012,

de 1918, 
pagarão a mesma taxa com

acréscimo 
de 

50 %
Todas as legitimações ficam sujeitas a

etro corrente ido
taxa de 100 réis por m	;c
perímetro, nas terras de mata e 50 ré—,

nas de campo; para as legitimações já

processadas e medidas antes do reg. ri.
respectiva-

5 . 012, de 1918, a taxa será,

mente, de 30 a 50 réis.
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TABELA A
§ 3.*

DIVERSOS
Sêlo de estwnpilhas

Pelo "visto" do coletoir do município
diverso do em que tenha sido pago o
imposto,de de indústrias e Profissões, por
mercador ambulante, no respectivo co-
nhecimento . . . . . . . . . . . . . . .

2. 0 — Idem, idem, idem, nos conhecimentos
,de empresários ambulantes de diverti -
mentos públicos . . . . . . . . . . . .

3.1 — Matrícula de condutor de veículo em
,qualquer repartição depenilente du Se-
cretaria do Interi^or:
Profissional:
a) auto-motores . . . . . . . . . . . .
h) tração animal . . . . . . .
Amador:
ia) auto-motores . . . . . . . . . . . . .
h) outros veículos . . . . . . .
— Fó11-ia corrida ou alvarás não especi-
ficados

— Passuporte, não sendo para indigente
ciu funcionário em serviço do -cargo:
(Por pessoa ou famíla
— Cartão ou carteira de identidade:
a) para operário . . . . . . . . . . .
b) para outros . . . . . . . . . . .. ..
— Têrmos lavrados nas repartiçõ-es pú-
blicas, sem tributução especial nas tabe-
Ias e leis vigentes . . . . .. .. .. .. ..

8. — Verbas de embargos e penh ,,),res nos
,depósitos dos cofres públicos . . . . .

9. o — Verbas de regis ,tro de transferência de
privilégios concedidos Pelo Estado . . .

10. --- Têrnio, de juramento ou cOmpromis-
so de funcionários ^ou empregados que
aufiram vantagens -pecuniárias por con-
ta do Estado ou não . . . . . . . . . .

11- -- Cópias -em papel tela, de mapa ou dia-
gramas, mandados levantar pelo Go-
vêrno do Estado, ou a êle pertencen-
te; sendo n pedido dos interessados
por dia ^de trabalho de desenhista . . .
10$000, até io máximo de . . . . . . .

12.	Idem em Papel heliográfico, por có-
pia, além do material . . . . -	-

1,

20$000

12$000

2M00

10000

10$000

10$000

12$500

30$000

24$N0

42$000

30$000
6$000

60$000
24$000

24$000

15$000

1$000
3$000

6$000

2$400

12$000

12$000

100$000

12$000



— 797 —

— 796 —

13. Gulas apresentadas às estações fiscais
para compr& de sêlos .. .. ..	.... ..

14. — Portarias expedidas pela Secrelaria do
Interior, não sendo as mencionadas no
número seguinte

15. — Portarias ou alvarás dirigidos à admi-
nistradores ou idiretores de casas de
correção, ou prisão, não sendo pa. ,ra in-

digentes:
,a) para salda de qualquer preso
b) para mudança de prisão .. .. .. ..

c) sendo expedidas pelo Secretário do
Interior..

1!fj . — Térmos de -contratos lavrados nas re-
partições públicas e que não estejam su-
jeitos a outra, contribuição . . . . . . : .

17. — Sêlo de garantia das águas minerais,

gas,e,ificada,s ou não, de fontes de pro-

priedade do Estado ou não:
— por meio litro

18. — FÔlha corrida ou alvará de fôlha cor

rida, para., candidato a. emprêgo Pú-

blico.-
19. — Licenças concedidas a funcionários

públicos, com vencimentos ou parte ide
vencimentos:
a) de cada mês ou fração de mês, não

excedendo de 12
h) sem vencilmentos 

'
de cada mês ou

fração de mês, não ^xcedendo de 12 .

20. — Licenças e dispensas concedidas pelo
Govêrno do Estado, não especificadas . .

21. — Idem, de juizes ou outros funcioná

trios judicilários, idem
22. —Pelo reconhecimento -de firma ou fir-

mas, devendo ser o sèlo aposto ao
papel	.. .. .. .. ..

TABELA A

§ 4.*

Papéis sujeitos ao sê 1O PrOPOrciQn&

SÉLO DE ESTAMPILHA

— Transferência de título^s da dívida pú-
blica -do Estado, a qualquer título, só-
bre o valor da cotação na bolsa:
por conto de réis ou fração . . . . . . . .

— Títulos de depósito judicial:

por conto de Téis ou fração . . . . . . . .
1$200	-S., — úrdem Para entrega de bens de órfão:

1	
por con to de réis ou fração..

TABELA B

§ i.*

Sêlo Pr`POPciOnOI Por conhecimento
— Títulos de nomeação conferidos pelo

,Govêrno, para cargos civis ou militares,
,a que se refere o art. 383, parágrafos
1.* e 2.1:
— Pelo vencimento anual:

a) nos casos de efetividade ou ;função per-
manente
nos casos de não efetividade .. .. .. ..

c) nos casos de vencimentos calculados por
lotação, nas nomeações temporárias ..

2.' — Nomeações de serventuários ou auxi-
liares da, j ustiça, não reinunerados pelo
Estado.

Sôbre a lotação:

a) ef-ctiva ou vitalícia
h) ^não efetiva

3, 1 — Nomeação de ^escrivães de paz, que não
exerçam as funções de tabelião ou es-
,crivão de notas:
Sôbre lotação:
a) Sendo efetiva ou vitalícia
b) Não efetiva

4. 1 — Noineações de exatores serventuários
ou auxiliares da justiÇa3 remunerados
também Pe^lo Estado:
a) Efetiva ou vitalicia, sôbre vencimen-

tos anuais
b) Sôbre -Porcentagem, segundo a lotação
e) Não sendo efeti va, sÔbre os venci-

mentos anuais
Nomeações de sucessores de acôrdo

com o artigo 184, da lei n. 912, de 1925:
Sôbre a lotação
— Promoções, acessos ou remoções para
cargos civi s ou militares:
a) Sôbre a diferença anual de venci-

mentos
h) SÔbre a diferença de l otação, quandohouver

2$400

7$200

7$200
7$200

14$400

24$000

$012

12$000

3$600

2$400

30$000

12$000

2$000

2$400

2$400

16
8

1 o

20
10

12
6

16 Ire
20 9r0

8

10

16

20



20 %

10 %

10

11 %

10 %
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7. - Remoção ou permuta, a pedido, de

,qualquer funcionário, para emprè90 ré-
munerado, sem aumento de vencimentos,

de -cada um:
a) Sôbre o vencimento ^anual . . . . .

b) Sôbre a lotação, quando houver . . .

8. o - Reformas ou aposentadorias, ainda

que de funcionári.os -vitalícios, sôbre os
vencimentos -anuais . . . . . . . . . .

9. 1 - Recoudução de juizes -ou.
 promotores,

sôbre os vencimentos anuais . . . . .

10. - Afastamento de funcionários em vir-
tude de lei sôbre os vencimentos anuais

- Prorrogação de prazos de contrato

com o Estado . . . . . . . . . . . . .
12. - Concessão de -privilégio feita pelo Es-

,ta-do com a cláusula - 
Ilotu empresa que

<)rganizar", ou equivalente . . . . . .

13. - Transferência de privilégios de qual-
quer natureza, concedidos pelo Estado .

14. - Transferência de contratos de qual-
quer espécie, concedidos pelo Estado .

15. - Alivio de multas em que a parte te-
nha incorrido por culpa propria . . .

1,6 . - Transferênc ia de conhecimento de

imposto pago a que se refere o art.

22,9 dêste Código, sôbre seu valor . . . .

TABELA B

§ 2.-

Sêlo fixo por conheciffinto

- Titulo de nomeaçúo de oficiais de

justiça e es<-,,reventes juramentados:

a) Sendo efetivas:

Paralêrmos e distritos . . . . . . . . .	30$000
Para 1.' entrância	

60$000
Para 2. 1 entrância	 120$000
Pa-ra3.lentrância	 165$000
Para 4.1 entrância	 240$000
Para a CÔrte de Apelação	360$000

b) Sendo temporárias (por mês)

Para têrnios e distritos
Para 1.1 entrán,cia

	 2^400
4$800.

799 -

Pm 2.- enirância
Para 3.' entrància
Para 4. 1 -entrância

Para a CÔrte de Apelação .. .. .. ..

2.* - Título de nomeação de depositários
públicos e avaliadores judiciais.

a) Sendo efetivas.

Para têrmos
Para 1. 1 entrância .. .. .. .. .. ..
Para 2.'entráneia..
Para 3.' entráneia
Para 4.' entrância .. .. .. .... .. ..
Para- a Capital .. .. .. .. .. .. .. ..
b) Sendo temporárias (por mês),:
Para têrnios
Para 1.' entrância
Para 2.' entrância
Para 3. 1 entrância
Para 4.' entrância
Para a Capital

3.* - NomeRções de distribuidores, conta-
dores e partidores, de cada um:
a) Sendo efetivas
Para têrnios anexos .. .. .. .. .. ..
Para 1.' entrância
Para 2. 1 entrância
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrâncila
b) Sendo tenil)orária,s (por mês)
Para têrnios
Para 1. 1 entrância
Para 2.' entrância
Para 3.' entrância
Para 4. 1 entrância .. .. .. .. .. ..

4. 1 - Promoções ou graduações de inferio-
res da Fôrça Pública do Estado:

De cada uma divisa, ou graduação
5.* - Nomeações de promotores adjuntos. .
6.* - Dívidas de exercício findo:

Até 50$000
E mais 5$000 por 50$000 ou fração desta
quantia.

7. o - Contratos, novações de contratos ou
concessões para construçõe-s de estra-
das privile

g
iadas pelo Estado,. não ha^

vendo onus para o Estado:
Por quilômetro

9$600
14$400
19$200

28$800

60$000
120$000
180$000
240$000
30,0$000
360$000

4$80.0
9$600

14$400
19$900
24$000
36$000

300.$000
300$000
600$000
900$0%

l:200$000^

24$000
25$000
50$000
72$500

105$000

12$000
24$000

12$000

48$000.



qua" squer 01111"Os títulos e diplomas
de capacidade cientí fica ou de profis-

30$000	são não, especificada
30$000	 — Provisão ou carta de sOliCitador expe-

dida de acôrdo emo o dec. n. 11.203,de 24 de janeiro de 1934 .. .. .. .. ..
20000	10.	Provisão para advogar a quem não se-

Ja formado por Alguma das faculdades
da República, por ano ou :fração deano

30$000

120$000

12-0$0,00

600$006

60$000

60$000

18$000

18$00.0

6:000$000

120$000

60$000

120$000

6$000

TABELA B

§ 4.1

ContribuYções dive,sa,

SÊLO POR CONHECENIF2NW060$000

144$000

60M0

240$000

30$000

200$000

36$000

1.'— Decretos do Governador do Esta,do
concedendo favores, em virtude de
lei

2.'— Decretos de perdão ou comu taçãode 
penas, não sendo Pobre o agra-

ciado
3.' — Portarias de Secretários de Estado,nao especificadas em outros números . .
4.'— Portarias de outras autoridades, não
5'. 

e sp ecificadas em outros números . . . .
— Potarias de t ransferência de oficiais
da Polícia de uns Para outros corpos,
quando a pedido

6. 1 -- Portarias para- abertura de escritório
de empréstinio sôbre penhores

7. 1 --- Portarias para abertura de casa de
saúde, maternidade, asilos e outras se-
nielhantes exceto as que aceitarem e
iiiajitiN,erem' ao menos ci nco doentes po-bres gratuitamente

8.' Portarias para abertura e Manuten-
ção de drogarias, farmácias e venda
de substáneias tóxicas

9.'— Portarias para abertura de fábrica de
águas gasosas e congêneres

lo.	Portarias poli * *ciais para realização de
-liversões de qualquer espécie:
POr qe,ss -^o ou -função pública

Licença para porte de armas proffii-
d^^,,;, concedida pela autoridade poli-

SOM	D. 51

10

60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$00
60$000
60$000
30$000
30$000

— 800 ----	
— 801 —

P^rorrogação de prazos para constru
ção de estradas estaduais, havendo ou
não onus para o Estado:
a) — Por quilômetro
h) — Por ano
— Apostila de títulos de nomeação,
quando não e^stejam sujeitos a outro

SAIO

TABELA B

§ 3.-

Títulos científicos e de habílilaÇ4o

SÊLO,PORCONHEC~TO

1.* — Título de habilitação ao cargo de Juiz
de direito

2.- — Inscrição para concurso 30 lugar

de Juiz de Direito
3. 4 — Registro de provisão a diplomados e

titulares de escolas, faculdades e uni-
versidades estrangeiras, para exerce-
rem a profissão no Estado .. .. .. ..
— Farmacêuticos diplomqdos por insti,-
tuIção estrangeira que pretenderem fa-
zer exames nas escolas do Estado. . . .
— Registro de diploIrias~ de normalistas
na Secretaria da Educação . . . . .. ..
— Idem, idem, expedidos por escolas
estrangeiras ..	..	..	..	..	..	..	..

7.' — Renovação de licença anual, das

farmácias e drogarias requerida à Di-

retoria da Saúde ^ública (dec. n.
10,563, de 31 de outubro de 1932). .

— Registro de diplom&s científicos ou
de habilitação nas repartições públicas
do Estado:
a) médicos .. .. .. .. .. .. .. .. ..
h) bachareis em direito
c) engenheiros
,d) agrimensores .. .. .. .. .. .. ..

e) farmacêuticos .. .. .. .. .. .. ..
f) solicitadores
g) dentistas.-
h) agrônomos
li) veterinários
j) parteiras..
k) expedidos pela escola de aperfeiçoa-
mento
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cial
12. — Licença permanente para dentistas

práticos liabililados em exame nos têr-
mos do decreto fed,val 11. 20.862, de

28 de dezembro de 1931 .. .. .. .. ..

13. — 
Idem, para dentistas práticos habili-

tados independentemente de exames, de
,acôrdo com o art. 8.-, do decreto fe-

^deral n. 20.8621 de 28 de dezembro 
de

1931
14. — Idem, paro., práticos de farmácia ha-

bilitados em exanie, nos têrnios do de-

creto federal li . 20.877, de 30 de dezein

bro de 1931 ..	..	..	..	..	..	..	..	..
15. — Idem, para práticos de farmácia ha-

bilitados independentemente de exame,

de a.côrdo como art. 9.o, do 
decreto fe-

deral n. 20.877, de 30 de dezembro
de 1931

16. — Idem para os at:uais práticos de
em exames

farmácia, já aprovados
prestados anteriormente 

e que ainda
não se tenham estabelecido, -conforme

o decreto n. 10.283, de 
14 de março

de 1932
17. — Idem, paria os atuais Práticos 

à,

farmácia, já 
estabelecidos e licencia-

:dos por 10 anos, que qui,zerem con-

verter suas licenças temporárias em
permanentes, conforme o decreto n.

10.283, de 14 de março 
de 1932

18. — Licença concedida a mulher ou f i

-lhos menores para negociare
m

 . . . . . .

19. — Ações
,
 justificações ou habilitações

para emancipação ou suplemento -de

idade .. 
açao

* 
ou » justifi

. 
caç. ão . de . herdei

20. — Habilit -
rús para receb

imento de herança su-

perior a 1:000$000 
depois de apurada,

por habilitando

21. — Alvará de vénia para fazer citar, exce-
to o concedido a Pu

pilo 
.. ..	.. .. ..

22. — Provisão. de tutela, não sendo indigen—
te o tutelado, de cada um nela mencio-

uado	 rielati-
23. — Proi,rogaçSo de administr2.ição

va a cada ano
24. — Guias quantitativas de exportação con,

o imposto a P
agar e quaisquer outra,

apresentadas às repartições fiscajis, par^

Pagamento de imposto ou recolhimen-
to de qualquer natureza, excluídas as
que forem apresentadas por funcioná-

'rio em serviço do cargo

— Conhecinientos de recolhimento dequalquer naturez,â, do valor de 5$000
para mais, excetuados os in ipo&tos ( v. n.
26), os de descontos sóbre vencimentos
de funcionários e os de quantias, en-
tregues pelos mesmais em função do car-

go, bem corno de -descontus para a iPre-
vidên c i a do Servidores do Estado, para a
Caixa Beneficente Milil;ar, ete . . . . . .

26. — Conhecimento de arrecadação de im-
Postos, da, importância de 5$000 ou
maior

27. — Ações cíveis, inclusive a de divisão e

demarcação de terras, até o valor de
1:,000$000

Daí para cima, mais 12$000 por conto
de róis ou fração, 

até 0 Máximo de
24.0$000.

28. — 
Têrmos de abertura e encerramento,

de livros de audiência s, de entrega e
recebimento de autos, de regi,stro dos
escriviles em qua-lquer juízo estadual,
de -distribuidor 

1 de depositário públi-co, de farmaceuticos, droguistas, de
sociedades esportivas recreativas, de re-
gistro de hóspedes em hoteis, pensões
e casas semelhantes, de têrmo -de bem
viver, segurança e róI dos culpados,
e outros ainda não tributados em outros
números:

a) Pelos dois têrmos ..	..	..	..	..

b) Por fôlha

29. — Exames químicos e analíticos nas re-
p a

r
tições de higiene:

a) quantitativo

b) qualitativo

C) por substâncias venenosas

Justificação de gênero de serviço

240$000

600$000

1:200000

600$000

1:200$000

600$000

600$000

120$000

48$000

18$000

18$000

6$000

12$000

1$200

1$200

1$000

12$000

24$000
$300

36$000
60$000

240$000
15$000
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TABELA B
§

a11 axas referentes 
à illsi ração socundári^ e profissi In 1

,do Estado. Sélos po l. conhecimento

ESGOLA DE FARMÁGIA

; ;; à. exame vestibular para— Inser ç
matrícula
— Taxa de matricula .. .. .. .. ..

— Taxa de inscrição -de exames

Curso
4.- — Emolum^entos de diplomas

5. , — Taxa de transferéncia de 
alunos

Ginásio Mineiro

6. o — Taxa de matrícula em cada, ano

curso .. .. ..
7.0 — Taxa de 

freqÜêne,ia dos alunois ouvin-

tes . .	.	. . .	. . . .
8.- — Exame de admissão 

à matrícula

9.- — Exame de passagem do curso, exce-
to desenho e ginástica, por matéria

lo. — Exanie final d.e aluno do curso

li. — Diploma de conculsão, do curso . .

Nota^: (da taxa da matricula ao
ano será descontada a importância de
20$000 para exame de ^admissãO) .

12. — Taxa de exames parcelados de candi-

-d.t,tos estranhos ao Ginásio:
a) de inscrição,, por matéria .. .. ..

h) certificado de aprovação, por nia-

téria
13. — Diploma de 

,,provação nos exames do
curso secundário -e fundamental confe-
rridos pelo :Ginásio Mineiro .. .. .. ..

14. — Exames em qualquer série do curso,
nos estabelecimentos de instrução se-
cundária, equiparados aos do Estado ou
qu^e gozam de favores ou subvenção . .

15. — Taxa de exames de admissão aos
cursos normal ' preparatório ou de apli-
.cação, sendo grã^tuita a de admissão
ao 

i
. * ano do iCurso de Adatapção. . . .

do

do

70$000
80$00

80$000
200$000
100000

120$000

120$000
20$000

6$000
12$000
40$000

20$000

2M00

40$000

6$000

100$000
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TITULO VIII

Das taxas de defesa da P'I*odiíçúo

CAPITULO 1

Du defesa da PrOdução e incidênqiu das taxas

Art. 432. Para a defesa da produção agrícola, pe-
Cliária e seus derivados, e defesa contra a lepra, ficam

ril, nslituidas, sôbre artigos de Produção do Estado, as se-
guintes taxas: duzentos réis sôbre litro de álcool, ex-
ceto o álcool para fins industriais; cento e dez ^réis
sóbre litro de ^guardente; duzentos réis sóbre litro de
águas minerais artificiais; vinte réis sôbre litro de
Vinho; vinte réis por garrafa de ce rveja; duzentos reis
sôbre litro de licores e Outras bebidas alcóolicas; qui-
nhentos réis sôbre cabeça de gado adulto, cavalar einuar; trezentos réis sôbre cabeç t̂'̂ de gado adulto suino;
quinhentos réis por cabeÇa de gado adulto vacum, sô-
bre o que exceder de dez cabeças- dez réis sôbre, quilo
de cada um dos a rtigos: calçados" carnes de qualquer
espécie, couros em geral, sóla em meios al godão eiu
Pluin as, aÇ^1car erlistal, c fin o, café, düce,' , fumo, teci-
do,s em sèda e casemira, ferro laminado, ferro em obras

fÔlhas tipo Flandres, conservas, drogas farrnticêuticas,
carbureLo de cálc i o, nianiona; cinco réis sóbre quilo de,
cada um dos artigos seguintes: ferro ^gusa, papel, ina-
deiras, canos de ferro, sêbo, graxas e l ubrifi"ntes, tou-
ciiiho, arroz, cascas para cortumes ou tin turarias e fa-
rinhas em geral, feijão, in assas alinientí cias- milho, sa-
bão e sabonetes, tecidos em brins e estampados, tecidcs

ein algodão crú ou alvejado, amianto, arsênico, cris-

tais, mármores, baritinas, bauxita, zircônio; cincoent.4
réis por litro de bebidas gasosas adocicadas; vinte réis
sÔbre litro de chopp; cem réis Por duzentos quilos de
iodos os outros artigos de produção do Estado, exceto
pedras brutas e arêias para construções, e excetuando-
se, também, o carvão ve getal, minério de ferro, minério
de manganez, pedras ^ealcáreas, pedra. doloniita	rgilae barro refratário, quando destinados à in dústri?a aside-rúrgica do Estado.

Art. 433. Nenhuma obra será iniciada, colijo ne-
nhuma despesa será contratada por conta dessas taxas
antes de se verificar a necessária arreca^dação.

Art. 434. A taxa a que se refere o § 2.' do art.
28, da lei n. 9, será lançada e arrecadada de acôrdo
COM Os Capítul os 11 e 111 dêste título.

Art. 435. Para facilitar a execução do disPosto no
artigo 108, da Constitu^ção do Estado, será cobrada dos
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c^asinos, clubes ou casas onde sejam explorados jogos

permitidos de qualquer espécie, uma taxa fixa, 
i 

que não

poderá ser inferior a 10:000$000 , e nem superior a . .

120:000$000 mus estâncias hidro-minerais, e 2:000$000

a 48:000$000 nas outras lecalidades do Estado.
Art. 436. A primeira taxa será graduada segundo

a freqüéncia anual de veranistas adultos às estâncias,

excetuados os doméstic
os que os acompanhem, sendo a

outra lançada segundo a populaç ão urbana e suburbano

dos distritos de paz.
Art. 437. As taxas arrecadadas nas localidades

que não forem estânc1^s minerais serão aplicada
s em

ussistênicia pública ou obras públicas que
, interesseni

idiretamente às mesmas localidades.

Art. 438. Além das penas já estabelec
idas na le-

,gislação vigente
,
 , incorrerá na multa de 50$000 a . . .

300$000 
por dia, todo aquele que for encontrado ex-

plorando jôgo 
não permitido ou que constitua contra-

venção.
Art. 439. Nas estâncias hidro-mine rais do Estado

será cobrada a taxa de 5% 
sôbre as contas de hospeda-

gem dos visitantes, a contar do segundo dia, não
abrangendo as despesas dos menores de dez anos, nem

dos domést ico s que a^companhcm os visitantes.
Parágrafo único. As despesas extraordinárias dw

hóspedes não estarão sujeitas à taxa dêste artigo.

CAPITULO Il

Do Jançamento

Art. 440. o lanç^amento das taxas contid ,as nos

artigos precedentes, com exceção da de com reis por

duzentos quilos de mercadorias de Produção do Estado,

não mencionadas no art. 432, será feito, quanto aos

animais e produção, mediante declaração escrita do

contribuinte, da qual consieni o número e espécie dos

animais, bem como o peso e quantidade dos artigos da

produção -tributada.
§ 1. 1 . As declarações serão apresentadas à respe.

ctiva coletoria nos meses de abril, julho, outubro e ja.

neiro de cada ano, por trimestre de colheit& ou safra

verificadas.

§ 2. 1 . As declarações deverão conter, em sua parte

final, a quantidade e espécie da Produção destinada ao
beneficiamento e custeio da respectiva propriedade.

§ 3. '. Será punido com a, pena cominada no art

20, n. lX, to,d
,
o aquele que fizer as declarações com infi

,d^çdidade, que exagerar 0. custeio da propriedade ou ven-
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der qualquer parcela da produção que tiver sido de-
clarado destinar-se ao beneficianiento.

Art. 441- Na falta de declaração, o lançainento se-
rã feito de Ofício pelo coletor, ou por quem suas vezes
fizer, mediante as informações e dados que procurará
colher, aplicando-se ao faltoso a pena do artigo 20.

Parágrafo único. Se a ideclaração for feita, con,
fraude, o lançador a corrigirá, avisando o contribuinteda correção,

Art. 442. Para os efeitos do lançarfiento, sua !revi-
ôão anual e correção de declarações deficientes ou in-
verídicas, a Diretoria de Estatística ^do Estado forne-
cerá aos exatores os dados que dispuzer, o mesmo fa-
zendo nos anos subseqüentes.

Art. 443. Ainda para as revisões e correções, os
exatores terão em vista as descrições de bens nos in-
ventários, as vendas feitas pelos produtores, bem como
os despachos feitos nas esta Ções de estrada de ferro eoutras emprêsas de transportes.

Art. 444. De Posse da declaração, ou, na sua falta,
dos dados a que se referem os artigos anteriones os exa-
tores farão os lançamentos em livro próprio deles ex-

pedindo aviso, por edital ou epistolar ao coutribuinte,
Prevenindo-o das é pocas de p igamento e das penas a
que estará sujeito, inclusive a cobrança judicial.

Art. 445. No mesmo livro serão lançados os res-
ponsáveis pelas casas de jó -os, aos quais o a gente fiscal,
ern dezembro de cada ano, expedirá aviso escrito, noti-
ficando-os da- importância a pa gar no mês seguinte, se-
,gundo a população local , ou fr̂eqüência de visitantQs.

Parágrafo único. As taxas de despesas de liospe-
da,gens independem de lançaimento, ficando, porém, res-
ponsável por ela, o proprietário, arrendatário ou geren-
te do hotel, em que não for cobrada.

Art. 446. Bienalmente será feita, a revis,5o clãs
taxas sôbre jógos, afim de serem ajustad g s à expansão
ou decréscimo da freqüência turística às estâncias.

CAPITULO 111

Da aFrecadação

Art 447. A arrecadação das taxas de defesa da
produção se fará nas coletorias, nos ine-ses de inaio,
agÔsto, novembro e fevereiro, relativamente ao tris-
Inesire anterior.

Art. 448. A c ob rariÇa da taxa de cem réis por dr.
zcnt os quilos de artigos de P rodução do Estado, exce-
to os que estão expressos no artigo 432, será feito pelas

1
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estradas de ferro exatoras do Estado, no 
inomento cul

que for cobrado o respectivo frete.

A,rt. 449. De cada recebiirienLo s
.e expedirá o res-

pectivo conhecimento, escriturando-se a renda sob o

título pelo qual for arrecadada.
Art. 450. Nos casos omissos &plicar-se-ão ao lan-

çamento, arrecadação e fiscali z ação destas taxas as dis-

posições peculiares aos outros impostos de, lança-
mento.

Art. 451. 10 pagamento das taxas de jôgo se fará

da, seguinte fôrma:

a) nas estâncias hidro-minera^ i s, por semestre, ante-

cipadamente, até o dia 15 de janeiro, quanto ao Pri-

meiro semestre, e até 15 
de julho quanto ao -segundo;

h) nas outras localidades, t&mbéni . antecipadamen.
te, por trimestre, sendo: quanto ao primeiro até 15 de

janeiro, quanto ao segundo até 15 
de abril; quanto ao

terceiro até 15 de julho; e até 
15 de outubro quanto

ao 4.' trimestre.
§ 1. 1 . A autoridade policial impedirá, decisiva-

niente, que depois dessa data, se realizem jógos, sem que

• proprietário ou responsáve
l a qualquer titulo exiba

• conhecimento -de pagamento da taxa, feito dentro da-

quele ,; prazos.
Art. 452. A taxa de hospedagem, cobrado., a título

de cura, será arrecadada pelos hoteis e pensões, sob

físcalização do coletor ou de quem para isto for desi.

gnado, e recolhida à coletoria local, semanalmente.

Art. 453. Além dos livros legais de escrituração,
os hoteis e pensões deverão manter livros próprios, de
regi-stro de hóspedes, do qual farão constar as seguin.

tes declarações: a) nome e prenome; h) nacionalidade;

c) -estado civil; ^d) profissão; e) procedéncia e destino;

f) datas de entrada e salda; g) observações, referentes

às pessoas que acompanharem o hóspede, discriminan-
do os domésticos e os menores de 10 anos.

§ 1. 1 . 0 hóspede, por sua vez, deverá fazer, em

ficha, especial, fornecida pelo hotel ou pensão, as de.

clarações a que se refere êste artigo.

§ 2.*. As fichas citadas no parágrafo, anterior

serão remetidas diàriamente à coletoria estadual,
acompanha,das de uma relação completa da lista de hós-

pedes presentes, bem como dos que houverem chegado

ou saído.

Art. 454. As contas de hospeda gem deverão ser fi-

radas em duas vias, devendo conter discriminadamente:
a) nome dos hóspedes, nome -das pessoas que os acom-
panhem, fazendo-se necessária distinção dos a,,dultos,
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dos inenores de 10 anos e ^os domésticos; b) dias de
hosl^edageiii; c) número de oposen^os ocupados e preço
da (^iària; d) cálculo da taxa de freqüência.

Parágrafo único. Semanalmente, o funcionário
da exaloria, ÍTICuribido da fiscalização, visitará os ho-
teis e pensões, e com o proprietário, ou seu representan-
te legal, fará o exame dos livros de declarações, -de esc r i-
luração e contas de hospedagem, expedindo a competen-
te guia, para que, no prazo de 24 horas, o hotel ou pelisão
recolha, à coletoria estadual o montante das taxas arre-
cadadas.

Art. 455. Os hoteis e pensões ficam obrigados a
eomun^car à coletoria estadual, até 5 de janeiro de cada
eno, as tabelas completas das tarifas que cobrem, em re-
laÇão aos aposentos, diserl minados êstes, ^sua situação, e
q,s épocas em que vigorem tais preços. Qualquer altera-
Ção IMs tabelas, para efe i to de cobrança da taxa de fre-
quilência, deverá sor coniuni-cada à coletoria, com ante.-
&n r ia não infer i or a cinco dias.

Art. 456. No caso do proprietário ou gerente -de
hotel ou pensao recusar a função de arrecadar a taxa
de hospedagem, será ela convertida em lançamento cai
nome da Pessoa natural ou jurídica, que explore a casa.

Parágrafo único. Para os efeitos do lançamento, o
coletor terá em vista os elementos o que se refere o art.
453 e seus parágrafos, e ainda as relações ^de hóspe,deN
rem,elidas às autoridades Policiais.

TABELA "A"

Álcool..	
litra	$200

Aguardente. .	
$110

Ágiws minerais ^li,ti,fie.iais
Vinho	 $20,0

Cerveja	 $020
arrafa $020

Licore,^.	
g,

liti	$200
Outras bebidas alcóolieas	 11	

$200
Gado vacum, cavalar e muar .. .. .. .. c a

beça $500
Gado suino	

$300
Calçado, carnes de qualquer espécie,

couros em geral, s Olãs em meios,
algodão em Pluiinas, açúcax cristal
í^ filio, café em grão , doces, fumo,
t(,cidos 

em 
sê0as P ensemiras, ferro

l,imin^ido, ferro em obras , fôlhas,
tipo Flandres conservas, drogas
farmacêutica,,;,' carbureto de cál-
cio e mamona	

qu;lo	-$010
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Fe l ro gusa, papel, madeiras, canos de

ferro, sêbo, graxas, lubrificantes,
toucinho, arroz, casca para cortu-
mes ou tinturaria, farinhas em ge-
ral, feijão, massas alimentícias, mi-

lho, sabão e sabonetes, tecidos em

brim e estampa-dos, tecidos em al-
godão cru' ou alvejado, amianto,
arsênico, cristais, mármores, ba-
ritina, bauxita, e zireônio .. .. ..	quilo	$005

Bebidas gasosas adocicadas	litro	$050

Chopp .. .. .. .. .. .. ..	
11	$024

Outros artigos de produção do Esta-
do, cada 200 quilos	 $100

Excetuam-se das taxas desta tabella:

1) os proprietários, arrendatários ou possuidores que

teilh qni ou produzam apenas:

a )animais vacum, até 10 cabeças e 
5 das outras es-

pécies.
h) café, até 1.000 Pés.

e) artigos cuja produção anual não exceda de 
100

litros ou quilos.
11) Os animais que tiverem menos -de vinte 

e qua.

tro meses, de idade.
111) o álcool para fins industriais.
IV) As pedras e arêias para -construções.
v) Carvão vegetal, minérios de forro, niin ,ériffl, de

manganês, pedras calcáreas, pedra dolomita, argila e
barro refratário, quando destinados a indústrias siderúr-

gicas do Estado.

1
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Jogos	 TABELA B

Localidades	
1 Freqil^.neiR anual 1	Populaçâo	lTaxa anual

Estâncias hidro-mine-

	

rals .................. até 3.000 visitantes	 19:00015000
Estâncias hidro-mine-I

rais .................. de mais de 3.000
Estâncias h!dro^mine- 

até 6.000 ........	 15:000$000

rais .................. de mais de 6.000
Estâncias hidro-rnine-	

ité 10.000 .......	 25:000$(100

rats .................. de mais de 10.000
Eslânclas hidro-mine- 

até 15.000 ........	 50:00ffi000

rais .................. de mais de 15.000
Estâncias hidro-mine. 

até 20.000 ........	 75:000$000

rais .................. de mais de 20.000
Estânclas hidro-mine-	

até 25.000 ........	 100:000$000

rais ............. . .... de mais de 25.000.	120:000$000
Cid;ides, Vilas e Dis-

tritos ................	—	até 5.000 liabts....	2:000$000
Cidades, Vilas e Dis-

tritos ................	—	de 5.000 a 10.000..	1:000$000
Cidades, Vilas e Dis-

tritos ................	—	(te 10.000 a 15.000	8:000$000
Cidades, Vilas e Dis.

trItos ................	—	de 15.000 a 20.000	15:

Cidades, Vilas e Dis-

tritos ................	—	de 20. 000 a 30. 000	25:000$000
Cidades, Vilas e DJs.

trítos ................	—	de M.000 a 50.000 .	32:POOS,000

Cidades, Vilas e Dis-

tritos ...............	—	de 
mais de -)0. 000	48:000$000

11,11



812 —

TITULO IX

Da faxa dc 
Ocupação (te terras devoltitas

^CAPtTLO 1

Da incidéncia da taxa

Art. 457. os ocupados, sem título hábil, de terras
devolu^^as do Estado ficam su,jeita,s ao pagament

o anual

da taxa de 
ocupaçã^, a qual será cobrada à base de

1,5 V^ sôbre o valor real dos terrenos.
Parágrafo único. os ocupantes que estejam ad-

quírindo ou se disponham a adquirir as terras por com.
pra a prazo, nos têrmos do Rqgulaniento de Terras da

Secretaria 
da Agricultur^-,, ficarao sujeitos, além do paga-

mento das prestações convenci-onadas, à 
taxa de ocupa-

ç ,~i o ' que, nêste caso, será cobrado 
à base de 1%, até fi-

nal pag--mento, do custo das terras.

CAPITULO 11

Do jançamento

Art. 458. A 
taxa a que se refere êste título será lan-

çada pelos coletores da situação das terras devolutas,

observando-se para êsse serviço as regras contidas no

título 1 relativo ao imposto territorial.

Pa^ágrafo único. Si 
o ocupante se opuze,r no

lançamento ou fizer a declaração da área 
e valor'das

terras com fraude, será promovida a sua expulsão do ter-

reno ocupado.

CAPITU, LO 111

Da arrecad^ação

Art. 459. A 
taxa de ocupação de terras devolutas

ser,'t paga em duas prestações iguais, quando exceder de

100$000, durante os mezes de abril 
e setenibro.

Parágrafo único , . As contribuições iguais Ou in-

feriores a 100$000 serão pagas ^em <abril.
'"I	conhecimento

Art. 460- A taxa será ^aga mediante
e escriturada como renda do exercíclo em que fôr arre-

cadada, sob 0 
titulo que lhe competir.

,CAPITULO IV

Dispo.,^ções especiais

Art. 461. 0 pagamento da taxa de 
ocupação isenta

os ocupantes de terras devolutas da c^
) ntribuição do ini-

- 82 -
posto territorial, até que lhe seja conferido o título de-
finitivo de Pr,opriedade das terras.

Art. 462. 10 pagamento da taxa de ocupação não
con".ere nenhum direito de propriedade aos ocupantes,
aos quais não será restituída, ainda mesmo que, em
qualquer tempo, venham a ser desalojados das terras
ocupadas, na forma da le;gislação em vigor.

Art. 463. INa compra preferencial de terras devo-
lutas, exigir-se-á do oc-llp,,,,,Ie e pretendente, além das

demais condições regulamentares, a prova de estar qui-
te com os cofres estaduais, quanto ao pagamento da
taxa de ocupação.

Art. 464. Os contribuintes dessa taxa serão inscri-
tos 

em 
livro especial.

Art. 465. A falta de Pagamento da taxa contida nes-
te título, dentro dos prazos marcados, sujeita o ocupan-
te à :mora -de 10 % ou à pena de expulsão do terre-
no ocupado.

Art. 466. A renda da taxa -de ocupação de terras
devolutas se destina às despesas de medição e demarca-
ção dos quinhões a serem vendidos, preferencialiii ente
ou em hasta pública.

TITULO X

Da.s4 taxas de serviços do Estado

CAPITULO úNICO
Da 

incidência e arrecadação (Ias taxas

Art. 467. Além dos impostos e taxas contidos nc>s
títulos anteriores, o Estado cobrará as seguintes t,,,,xas».

1 dos estabeleci.mentos de instrução, as mensa-
^J1dades, anuidades ou taxas, constantes co3 respectivos
regulamentos;

11 dos serviços pelo Estado fiscalizados, as quo-
tas constantes dos contratos;

Ill dos serviços, objeto de concessões, as ta-
xas reinuneratórias devidas pelos respectivos concessio-
nários;

IV dos serviços de se gurança pública, as taxas
^;'£ontidas no respeclivo regul'amento;

v (tos serviços de assistência hoispitalar, e de
expediente, as taxas const ,,^ntes dêste título».

Art. 468. Aos contribuintes da taxa de assistência
será fornecida nina caderneta de Previdência, com qua-
dros onde se indicarão os vencimentos, salários ou pro-
p^ i nas mensais.

Art. 469. A Caderneta de Previdência dará livre
ficesso às enfermarias gerais dos hospitais da Assistên-

1

	

1 pi-
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èia Hospitalar do 
Estado, e conferirá abatimento de 50%

quartos parti lilares, nas taxas de ope~
na internação 
em 

em hospi-
ração ou exame de laboratór io, quando feitO,

beneficiados 
Pelo ",Fundo de Previdência".

tais Art 470. A 
Gaderneta de Previdência será forneci-

italar mediante a retribuiçãodeda pela Ássistência Ho s P	1
2$000, terá impressos Os 

artigos da lei que a instituiu, a

gulamento (Ia Assistência Hospitalar queie dis-
parte do Re., i ção do Fundo de Previdência, a iden-
põe sôbre a atil cá
	

SC
tificação de seu	ad	os	us encargos de família,

por' or'	
postilas, e uma

quadros onde se aponham 
os sêlos ou a

breve notícia das internações hospitalares dos seus por-

tadores.
Art. 471. Para os que recebem vencimentos, 

diá-

rias ou porcentage ris dos cofres do Estado, 
o desconto da

f	 -o quadro correspondente da
quo,u dev i da será lançada ri
Caderneta, como a rúbrica da pessóa para isso designada
pelo Diretor Geral da Assistência Hospitalar.

P,ará,gr,a^faúDiCO. A 
rúlirica poderá ser assinada por

chancela.
Art. 462. A 

caderneta do funcionário pu'blieo te-

rá a declaração de 
que lhe serão feitos os respectivos

descontos mensais para a Assistência Hospitalar. Toda a

vez que o funcioná rio tiver aumento ou diniunição de

vencimento s
, o fato será consignado na caderneta por

quem de 
direito e comunicado ao Tesouro para o des-

conto.
,A^rt, 473. 0 

produto de descontos em folha de pa.

"amento deverá ser depositado em estabelecim
ento ofi-

é" ializad^ de crédito, à dispo,,sição da Assistência Hospita-

lar. 0 
depósito será comunicado ao Diretor Geral da

Assistênc ia Hospitalar.	ses o Diretor Geral da
Art. 474. De ^,rts 

em 
três me '

Assistência Hospitalar enviará um balancete da receita

e 
despesa ao sr. Secretário da Educação, fazendo-o aconí-

panhar das duas vias dos documentos comprovante da

despesa.
Art. 475. Nas quotas de previdência serão arredon-

da,dos para $100 
as quantias que lhe forem inferiores.

Art. 476. A cobrança das taxas 
de assistência será

feita de acôrdo com a tabela seguinte:

Para os que vencerem de 10ós000 a 300$000 o

desconto mensal será de	. . . . . . .	1 %

Sôbre o que exceder de 300M0 até 60 .0$000	0,75 %

Sôbre o que exceder de 600$000 até 90,0$000	
10,50 %

Sôbre o que exceder de 900 $000 até 5:000$0"	
0,25 %

Sôbre a importância de cada conhecime
nto do

imposto de indústrias e Profissões . . . ..	^0,5 %

Art. 477. 
As taxas a que se refere este título serão

cobradas por conhecimentos.	

1
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At,t. 478. Ficam revogadas tdas as disposições dasleis e decretos anteriores estabelecendo isenç'ões de ini-
postos e taxas.

Art. 479. W devido o imposto de Novos e Velhos
Direitos, nos têrnios do art. 34, n. 1, da lei n. 9, de 1.'de novembro de 1935, à razão de oitocentos réis ($800),por cem mil réis ( 100$000) ou fraÇão desta quanCia.

Parágrafo único . Êsse im
p
osto será cobrado só-

bre os atos traslativos de propriedade imóvel intei—vivos, bem como sôbre os demais atos ou contratos aêle sujeitos, de acórdo com o decreto n. 1.378, de1900, dêsde que sôbre tais atos ou conrtatos não in-cida o im
p
osto do sêlo federal.

Art. 480. Continuaiu em vigor as leis e decretos re-
ferentes ao regime tributário -do Estado, anterior a és-
te Código, no que não tenha sido por êle revogado.

Art. 481. -0 Secretário das Finanças mediante por-
tarias, expedirá as necessárias instruções para a bôa
execução dêste Código podendo adotar as medidas que
esta e a prática acons^1harem.

Art. 482. Êste Código entrará em vigor a primeiro
de Janeiro de 1936.

Art. 483. Revogam-se as disposições em contrário.

Disposições ImMilórias

Art. 1.1 0 imposto de vendas e consignações de-
vido pelos COntribuintes e ao qual se referem os airtigos
262 a 266, será cobrado, quanto aos meses de janeiro e
fevereiro de 1936, sem multa e Por conhecimento, sendo
o do p rimeiro mês até o dia 10 de março e o do segundo
até o fim dêsse último mês referido, 

à vista de declara-çôes dos contribuintes, as quais deverão conter, com ri-
gorosa exatidão, a sohma das vendas realizadas, à vista
e a prazo, em cada um dos mêses de janeiro e fevereiro

Parágrafo único. Os contribuintes do imposto de
vendas e consignações, a que se refere o artigo 271 des-te Código, pagarão, de uma só vês e sem multa, o im-
Posto relativo aos duodecimos correspondentes aos me-
ses de j aneiro a maio de 1936, na mesma ocasião
en que fôr pago o imposto de indústrias e profissões.

Art. 2. 1 Quanto ao imPos,'io de que trata o títu-
l o VIII, artigos 435, 439 e 451, será também cobrada
sein multa, até o dia 10 de 'março de 1936, a parte rela-
tiva ao primeiro trimestre do referido ano.

Art. 3.' 0 imposto de consumo de combustíveis,
referente ao ;Inês de janeiro, será recebido sem multa,
pelas exatorias do Esbaido até o dia 10 de imarço, taini-
bém de 1936, obedecidas ' as normas prescritas no ti
tulo VI, art. 345 dêste Código.
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A,t. 4.0 Quanto ao exercício de 
1936, fica o Se.

cretário das Finanças antorizado a baixar em portaria,
prazos para os lançamentos e arrecadação, expedindo,
igualmente, as necessárias instruções.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais,

em Reio Horizonte, 31 de dezembr o de 1935.

Ovídio Xavier de Abreu, — 
Secretário das Fi'

nanças.

7,M~LO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO A QUE SE REFERE

0 ART. 61

A^s... horas da ... do dia... de ... (tuda. por

extenso), nesta cidade de ... 1 comarca de ... , Estado

de Minas Gerais' em casa de reside- ne
la de F. . . ., onde

compareci eu F. — sub-delegado de polícia em exercício
em presença das testemunhas F.. . . e F. . . ., de

tais profissões e residente em (tal lugar) (o auto deve
ser assinado ao menos por uma testemunha, sob pena
de nulid,ade) verifiquei que F. . . . 

^ (si p<)ssível, decla-

rem-se a residência, pro fissão 
e outros característicos

do infrator) estava. . . (declare-se minuciosamente eni
que consistir o objeto da infração) . . ,, sem haver pa-

go os impostos devidos
; pelo que, não tendo 

o 
dito

F. . . . exibido a prova do pagamento, que exigi, apre-
endí, — deposiitando-os e'11 poder de 

F. . que se su-

jeita às penas cominadas ao infiel deposita
rio , os ob-

jetos seguintes:
(iA apreensão compreenderá todos os objetos quan-

do estes não valham manifestaulen to e icom sobra, os

impostos e inultas; ou somente quantos bastem, quain

do forem de valor muito superior) . E 
como tal. procedi.

mento do dito F. . . ., constitue infração -do art. ...
da lei n. . . . e 

da lei ri. (citem-se outras se fôr ^o caso),

lavrei o presente auto, que assinado por mim, pelo in-
frat^or, pelo depositário e pelas testemunhas referidas,
vou remeter ao coletor dêste municício. Eu F.

sub-delega do de polícia, e escrevi assino e dou 
fé

F	(a autoridade)

F	(o depositário)

F	(o infrator)

F . . . . . . (testemunha)

F . . . . . . (testemunha)

D. 52
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DECRETO N. 501

Aprova contas da Prefeitura de Guaxupé

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
si,.as atribuYções e de acÔrdo com o disposto na alínea
XIX, (!o artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931 re-
solve aprovar, nos têrmos do paracer da Secretarj,á do
Interior, as contas prestadas ipelo prefeito de Guaxupé,
doutor Francisco de Oliveira Lessa, relativas ao exerci-
cio de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 . . . . . . . . . . .	378$100
Rendas arrecadadas . . . . . . . . .	449:885$000
Operações de crédito , . . . . . . .	75:050$300

Despesa:	
525:313$900

Desp esa realizada	.	.	.	.	.	.	524:097$900
Saldo para 1933 . . . . . . . . . .	1:216$000

Situação patrimonial:	
525:313$900

AtiVO . . . . . . . . . . . . . . . .	1.137:290$900
Passivo . . . . . . . . . . . . . . .	1.071:970$800

Patrimônio liquido . . . . . . .	62:320$100
Pal ácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de fe-vereiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBIEIRO

Domingos Henriques de Gusinão jaujor

DECRETO N. 502

Aprova CORNs da Prefeitura de Gachoeiras

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribffições e de ^acôrdo com o disposto lia
alínea XIX, artigo 12, do decreto número 

9.847, de1931, resolve aprovar, nos térmos do parecer da Secre-
taria do Interior as contas prestadas pelo prefeito de
Cachoeiras, senhor Domiciano Machado Homem, rel- i-
tivas ao exercício de W4 e assim demonstradas:



— 842 --

Beceita:

Saldo de 1933 . . . . . . . .
Rendas arrecadadas . . . . . . .
Outras operações . . . . . * * *

Despesa:

Des~ realizada . . . . . . . .	
61 :618$900

Saldo para 1935 .	.	.	.	.	.	.	.	
2:574$400

64:193$300
Situação patrimonial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	
102:810$500

Passivo (divida flutuante)	
5:899$800

pa[riniônio líquido .	.	.	.	.	.	.	96:910700

Palácio do Govêrno, em Belo llo i,izo lite, 27 de feve-

reir(^ je 1936.

Bi--IN'DITO VALADARES RI!>LMO

D,oiningos Henriques de Gusinão Junior

DECRETO N. ,-)03

Aprova contas da Prejeilura de Jacuí

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acordo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos têrinos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Jacul,

senhor Procópio Dutra da Silva, relativas ao exercício

de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .	.	.	.	.	.	.	.	.	1 :567$830

Rendas arrecadadas . . . . . . .	68:369$599

69:937$429
Despesa:

Despesa realizada	. . . . . .	69:831$553

Saldo para 1933 . . . . . . . . . . .	
105$876

69:937$129
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Sifliação Patrimonial:

Atiw . . . . . . . . . . . . . . . .	145:347$87^G
Passivo . . . . . . . . . . . . . . . .	145:242$0ffi)

Patrimônio líquido .	.	.	.	.	.	10,5 $ 8 7
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-

reiro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBLIRO

Domingos Henriques de Gusinão junior

DECRETO N. 504

Aprova contas da Prefeitura de Areado

0 Governador dio Estado de Minas Gerais, usando de
suas ^,itribu^ções e de acôrdo com o disposto na -alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9. 847, de 1931, resolve
aprovar,nos têrmos do parecer da Secretaria do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Areado, doutor Joa-
quim Ribeiro Pereira, relativas ao exercício de 1934 e
assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933 .	.	.	.	.	.	.	.	108$300
Rendas arrecadadas . . . . . .	76:134$600
Outras operações . . . . . . .	13:560$200

Despesa:

Des
p
esa realizada

Saldo para 1935

Situação patrinionial:

Alivo	.	.	.	.	.

	

Passivo (dívida flutuante)	.	.	.	.

Patrimônio liquido .	.	.	.	.	.	216:514$000
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de fe-

vereiro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gu=C^o Junior

:03U900
56:259$600

5:899$800

64:193$300

89:803$100

88:562$500
1:240$600

89:803$100

237:221$600
20:707$600

1

1
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DECRETO N. 505

Aprova contas da Prefeitura de Silvest ue Feri'^u

o Governador do Estado de Minas (',erai^1
', usuIiI

suas atribuições e de acÔrdo com o dispo,'^10 na a

XIX, arti llgo 12, do decreto número 9.847, 
ele 131, 1,

ve aprovar, nos têrnios do parecer da Secretaria tio

rior, as contas prestadas pelo prefeito dc Silvestre

ra, 
senhor Joaquim Ribeiro Junqueira, relativ-is

exercício de 1932 e ^^ssini demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.	.	.	.	.	.	.	.	37^

Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	184:06-,

Despesa:

Despesa realizada .	.	.	.

S,,tido para 19303	.	.	.	.	.

Situaçã,,) patrimonial:

ÀI;_	 553:72

Passivo	.	.	.	.	..	.	.	534:135$667

Patrimônio liquido .	.	.	.	.	.	19:589$660
Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 27 de fe-

vereiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Ilenriques de Gusnião Junior

11

DECRETO N. 506

Aprova contas (Ia Prefeitura de Silvestre Fern.^Z

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuiçC>es e de acôrdo com o disposto na alí-

nea XIX, arti,go 12, do decreto número 9.847, de 1831,

resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas peb prefeito ele Silvestre

Ferraz, senhor Joaquim Ribeiro Junqueira, relativas ao

periodo de 1.1 de janeiro a 14-7-93'0, e assim denions-

tradas:
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ReceUtt:

Saldo de 1932	.	.	.	.	.	.	.	2:085$800
RenÍ1,^s arrecadadas .	.	.	.	.	.	97:090$900
Outras operações	.	.	.	.	.	.	348$800

99:525$500
Despesa:

Despesa realizada ..	.	.	.	.	.	99:525$500

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-
reiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Do,j)2iitgos Henriques de Gusrnão Junior

DECRETO N. 507

Aprova coutas da Prefeiíura de Silvestre Ferruz

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas ^atribuições e de acôrdo, com o disposto na ali-
nea XIX, arti,ga 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resoive aprovar, nos termos do parecer (Ia Secretaria do

Interior, -as contas prestadas pelo prefeito de Silvestre
-Ferraz, senhor José Nogueira -de Oliveira, relativas ao
período de 15 — 7 a 31 — 12 — 933, e -assim denions-

Iradas:

Receita:

	

Rendas arrecadadas . . . . . .	69:251$900
Outras operações	.	.	.	.	.	.	2:030$500

71:282$400
Despesa:

	

Despesa realizada . . . . . . .	66:593$800
Outras operações .	.	.	.	.	.	348$800
Saldo para 1934 . .	. .	.	. .	4:339$800

71:282$400
Situação patrimonial:

AtivL0	.	.	.	..	.	.	.	.	.	54(;:977$500^
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	..	5,12-:557$000

Patrimônio líquido .	.	.	.	.	.	4 :420$500

184 :44:

182:35'
2.0&

184:44
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve«

Teiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Junior

DECRETO :N. 508

Aprora contas da municipalidade de Cláudio

10 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1.931,
resolve aprovar, nos têrnios do parecer da Secretaria

do Interior, as contas prestadas pelo ex-agente executivo
do município de Cláudio, coronel Joaquim da Silva Gui-

marães, relativas ao período de 1.' de janeiro a 12 de

dezembro de 1930, e assim demonstradas:

Receita:

Pendas arrecadadas .	.	.	.	.	92:509$208
Outras operações . . . . . . .	9:544$800

102:054W8
Despesa:

Despesa realizada .	. . .	.	.	.	69:785$58,1
Outras operações . . . . . . .	28:369$263
Saldo entregue à prefeitura	3:899$161

102:054$008
Situação patrimonial:

Ativo	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	330:010$841
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	312:986$400

Patrimonio liquido . . . . . . .	17:024$441

Palácio do Govérno, em Beli Horizonte, 27 de feve-

reiro, de 1936.

BENEDITO VALADARLS RIBEIRO

Dom1ngo^s, llenriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 509

Aprova contas da Prefeilura de Cláudio

0 Governador -do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
D ea XI.X, ^i rti Í,o 12, do decreto número 9.847, de 1^'31,

res<)Ive aprovar, nos têrmos do parecer da Secretari-a do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cláudio,
senhor Pedro Queiro oga, relativas a,,) exercicio de 1932 e
assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .	.	.	. . . . . .	1 :963$149
Rendas -arrecadadas . . . . . .	105:121$301
Outras Operações .	.	.	. .	. .	14:818$700

121:903$!50
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	120:322$050
Saldo para 1933 .	. .	.	.	. .	1:581$100

Situação T3atrijiionial:	
121:903$150

Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	350:426$380
Passivo	 308:89ffi^8G0

Patrimonio liquido .	.	.	.	.	.	41:535$530
Palácio do Govêrno, em Belo Horiz,,)nte, 2,7 de fe-

vereiro de 1936.

BENE.DITO VALADARES RIBEIRO

Domingo,s Ilenriques de Gusmúo Juníw-

DECRETO N. 510

Aprova contas, da Prefeitura de Cláudid

o Governador do Estado de Minas Gerais, wando
de suas atribuições e de -acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer da SecreLaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cláudio,
senhor Pedro Queiroga Martins Pereira, relativas ao
exercício de 1933, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	.	.	.	.	.	.	.	1:581$100
Rendas arrecadadas	. . . . . .	91:137$600
Outras operações . . . . . . .	67:715$400

160:434$100
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Despesa:	

DECRETO N. 512Despesa realizada . . . . . . .	152:935$800
Saldo para 1934 . . . . . . .	7:498$300	 Aprava COntas da Prefeitura de Campos Gerais

	

160:434$100	 0 Governador do Estado de Minas Gerais usando

Siluação patrimonial:	
de suas at ribuições, e de acôrdo com o dispust^ na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto nümero 9.847, de 1931,Ativo . .	.	. . .	. . . .	395:296$000	resolve aprovar, nos térmos do parecer da Secretaria do

Passívo . . . . . . . . . .	362:601$000	Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Campos
Gerais, dr. Alexandre Silveira Mariano, relativas ao pe-

Patrimônio liquido . . . . . .	32:695$000	ríodo de 10-2 a 31-1.2 de 1933, e assim demonstra,

	

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-	
das:	

Receita:
reiro de 1936.	 Saldo recebido .	. . .	. . .	1:056$000

BENEDITO VALADARES RIBEIRO	 Rendas arrecadadas . . . . . .	84:519$500
Dómingos^ flenriques de Gusinão Junior	

Operações de crédito . . . . .	4:446$500

Despesa:	
90:022$000

Despcsa realizada . . . .	.
DECRETO N. 511	 Saldo para 1934 . . . . . . .

	87:789$400
2:212$600

Apr,oiva contos da Prefeitura de Canipos Gerais	 90:022$000

	

0 Governador do Estado de Minas Geraise, usando	Situação patrimonial:

	

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-	Ativo . . . .	. .	. . . .

	

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,	Passivo . . . . . . . . . .	74:108$200
	resolve -aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do	 152:390$100
	Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Campos	Passivo descoberto . . . . . .

	

Gerais, dr. Ismael d,,-,j Costa Pereira, relativas ao perio-	 78:281$900
	do de 1 o de janeiro a 9 de fevereiro de 1933, e assiin	Palacio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-

dernonstradas:	 reiro de 1936.

Receita:	
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Saldo de 1932 . .	.. . . . .	3:134$000	 Domingos H.enriques de Gusindo Juniop

Rendas arrecadadas . . . . . .	4:346$900	
i	-

1	
DECRETO N. 513

	Despesa:	

7:480$900	
Autoriza o prefeito de CIdudio a abrir crédito adicional

Despesa realizada . . . . . . .	6:444$900	 0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
Saldo entregue au sueessor	1:036$000	ie suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de

Cláudio a abrir um crédito adicional de 9:230$800 (no-

	

7:480$900	ve contos duzen tos e trinta mil o oitocentos réis), des-finado a completar as autorizações do exercício de 1933
	Palácio do GoVêrno, em Belo Horizonte, 27 de fe-	CrOgulariZar a escrita municipal.

vereiro de 1936.

	

	 Palácio do Govêrno . em Belo Horizonte, 27 de feve-reiro de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO	

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusináo Junior	Domingos Henriques de Gusindo Juniop
D. 54
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DECRETO N. 514

Autoriza o prefeito de Luz a C'Ontrair 
um 

e~rés1kno
interno

,0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con.
selho Consultivo ML1nicipal,^ resolve autorizar o prefeito
de Luz a contrair um emprestimo interno, na importân-

cia de 65:000$000, 
sem juros, a prazo de dez anos, e

destinado a atender às despesas com o serviço 
de abas.

tecimento de água da cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 
de feve.

ireiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Heariques de Gusnião Junior

DECRETO N. 515

Autoriza o prefeitú de Ferros a abrir 
um 

cr^ditO Cs-
pec"

0 Goverinador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atr^bu1ções e 
tendo em vista o parecer do Con-

selho ^Consultivo Municipal ' resolve autorizar ^a prefeito

de Ferros, a abrir um crédito especial na importância de

416$700, exercício de 1935, 
para pagamento a professo-

ra da escola de Malta.
palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de fe.

vereiro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmao Junior

DECRETO N. 516

Marca o dia 5 de abril próxima f'4turO 
para a instalação

da comarca de ManhuMirim

,0 Governador do 
Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 38, n. 3, da Cons-

tituição, reso,lve, de acÔrdo com o art. 5. 1 do decreta n.

155, de 29 de julho de 1935 ' marear a 
dia 5 de abril

próximo futuro, para a instalação da comarca, de Manhu.
mirim, criada pelo art. 2.*, n. 8, do citado decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de fe-vegeiro ide 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Do^ningos flenriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 517
Reconhece o senhor Friederich Alberl Loliner, Agente

'CORsular da ;Confederação Suíça , nesta Capital
0 Governador do Estado de Minas Gerais no exer-

cício de suas atribuições e tendo em vista o ' aviso nú-mero NIC111923,1 (89), (42), de 4' do corrente mês, do
Ministerio das Relações Exteriores, resolve reconhecer o
senhor Friederich Albert ^Lohner, Como Agente Consular
da Confeder,ação Suiça nesta Capital.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 27 de feve-reiro de 1936.

BENEDITO VALADARES IRIBEIRO
DomingQ8 IIenríqu.es de Gusmão junior

DECRETO N. 518
Autoriza o prefe ito de Bom Sucesso a alienar um l inó-vel

0 Governador do Estado de Minas Gerais usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer ' do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar a prefeito
de Bom Sucesso a alienar um Prédio em estado de ruina
situado no lugar denominado "Queirozes", distrito 

deSão Tiago, daquele município.
Palácio do Govêrna, em Belo Horizonte, 28 de feve-reiro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gosmão Junior

LEI N. 192 — DE 17 DE JANEIRO DE 1936
Reorganiza pelos Estudos e pela União , as polícias Mili_

lares sendo consideradas reservas do Exército

0 Presidente da República dos Estados Unidos doBrasil. Faço saber que -o Poder Legislativo decreta e eusanciono a seguinte lei:

1
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Art. 1.- As Policias Militares serão reorganizadas

pel
los Estados e pela União, na conformidade des

t
a Lei,

e são consideradas reservas do Exército, nos térinos 
ido

artige, 167 da Constituição Federal.

Art. 2.1 Compete às Policias Militares:

a) Exercer as fuiições de vigilância e garantia da

ordem pública, de acórdo .com as leis vigentes.

1» (;arantir o cumprimento da lei, a se,gurança das

insti ,,u'ições e o exercício dos poderes constituídos.

c) Atender à 
convocação do Govêrno Federal em

casos de guerra externa ou g
rave comoção intestina, se-

,;undo a 1 , êi de m-obilização.

Arl. 3.' As Polícias Militares, formadas por alista.
mento voluntário de brasileiros natos serão constitui-das
de Serviços e Corpos, das armas da infantaria e cavala-

ria, senjelhantes aos do Exército, e 
em Unidades especiais

com organização, equipairien to e armamento próprios ao

descil-il)eiilio de fm 1 çõe^ policiais.

Art, 4.' o efetivo e o armamento d.
e caida Corpo em

Unidade, não poderão exceder aos previstos para as uni-
dades das mesmas armas do Exército em tempo de paz,

Art. 5.o 
os postos das Polícias Militares terão as

mesma.,; derioniffiações e 
herarquias dos do Exército, até

Coronel, inclusive.
Art. 6.' 

os comandos das Polícias Militares se

rão atribuídos em comis sâo^ a oficiais superiores e ca-
a oficiais suPerio-pitães de ^serviço ativo de Exército ou

res das próprias corporações, uns e 
outros possuidores de

Curso (Ia Escola de Armas de Exército ou da própria Cor-

poração.
§ l., o oficial de Exéircito, que fór nomeado para

comandar Policia Militar será comissionado no PÔsto
mais elevado da mesma Fórça, sempre que sua patente

fôr interior a êsse pÔsto.

§ 2.' os comissionainentos só serão permitidos, tran-

sitoriainente, em casW^ anormais, salvo as exceções 
já

existentes.

Art. 7.' Os sarg
entos e,praças que contarem maiside

10 anos de serviço servirão, independenteme
nte de novo

engajamento, unia vez comprovada, em inspeção de saú-

de, bienal, a sua aptidão física.

A,rt. 8.1 
As promoções nas Polícias Militares serão

por antiguidade, merecimento ou bravura:

a) Aos postos de 
maior e tenente-coronel, um têrço

(Ias vagas por a ll ti ,,-,,, tiiclade e dois têrços por inereciniento;

. b) Aos de 1.0 
tenente e capitão, metade por antigui-

da ( le e metade por merecimento.

e) E aos de 2.' tenentes por merecimenhu intecletual.
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.§ 1 -' 0 PÔsIo de coronel será provi,^J1), ronfornie
2 ]e , Por coinissionamento quando se trat ti- ^le (,ou l an-
dante Geral e por promoção, pelo 2rincipio 

de mereci-
Mento, quando se tratar de vaga verificada no quadro
ordinário.

§ 2.' A 11P IlicaÇão,de o ficiais mé d icos, dentistas, far-
111,4 (,'

é
" ti cos e veterinários, obedecerá à ordem de classi-

ficaç5o em cOn curso; ,e a promoção a 2. 1 tenente será fei-ta 
de acÔrdo com a ordem de classificação intelectual,

6entro de cada, turma, salvo os 
direitos exPressos eliii leise regulam,entos.

Art. 9.' Exceptuando a declaração de aspirante a
oficial, o acesso na hierarquia militar será gradual e su.-
cessivo, não P<)dendo nenhum oficial ser pr0'̂ movido sem
que possua o tempo inínimo de interstício no PÔsto e sa-
tisfaça as condições de robustez física, idoneidade oioral
e profissional, exigidas por lei.

Parágrafo único. E' garantido aos oficia-is (1," Po-
1 ícj^1s Militares, nas condições fixadas em leis' e regula-
luentos, o recurso contra preterições que sofrerem quan-
to a promoção.

Art. lo. As Polícias Militares adotarão o uniforme
de campanha que fô,r q̂ prüva;do pelo Ministério da Guerra.

,§ 1.' Os uniformes, distintivos e as insí"llins das Po-
lícias Militares são privativos dos oficiais,^^ sargentos epraças.	 t.,

§ 2.' 0 uso dos atuais unifornies será tolerado pelo
prazo de dois mos, a contar da aprovação do novo pla-
no pelo Ministério da Guerra.

~ Art. 11. As Polícias Militares podei-5o qdquírir, nos
orgaos provedores do Exército, ttido quanto nece"itai,eiii
pira a sua subsistência (viveres ferragens, f,-ii,damentos,
ele.) ou para sua maior eficiência ( armamentos, equilia-
nientos, munições ' etc. ) .

Parágrafo único. As mesmas Polícias receberão gra-
tuitamenle do Exército os seus re--,^ulamentos em

Art. 12. E' vedado às Polícias Militares I)ossviliir ar-
tilharia, aviação e carros de combate, não se inciuindo
nesta últinia categoria -os carros blindados.

Art. 13. Vetado.
Art. 14. Não haverá nas Polícias Militares, a ne-

nhum título, graduação ou refornia no pôsto niediato.
Art- 15, 16, 17 e 18 — Vetados.
Ar[. 19. Os oficiais, aspirantes a oficia],- sargento N e

praças das Polícias Militares, 
DOs têrmos do art!..,lo 84 da

Constit1Úç^o Federal, terão fôro especial IlOs delitos ini-
litares, serão punidos com penas estabelecidas no Código
Penal Militar pelos crimes que praticarem e aí estiverem

1
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previstos na conformidade 
do Código de Justiça Militar

em vigor.
Parágrafo único . Cada Estado -organizará a sua jus-

tiça militar; conistituindo como órgão de primeira ins-

tância os conselhos de 
justiça e de segunda instância a

Côrte de Apelação em tribunal especial.

Art. 20. Aos oficiais é assegurado o direito 
de re-

correr idas decisões disciplinares e de imposição de qual-
iquer penalidade, na forma da legislação do Exército Na-

cional, como for aplicável.

Art. 21. os oficiais das polícias Militares quando
demitidos a pedidos e as praças das mesmas milícias,
excluídas com baixa de serviço e que tenham completa-
Ido a sua instrução,, serão considerados -reservistaLs nos

têrmos da lei do serviço militar.

Art. 22. Serão adotados nas Polícias Militares, no

que lhes forem aplicáveis, os regulamentos de instrução

militar, vigentes no Exército, bem como o R . I . S. -G.

(Regulamento Interno dos Serviças Gerais dos Corpos e

das Tropas).

Art. 23. Aos oficiais da ativa e aos reformados das

polícias Militares é extensivo o disposto nos -artigos 164

e 165 e seus parágrafos da Constituição Federal.

Art. 24. Vetado.

Art. 25. Cinco anos a-pós a publicação da preisen-

te lei, só concorrerão ao provimento das va
g
as de 2.- te-

nente,os candidatos que possuírem o curso de oficiais a

sua Cúrporação, ou da Polícia Militar do Distrito Fede-

ral; e de capitão, maior e tenente-coronel, dois anos após

a publicação desta lei, os candi-datos que possuírem o Cur.

is,
o de Aperfeiçoamento ou formação de oficial da sua Cor-

poração, ou da policia Militar do Distrito Federal ou da

Escola de Armas do Exército.

Parágrafo único . Êstes prazos de tolerância não
atingem as corporações que tem Escola de formação de
oficiais ou de aperfeiçoamento, com mais de cinco anos

de funcionamento.

-Art. 26. A instruç^o dos quadros e da tropa, que

obedecerá à orientação do Estado Maior do Exército, se-

rá obrigatoriamente dirigida por oficiais do Exército ati-

vo que tenham, pelo menos, o curso da Escola de Armas

e sejam postos pelo Ministro da Guerra à disposição dos

Governadores dos Estados, por propostas destes e com a

anuência do Estado Maior do Exército.

Art. 27. Continuam em vigor nas Polícias Milita-
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res, n<^s pontos que colidírem com a presente lei, os dis.
positivos regulamentares e legais federais e estaduais.

Art. 28. RevDgam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1936.

GETúLIO VARGAS

Vicente Ráo

DECRETO N. 519

Moidifica do^is cargos no E. M. da Fórça Pública

0 Governador ido Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve rnoflificar os cargos de chefe e
sub-chefe do Estado Maior da rôrça Pública para o se-
guinte:

a) — o chefe do Estado^ Maior terá o pôsto de te-
nente-coronel; e

h) — o sub-chefe terá o pÔsto de major.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de março
le 1936.

BFNEDITO VALADARIES RinFiRo

Dorningos Henriques de GUS/não júnjor

Sr. Governador.

Pelo contrato de 2 de fevereiro de 1932, celefirado
entre o Estado de Minas e o extinto Instituto Mineiro do
(:afê, assumira êste o encargo de pagar as prestações res-
tantes do empréstimo contraído com o Banco Italo-Belga.

Êsse saldo, ao câmbio do dia da assinatura do con-
trato e acrescido ido débito do Estado para com o extin-
[o Instituto, débito êste apurado na ocasião e proveniente
da taxa-ouro até então arrecadada ,, montava, feitos os
cálculos para conversão em apólices ao tipo 90, em
60.275:225$504.

Para cobertura dessa importÂncia foi feita uma ernis-
são de 60. 000 a

p
ólices de 1 : 000$000 cada uma.

Na falta dos títulos definitivos foi-se fazendo a emis-
são em cautelas provisórias.

Dada a autorização concedida no artigo i., i do cita-
do decreto, a administração consultou a diretoria do Ins-
tituto sôbre a conveniência do desdobramento da autori-
zação em títulos nominativos e ao portador, tendo rece-
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bido instruções para imprimir 20.000 apólices ao porta-
dor e 40.000 nominativas. .

Entretanto, na vigência ida impressão dos titulos de-
finitivos, e, certamente para atender a conveniências do
mercado, a diretoria do Instituto só emitiu cautelas re-
presentativas de apólices ao portador até o limite total
(60.000:000$000). Daí resultou que, tendo dado saída às
apólices ao portador, ficaram encalhadas as 40.000 no-
minativas, por isso que os detentores de cautelas ao por-
tador não idesejam a permutapor títulos nominativos, —
de curso mais retardado na bolsa, logo, de cotação inais
baixa.

Como há necessidade de remediar essa anormalidade,
precisa o Govêrno do Estado de recolher c incinerar as
apólices nominativas e -de imprimir outras tantas ao por-
tador.

Essas providéncias, entretanto, dependem, em vista
de exigência da Câmara Sindical dos Corretores do Rio
de Janeiro, da modificação do decreto, motivo pelo qual
submeto à sua sábia consideração a minuta do decreto
an exo.

Reitero a vossa excelência os protestos da mais ele-
vada consideração e estima. — 0 secretário idas Finan-
ça:s, 0WdIo de Abreu.

DECRETO N. 520

Autoriza a canversão de apólices nominalivas em apólices
ao portador

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e tendo em vista as preferências do mer-
cado de títulos e as exigências ida Câmara Sindical -dos
Corretores de Fundos Públicos do Rio de Janeiro, resol-
ve, de acôrdo -com a autorização contida no artigo 1.1 do

Decreto 10.246, de 6 de fevereiro de 1932, mandar con-
verter em apólices ao portador 40.000:000$000 das apó.
lices nominativas emitidas em virtude do referido de-
creto.

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças
assim o tenha ^entendid^o ;e faça executar.

Palácio do Governo, em Belo Horizonte. aos 6 de
março de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 521

PeildÔa ioficiais e praças da Fôrça Pública

0 Governador do Estado,de Minas Gerais, usando de
suas atribuIções, e em regosijo pela nova organizaç^O
dada à Fôrça Pública, resolve perdoar todos os oficiais
e praças da mesma Corporação que porventura estejam
condenados por crimes militares, ou aguardando julga-
mento por iguais motivos.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de março
de 1936.

1

	

Domingos Henriques , de Gusináo Júnior

BENEDITO VALADAMS ]RIBEIRO

DECRETO N. 522

R,e^qii[ai-i^-a o sei-viço de instru~ nas diversas unidades

da Fôrça Pública

0 Governador do Estado de Minas flerais, usando
de suas atribuições e:

considerando que, em 4 de março de 1934, foi criado
o Departamento de Instrução com a finalidade de difun-
dir conhecimentos técnicos e práticos no seio da Fôrça
Pública;

considerando que, até agora, os seus métodos se con-
servaram quasi adstritos ao próprio D. I., :porque os
oficiais, sargentos, cabos e soldados que po-deriam ser
aproveitados como monitores nos corpos, eram em nú-
mero resumido, desaconselhando, portanto, a adoção de
tuni medida de caráter geral neste sentido;

considerando que, dôra em diante, porém, teremos
,desaparecida essa deficiência, de vez que já duas turmas
de instruendos foram distribuídas aios corpos de tropa
pelo D. L, devidamente diplomadas em diferentes cursos
por êsse Departamento;

considerando que, finalmente é chegada, portanto,
a oportunidade de ser adotada em todos os corpos da
Fórça Pública a instrução, com as suas modalidades.ora
ensinada no D. L,

,resolve:

Art. 1.1 Que se constitua em cada Urpo ou Depar-
tamento uma Escola de I-nstrução, com duração de 3 a 6
meses.
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§ 1.0 Que para cada uma dessas escolas s-eja designR-

do, encarregado de instrução, um oficial com o Curso de
Aperfeiçoamento -ou Especial do D. I.

§ 2.o Que seja corIferido a cada oficial instrutor na
,sua especialidade autonomia didática com a exigência
prévia de ter seus programas, feitos sol, -os moldes dos

do D. I. aprovados pelo oficial en(,arregadio da in,s-

trução.

§ 3.0 Que a èsse oficial seja facultado escolher au-
xiliares, sargentos, cabos e soldados que tenham o Cur-
so do D. I.

§ 4.0 Que para educação física, o encarregado da
instrução tenha à sua disposição um sargento monitor e
auxiliares para isso classificados ou de aptidão reconhe-
cida. Sempre que possível, também, um oficial diploma-
klo nesta especialidad,e.

§ 5.1 Que no fim do período sejam realizados exa-
mes , para verificação do aproveitamento individual e c^o-

letivo da Escola de Instrução.

§ 6.o Que os oficiais, sargentos, graduados e solda-
dos escalados para cada escola, o sejam pela administra-
ção do Corpo ou Departamento, e, em seguida, inspecio-

nados ^de saúde pelo facultativo do próprio Corpo, con-
forme se procede no D. 1.

§ 7.1 Que o presente decreto entre em vigor a par-
tir do corrente mês, em que devem ser organizadas ases-
colas de instrução em todos os setores administrativos da
Fôrça Pública.

§ 8.* Que no começo e ao término de cada escola,
sejam enviadas relações do pessoal respectivo ao C. G.

com os devidos esclarecimentos para publicação no bo-
letim ido ^G_. G. ; e

^§ 9.1 Que, de acÔrdo com o que dispõe o parágrafo

1.1 deste decreto os corpos do interior deverão instruir
imediatamente s^as E. L, entrando em período de in ,s-

trução, no primeiro isemestre deste ano, o 1.0 B. C. M.,
ficando -os demais corpos da Capital sujeitos à escalasub-

sequ.ente, a critério do E. M.

Art. 2.1 0 Secretário ide Estado dos Negócios do In-
terior assim o tenhaentendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de março

de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Henriques de GuSmão JúniOr
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DECRETO N. 523

Aprova cOnt<ts da Prefe itura de Jacutinga

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de a ,côrd^o com o dijsPosto na alínea
XIX, artigo 12,do decreto número 9.847, de 1931, resolve
aprovar, nos têrm,os do parecer da Secretaria do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Jacutinga, Sr. FIO-
rianci Sa^reti, relativas ao exercício de 1933 e assim de-rnonstradas:

Receita:

Saldo de 1932 .	.	.	.	.	.	.	.	3:321$300

Renda^s arrecadadas
Outras operações

Despesa:
Despesa realizada
Oull'as operações
Saldo para 1934

Situação patrimonia.l:

Ativo	.	.	.	.	.. .	.	.	.	.	.	972:724$600
Passivo	 621:180$700
Pat^rimônio líquido	.	.	.	.	.	.	351:543$900

Palácio do ^Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão Júnior

DECRETO N. 524

Appo,va contas da Prefeitura de Sabará

0 :Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com -o diSPO^sto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas Prestadas pelo Prefeito de Sabará Sr.
João Francisco Ferreira, relativas ao exercício de ^934
e assim demonstradas;

1,1

209:309$100
4:075$000

216:705$400

208:581$800
7:969$000

154$600

216:705$400
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Receita:

Saldo de 1933 .	.	.	.	.	.	.	.	10:845$900
Rendas arrecadadas . . . . . . .	118:014$900
Outras operações . .	. . . . .	500$000

129:360$800
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	121:988$800
Saldo para 1935 . . . . . . . .	7:372$000

129:360$800
Situação patrimonial:

Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	472:867$000
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	316:719$200

Património líquido .	.	.	.	.	.	156:147$800

ll'alácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos H. de Gusmão Júnior

DECRETO N. 525

Aprova. contas da Prefeitura de jjarnarandíb«

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de ac&rdo com o disposto na alínea
XIX, do artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itamaran-
díba, senhor Jonas Câmara, relativas ao exercício de

1932 e assim demonstradas:

R,eceita:

Saldo de 1931 .	.	.	.	.	.	.	.	2:149$200
llendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	3a:924$700

_í6-073$900

	Despesa:	
31:554$500Despesa realizada . . . . . .	4:092$000Outras operações . . . . .	427$400

Saldo para 1933 .	.	
.	.	

: .*

36:073$900

Situação patrimonial:
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Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78:227$000pass i v o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20:463$600

Patrimônio líquido . . . . . . .	57:763$400
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de mar-

ço de 1936.

BENEDUO VALADARES RIBEIRo

Doiningos H. de Gu,9mão Júnior

DECRETO N. 526

Aprova contas da Prefeitura de Borda da Mata

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Borda da
Mata, senhor^Raul de Anúrade Cobra, relativas ao exercí-
cio de 1932 e assim demqnstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.	.	.	.	.	.	.	.	1:045$900
Rendas arrecadadas . . . . . . .	57:494$100

58:540$000
Despesa:

Despesa -realizada .	.	.	.	.	.	.	58:493$300
Saldo para 1933 . . . . . . .	.	46$700

58:540$000
Situação patrimonial*

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	93:146$600
Passivo (divida flutuante) . . . . .	18:167$000

Património líquido .	.	. .	.	.	74:979$600
Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 12 de mar-

ço de 1936.
BENrDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos II. de Gusmão Júnior
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1 DECRETO N. 527
Aprova contas da prefeitura de Jequeri

0 Governador do Estado :de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrd^o com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
isolve aprovar, nos têrnios do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito -de Jequerí,
doutor Artur Damásio, relativas ao exercício de 1935 e

assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	.	.	.	.	.	.	.	.	2:091$100
Rendas arrecadadas . . . . . .	77:717$800
Outras operações . . . . . . .	19.698$100

99:507$000
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	95:083$900
Outras operações . . . . . . . .	3:417$200
Saldo para 1936 . . . . . . .	.	1:005$900

99:507$000
Situação patrimonial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
182:958$300

Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
159.471$800

Patrimônio líquido . . . . . . .	23:486$500

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de mar-

ço,de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos H. de Gusmão Júnio-"

DECRETO N. 528

Autoriza o prefeito de Nova Lima a permutar um terreno

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Co,n-
sellio Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
-de Nova Lima a permutar um terreno da prefeitura, com

uma área de 1.662 metros quadrados, sito à Praça Coro-
nel Aristides, naquela cidade, por outro medindo 1.150

metros quadrados, de propriedade da Companhia do Mor-
ro Velho, também situado naquela cidade, rua Santa
Cruz.
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 12 de mal;-
^o de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos H. de Gasmúo Júnior

DECRETO N. 529

Autoriza o prefeito de Patos celebrar um contrato,

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
desuas atribuições, e tendo em vista o parecer do Depar-
taniento da Administração Municipal, resolve conceder ao
prefeito de Patos autorização, para celebrar com o senhor
Otaviano Lapertosa, ou companhia que êste organizar,
e . n .as bases estabelecidas pelo Conselho Consultivo Mu-
nicipal, um contrato para instalação de moinhos e explo-
ração da lavoura do trigo naquele município.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 13 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

~ingos H. de Gusmão Júnilor

DECRETO N. 530

Autoriza o prefeito de Poços de Caldas a fazer unia
desapropriação

0 Governa-dor do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao sr. Prefeito de
Poços de Caldas autorização para desapropriar, ouvindo
previamente o Conselho Consultivo Municipal, a fonte
Quinze de Novembro e o terreno necessário, naquela
estância, para suprir a deficiência de água termo-iiiineraI
que se faz -sentir nos serviços termais.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 13 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

DoMingos H. de Gusinão Júnior

DECRETO N. 531

Autoriza o Prefeito de Rio Casca a doar um terreno

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e -tendo em vista o parecer do Con-

1
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selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o Prefeito
de Rio Casca a doar ao 6çBela Vista Foot-13a11 Club", asso-
ciação esportiva do município, uma área de terreno de
propriedade da Prefeitura, com 120 metros de compri-

mento por 62 de largura, situado na séde 
do município,

não podendo, entretanto, ser transmitido a outros, sob
quaisquer pretextos, e revertendo o mesmo ao município
no caso de desaparecimento do Clube.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 13 de mar-

ç^o de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos H. de Gusmão Júnior

DECRETO N. 532

Autoriza o Prefeito de Teófilo Otoni a promover a reei-
são do contnato para explOraÇdQ do serviço de bondes

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o Prefeito
de Teófilo Otoni a promover a recisão, do contrato de
privilégio, celebrado com Guilherme Landi, para explo-
ração do serviço de bondes naquela cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 13 de mar-

ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos H. de Gusmão Jún^or

DECRETO N. 533

Autoriza o prefeito de Mariana a celebrar um contrato

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
-de Mariana, a firmar com a Companhia Fôrça e Luz Ma-
rianense contrato para exploração dos serviços -de fôrça
e luz naquele município, e cujas cláusulas com êste se
publicam.

Pálacio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de mar-

ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião JúniOr
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CLÁUSULA PRIMEIRA
0 Prefeito Municip al de Mariana,,,,d,,r. Josafat Macê.do, em virtude da aU10rização constante do decreto mu-

niciPal número sessenta (60) -de cinco (5) de abril docorrente ano e -de acôrdo com as leis Federaise Estaduai
1 
s,]>em assim de

vidamente autorizado pelo Conselho Consul-,1 livo Municipal em parecer de 8 de Inaio de 1934, queserá transcrito no final deste e ainda nos têrmos do pa-
recer do Conselho Consultivo do Estado, publicado noórgão oficial dos poderes do Es 'tado de dez (10) de agós-to de mil novecentos e trinta e 

quatro (1934), tendo emvista as obrigações do Presente cont .rato assumidas pelaSociedade Anôníma "Companhia Fôrça e Luz 
Marianen-se" coneede a esta o direito de produzir, t r

ansmitir, dis-tribuir e vender dentro -do município de Mariana, ener-gia elétri(;a Para ' luz pública e particular, para fôrça mo-tora e outros fins, comprometendo-se a não permitir quedurante o prazo deste contrato terceiros explorem Os ser-
Viços dessa natureza, salvo os casos previstos nos pará-grafos 2.' e 3.' desta cláusula.

§ 1.' Fica entendido que a, Cia. Fôrça e -Luz Maria-
nense se obriga a fazer todo o serviço de instalação ne-cessário para o for

necimento de energia elétrica, nos dis-tritos que o requererem, desde que à Cia fique assegura-do urn lucro razoável do capital empregado nesse servi-ÇO, a juíso da Prefeitura que procederá ao estudo do res-Pectivo orçamento elaborado pela Cia.
§ 2.' Reconhecida em minuciosa exposição, por es-crito, a inconveniência para a Ciia. contratante de efe-tuar os serviços a que se refere o parágrafo ^ ,rimeiro,desta cláusula, a Cia. F. L. M., mediante prévio enten-

dimento com a Prefeitura, abrirá mão tão sómente dêsse
serviço, em favor de terceiros 

com ús quais se resguar-darão os interêsses vitais da Cia., antes da assinaturade qualquer contrato para os, aludidos serviços.
§ 3.' 0 direito assegura(fo nesta c láusula não impe-dirá que particulares, individualmente produzam ener-gia, para as suas próprias necessidades, desde que não

forneçam a terceiros, mesmo a título gratuito
§ 4.' NO caso previsto no p arágrafo anterior, ^o par-ticula.
r náio Poderá utilizar as ruas, praças e logradouros

P
ú
blicos sem autorizaçAo da Prefeitura, que resguardará,os interêsses da Cia. contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA
Natureza do contrato

A Cia se obriga a fazer os ser -vi
ç
o s de utilidade pú..blica — forn ecimento de energia elétrica — estabelecen.D. 55
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:M

do, ,	
e desenvolvendo de acôrdo com as normas,

nantendo r

	
eguranÇa suas usi-técnicas mode nas de eficiência e s

nas geradoras, linhas de transmissão e.
 rede de distribui-

ç-ão, CUMDrindo-lhe remodelar 
os serviços atuais no que

de acôrdc> com as condições -deste contratofõr preciso,

e nos têrnios do Parecer Técnico que faz parte integran.

te do mesmo contrato.

pará<,rafo único. Entre êsses serviços fica desde já

,miendidi que a Cia. se compromete a -instalar uma nova

lui-l)iita ^"eradora de reserva, ainda nos têrm ,os do Pare-

cer Técnico referido, a qual deverá estar funcionando no

prazo -de seis (G) meses, a partir da assinatura deste

contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

1?ede de ílizinin(iÇãO

Ci a. e. obri"a a reparar, no prazo do uni ano, a
distribui-

partir d,1 ^ 1 ^;sinatnra deste contratO , 1 "ed '-' ("C

^ , ào e linha de alta t ensão, CXiSentes, de modo a l aran

-tir a segurança e a coritinui&^dc do serviço segundo dis-

põe o Parecer Técnico anexo a êste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

Iluminação pública

A Cia. fornecenÍ^ -, conservara todo o serviço 
de ilu-

M i li ação pública atual e 
futura, para ruas, praças, estra-

das e 
outros logradouros públicos, correndo por sua con-

ta túdas as des^es-as de aquisição, instalação 
e manuten-

ção 
exigidas para a boa ordem do serviço.

Par,ágrafo único. No caso de instalação elétrica em

qlI
alqu,er distrito, a Prefeitura se compromete a ceder

A	atrimÔnio municipal para a instalação da
unia rea - 1,	 1 ^-^
d ; s^,riL, u i, Úora.	 ".í

CLÁUSULA QUINTA

Duração da iluminação

,A Cia. manterá ,o, serviço de ilumin,,aÇão p^blica dia-

rianiente, cio anoitecer de um dia ao amanhecer do ou-

tro: nos meses de 
outubro a março, das dezenove horas

às cinco e nos ineses de 
abril a s.etembro, das dezoito

horas às seis, perfazendo , um total de 4.016 (quatro mil

e dezeseis) libras por ano.

CLÁUSULA SEXTA

Faltas na iluminação pública

A Cia. incorrerá por falta de iluminação Pública,
nas seguintes multas: a) de $500 (quinhentos réis) por'
noite, por lampada que não estiver funcionando dentro
das horas marcadas para a iluminação, desde que deeor-
ridas 24 (vinte e quatro) horas após a notificação dessa
faltapor escrito pelo Fiscal da Prefeitura, não tenha sido
substituída ou removida a causa,do seu não funcionamen-
to. b) Pagamen!# pior hora de falta -de luz a sab.er:

das 18 até às 22 horas — multa de 2ó$000 à hora;
das 22 até às 24 horas — multa de 15$000 à hora;
das 24 horas em deante — multa de 10$000 à hora,

devendo a Cia. ser notificada pelo Fiscal da Prefeitura.

Parágrafo único. Quando a falta se verificar por
Motivo justifica,do fica a Cia. isenta da multa de acôrdo
com a cláusula vigésima-oitava deste contrato, cabendo-
lhe nesse caso a justificação por- escrito ao Prefeito.

CLÁUSULA SÉTIMA

Tarifas especiais

A Cia. fará os seguintes fornecimentos especiais:
a) A' Prefeitura Municipal, normalmente, forneci-

P^icnto gratuito de 500 (quinhentas) velas, correndo por
conta -da Prefeitura as despesas de instalação -de mate-
rial. Para a instalaÇ,^o extraordinária, em dias de festa,
o fornecimento de luz será feito com 50 % (cincoenta porcento) de re,diição, quando requerido pela municipali-
dade.

h) Ao Foi-um, fornecimento gratuito de 200 (du-
zentas) velas.

c ) - 
ko Hos

p
ital da cidade, fornecimento gratuito

de 500 ( quinhentas) velas.
d) A's egrejas e estabelecimentos reli ^iosos, que

recebem enérgia na época da! assinatura (l'êste contrá-
to, fornecerá a Cia. a iluminação nas condições em vi-
gor.

CLÁUSULA OITAVA

!%̂ 'Úrnero de postes e intensidade na ilwniização

A iluminação pública e particular se fará sob as
condições seguintes:

a)' 0 número de postes da, iluminação Pública será
o existente na época da assinatura dêste contráto, com
-o ;)iesmo numero de velas que serão cobradas ao preço,
da t,,^bela em vigor.

ENEP.M--

Mbh.,
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h) As lâmpadas terão a intensidade de 22 5, 50 
e 100

velas, observando-se a mesma distribuição antes exis-

tente .
c) A Cia. se obriga, w prazo de um ano, a orgq

--

vizar um mapa com a distribuição dos postes -da ilumi-
nação pública da cidade e distritos e especificação do
número de velas em cada um, do qual fornecerá uma
cópia para o arquivo da Prefeitura.

GLÁUSULA NONA

Aumenlo de piostes

Pelo aumento e instalação de novos postes de madei-
rã da iluminação pública, a Cia. não- terá direito alguiu
ao preço dos postes, pois êstes serão colocados a juizo
da Municipalidade e sem onus algum para ela.

CLÁUSULA DÉCIMA

Taxas cobradas pela Companhia

A tabela de preços a serem cobrados em paigamento
da enérgia sob qualquer forma fornecida, será a mesma
que em vi

gor na época da assinatura dêste contráto, só

podendo ser modificada, nos termos da cláusula décima-

terceira.
CLÁUSULA DÊCIMA-PRIMEIRA

Condições de fornecimento de energia a parliculares

-0 fornecimento de energia a particulares se fará de

acôrdo e ,am o Regulamento de Instalações previsto na.

cláusula décima-segunid ,a , e aos preços especificados na

tabela a que se refere a cláusula décima.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

Regulamento de instalações

A Cia. organizará no prazo de sessenta (60) 
dias

da assinatura dêste contrato um Regulamento de Instala-
ções de fôrça e luz, o qual ficará apenso a êste contra-

to depois de aprovado pela Prefeitura.

CLÃUSULA DÉCIMA-TERCEIBA

Prazo da concessão

0 prazo dêste contrato será de 2 5anos, prazo êste con.

tado do inicio do fornecimento de luz ao município,,

isto é, a partir de 11-10-927, devendo o mesmo ser re-

visto de 5 
em 

5 anos afim de sofrer as modificações

aconselháveis a juízo das partes contratantes, que para
tanto se entenderão.

§ 1.'. A revisão prevista nesta c láusula está su-
jeita a dispositivo de leis Federais ou Estaduais que re-
jam o assunto.

§ 2. '. No caso de qualquer modificação feita neste
contrato, nos têrmos desta cláusuli, as partes contratan-
tes lavrarão um térmo das modificações em forma de
aditamento.

CLÁUSULA DÉCEMA -QUARTA
Fiscalização da Prefeitura e outros 0rq̂ãos competentes

A Prefeitura e outros orgãos co
m
p etentes terão o di-

reito de fiscalizar o cumprimento do Presente contrato
por parte da Cia., Por interm édio do Técnico de desi-gnação da Prefeitura, quando jul gar conveniente, deven-
do o mesmo ter entrada franca 'nas usinas, demais ins-talações ou dependências da Cia., pondo esta, à sua dis-P,osiÇão aparelhos de precisão necessários à verificaçãode correntes e quaisquer exames que interessem à fis-calização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

^4un1Cnt0 c criação de novos impostos

A Cia., mediante verificação da Prefeitura, terá o

q
direito de, elevar os seus preços, proporcionalmente aualquer aumento ou criação de impostos , taxas con
tribuições, Onus ou outros encargos estabelecidos' peloGovêrno Federal e Estadual, que 'venham direta ou in-diretamente sôbrecare-,gá-la e também poderá Propôr àPrefeitura a, rev^são dos preços estipulados neste contra-
to quando outras circunstâncias o aconselharem, fazen-
do a Cia., a sua proposta de justificação por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Multas

Pela infração de qualquer cláusula dêste contrato, a
Cia. ficará sujeita à multa de 100 (cem mil réis), quelhe será imposta pela Prefeitura, eGin recurso a arbi-tramenio.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

Contas da Prefeitura

As contas referentes 
à ilumin' ,-, Ção Pública e a quais-er devidas pela Prefeitura à Cia., serão apresentad"

m
estralmente , nos primeiros dias de julho e janeiro

rI'
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<de cada ano, Ilevendo ser liquidad as dC1,11,1) 
de trinta

,dias seguintes a sua apresentação.

	

§ 1	Si a Prefeitura se atrazar en, seus pagamen-

ésin i o dia, a conta passara a vencer , àá1
tos além do tri o, ) ao n lès, en,

por diante, os j uros de 11- 
(un, por cento 

excederá de
tendendo-se, porém , que êsse atrazo não

três meses. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Isenção 
de inipostos

A Cia. ficará isenta de todos 
os impostos, taxas ou

tributos muillCip,is durante a vigência ao present
e con

	

trato.	
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

-ão de direitosIsenção e reduç

A 
prefeitura ou quem.de direito, mediante solicita-

ção especial da Cia. requisitará isenção ou redução de

impostos e taxas federais, de 
qualque1 

r natureza, inclu-
o ao serviço a

	sive aduaneiros, para material necessari
	

Ia-
)ntrato, sempre. que a legis

que se refere, o presente c( 
cessão de tal favor, de acôr-

ção Federal autorizar a con elo Municipal. ri. 60, de 5-4-
do com o art. 7. o do Decr

	

'935.	
CLÁUSULA VIGÉSIMA

Reiristro Federal

Fica a Cia. contratante- obrigada a re nistrar as suas
. dades e direitos, nos têrTI105

-fontes de energia, proprie .
da leiislação Federal em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Direito de desapropriação

Fica a municipalidade investida do direito 
de de-

sapropriação e declarados 
de utilidade pública muníci-

pai os terrenos necessários 
à colocação de postes e à

passagem dos cabos e fios elétrioos C 
instalação em

vigor, devendo a Cia. fazer a solicitação 
à Prefeitura,

que 
a julgará. Todas as despesas decorrentes, correrão

por conta ida concessionária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

Recomposição de calçamento

No caso de obras ou reparações feitas pela Cia.
por sua própria iniciativa, para extensão ou manuten-
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ção dos seus serv i ços , fará ela à sua cus,^a a reco i -^ili o-
sição Je ruas e c^4çadas nas condições em que as wes-
rnos anterll-D r ille,-t ,-, se achavam. Caso , porém a abertu-
Ta das ruas ou calçadas ten-lia sido feita em 'virtude de
pedido da Pi-efeilui-a, ou de terceiros, caberá aos i ii te-
ressados o pa.g aincnto à Cla. de obras de reparação fei-
tas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

Dunes por

Os Í nd1ivduos, empresas, ou conipanhias , bein COMO
as repartições de obras publicas niii-.,iicip^is ou
qu2 de qu{^1(luer fornia pi-eju(^

'
i(luem os serviços ou da-

niflutiem as instalações da Cia., serão obri gados a in-
denizá-los d

a
s despesas provenientes de rep`aros 0u sil-

e d,,s i--- rCÍAS de IL1cí^oL; cesswites.

CLÁUSITLA VIGÉSIMA QUARTA

Tz-,,iitsiereizci^(^ a terceiros

A Cia. te
r
á o direito, em qualquer tempo, de arren-

dar ou ceder e transi'crir tolal ou parcialinente a pí-^^-
sen

t
e concessão e todos os seus bens, direitos, onus,

vai,flagens, a empresa nacional ou estran g
eira, fie,,-^ndo

poréi7, o sucessor sujeito a todas as obrigações e respon-
sabilidades constantes nesse contrato, no mesmo prazo
dêste e depois de Previamente autorizado pelo Govél-n,G,
salvo o caso de sucessão.

Pará.g.-,-,f3 Único. No caso previsto nesta cláusuli,
c,9 berá à Prereitura preferência para efeito de- encam-
pação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

Encampação

N̂ os têrnios da c láusul a vigésima quarta e respectivo
parágrafo, ou quando se findar o prazo estabelecido na
cláusula ^décima terceira, a Prefeitura poderá enca-mpar
os se-rviços da Cia. abrangidos por êste contrato.

§ 1.'. 0 preço (Ia encampação deverá ser fixado
[-r IcÔrdo entre a Prefeitura e a Cía., até (6) meses
antes da data inarcada para a encampação. Si, até tal
data, não for possível o acôrdo, a encanipação depende-
Tá da fixação do dito preço por arbitramento, na forma
d a cláusula vigésima sétima, devendo a Prefeitura ini-
ciar o respectivo processo dentro dos 30 (trinta) diasseguintes.
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§ 2. *. Si a Prefeitura deixw- do e1'ct^vir ^i encam-

pação da data determinada, mediante o pagainciito do,
refeuido preço, tal procedimento importara na des. , stên-

cia da aquisição , ficando sem efeito a avaliação.

CLÁUSULA _VIGÉSIMA SEXTA

Casos forluitos e de fóriça maioi,

Para os efeitos deste contrato quanto às
asfturnidas pela Cia., serão considerados casos fortuitos

ou de fôrça maior que suspenderão as restionsahilidadcs
da C i'a. ou a exoneração dessa resp^)nsab1lidaa] c, qaal-

quer ato ou aconteciniento para o qual não haja a Cii.,
concorrido com culpa ou negli

g
ência sua entre as quai-

figurani: ordens emanadas de autoridade competente,
impedimento le

g
al, guerra externa ou civil, epidemips,

greves, incendios, explosões, sêcas , inundações, aciden-

tes imprevisiveis em usinas ou linhas fenôiiiei.ios ine-

teor,oló,"icos ou outro sacontecimentos que prejudiqueai

o funcionamento ou o fornechriento de seus serviÇos no

todo ou 
em 

parte.

CLÁUSULA VIGÉSEVIA SE713,1À

Não obstante continuarem de propriedade da Cia.

os po,stes, todo o material de iluminação, instalação e
máquinismos, são considerados de serviços públicos c q-
mo bens municipais, para que possa gozar d,-^s prer:-o-

gativas e garantias que Ilie são inherenles perlilte as
leis civis e penais.

DECRETO N. 534

Aprova contas da Prefeitura de Clóudio

0 Governador do Estado de Nfinas Gera^s, tisando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto w, alinea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-
ve aprovar, nos têrnios do parecer da Secretaria do

Interior, as contas prestadas pelo prefeito de (',Iáti^iio,

sen-lioi- Pedroi Queiroga Martins Pere
i
ra, rela'Liv^^s ,^ o

exercíc ; o de 1934 e assim dem,onstradas.

Receita:

Saldo de 1933 . . . . . . .	.	.	.	7:498$300
Rendas arrecadadas	 94:137$900
Outras operações . . . . . . .	.	.	60:747$000

162:383$200

873

Despesa:

Despesa realizada . . . . . .	. .	.
Outras operações	

104:931$400r
Saldo para 1935	

47:635$300
9:816$500

Situação Patrimonial.	
162:383$200

Ativo
Passivo	 405:535$500

379:703$506
Patrimônio liquido .	.	.	.	25:852$00h,

Palácio do 
Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de mar,

ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doiningos Ilenriques de Gusinião Jj^ujor

DECRETO N. 535

Autoriza o prefeito de Cláudio a abrir uiu crédito
adicional

0 Governador do Estado de _NIinas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve "nceder aio prefeito de
Cláudio autorização para abrir um crédito adicional de10:3ã0$800, 

destinado a Completar as autorizações do
exercício de 1934 e regularizar a escrita, municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte , 14 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Dorningos Henriques de Gusu jão júnior

DECRETO N. 536

Aprova o ato do prefeito de Lima Duarte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, e tendo em vista o parece do Conse.
lho Consultivo, resolve aprovar o ato -do prefeito de
Liina Duarte Pelo qual baixou o decreto número 21, de
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,6 de novembro de 1935, 
sôbre ahertura de um crédito

suplementar.
Palácio do Gov^rno, em Belo Horizonte, 14 de mar-

. ço de 1936-

BENEDITO VALADARES RIBEIR,^

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 537

Autoriza r, prefeito de Pouso Alegre a abrir créditos su-

ple:menlares	

1
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do 
Coli-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar -o prefeito

de Pouso Alegre a abrir onze créditos suplementares a

verbas do orçamento para 1935 1 na 
Importância total

de 31:541$000 e de acôrdo com a discriminação apro-
vada pela Departamento da Administração Municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de mar-

,ço de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Henriques de Gasmão JúnIor

DECRETO N. 538

Autoriza o prefeito de Apaguarí a doar um terreno

0 Governador do Estado -de Minas Geraís, usando

-de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con.
selho Consultivo Municipal resolve autoriz,^r o prefeito

de Ara,-uari a doar à Escola Normal Sagrado Coração de

Jesús, para o fim de instalaç ,,~i<) de uma séde a

terreno pertecente à municipalidade com a área de 800

anetros quadrados, situado naquela cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de mar-

ço de 1936.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Júni0r

1
DECREI 0 IN . 539

Marca o dia 3 de maio próximo para a instalação da co-
marca de Divinópo,lis

0 Governador d(} Estado de Minas Gerais, usando
ida atrib^uição que , lhe confere o artigo 38, n. 3, da Cons-
titu'ição, resolve, de acôrdo com 6 artigo 5.', do Decre-
to n. 155, de 26 de julho de 1935, rh,^,r"r o dia três de
maio próximo futuro para a instalação da cornarca de
Divinópolis, criada pelo citado decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de mar-
ço (te 1936.

BENEDITO VALM)ARES RIBEIRO

Domingos Henríques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 540

Marca o dia 30 de março corrente para a ínstalação do
têrm^o de Ibid

0 Governa-dor do Esta-do de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 38, n. 3, da Cons-
titu^ção, resolve, de acôrdo com o art. 5.o, do Decreto
n. 155, de 29 de julho de 1935, marear o dia 30 de
março corrente , para a instalaç-,~to do têrmo, de Ibiá,
criado pelo citado decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte. 14 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão Júníor

DECRETO N. 541

MIurca os dias 2, 5, 8, 15, 18 e 20 de abrí1 próximo para
a instalação das coinarcas de Eloi Mendes, Andra-
das, Raul Soares, Bom Despacho, Tupaciguara e Ne-
pomuceno.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Cons-
titu 'ição, resolve, de acôrdo com o artigo 5. * do De-
creto n. 155, de 29 de julho de 1935, marear os dias 2,
5, s, 1 5, 18 e 20 de abril próximo futuro para a instala-
çao, respectivamente, das comarcas de Elof Mendes, An-
dradas, Raul Soares, Bom Despacho, Tupac iguara e Ne-
pomuceno, criadas pelo citado decreto.

Palácio do Govêrno , Belo Horizonte, 16 de mar-
ço de 1936.

.T3ENEDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão Júnior

Ne~
KÈ^_
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DECBETO N. 542

Marca os dias, 2, 5 e 15 de abril próximo pora a instala-

ção das coimarcas de São Golard^o, Miraí e Bicas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usanda
da atribuição que lhe confere o artig ,9 38, n. 3, da Cons-
tituIção, resolve de acôrdo com o arti

g
o 5.' do Decre-

to n. 155, de à de julho de 1935, marear os dias 2, 5

e 15 de abril próximo futuro para a instalação, respe-
ctivamente, das comarcas Oe São Gotardú, Miraí e Bicas,
criadas pelo citado decreto.

Palácio do Govêrno, Bello Horizonte, 16 de mar-

ço de 1936.

jBrNFDITO VAIADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 543

Morca o dia 5 de abril próxirno para a instalaÇão da co-

marca de Passa Quatro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição, que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Consti-
tuição, resolve, de acôrdo com o arti

go 5.', do Decreto
n. 155, de 29 de julho ^de 1935, marear o dia 5 de abril
próximo futuro para a instalação 

da comarca de Passa
Quatro, criada pelo citado decreto.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de mar-
ço de 1936.

BENEDITO VALADABES BIBEIRO

Domingos Henriques de Gusikião Júnior

DECRETO N. 544

Autoriza o prefeito de Barbacena a celebrar con^ra10

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
^suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con.
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Barbacena a celebrar, nos têrmos da minuta aprovada
pelo Departamento da Administração Municipal, um
c^Dntrato com a Fiação e Tecela

g
em São José Limitada,

que vai instalar naquela cidade seus departamentos in-
dustriais.
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Palácio do Govèrno, em Belo Horizonte, 18 de mar-Ço de 1936.

BENEDITO VALADARF,8 RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Júnior

DECRETO N. 545
Marca o dia 15 de abril próximo papa instalação du co-

imarca de Pirapora

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Cons-litu!ÇãG, resolve, de acôrdo com o artigo 5.* do decretofi. 155, de 29 de julho de 1935- marear o dia 15 de abril
próximo futuro para i11stalaçã^ da comarca de Pirapora,
-criada pelo citado decreto.

Palácio dü Govêrno, em Belo Horizonte, 19 de mar-Ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos fIenriques de Gus,mão Júniop

DECRETO N. 546
Reconhece como de 1. ' gráu a Escola Normal ,Santos

Anjos". de Além Paraíba

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve
reconhecer como de 1.- gráu a Escola Normal "SantosAnjos% de Além Paraffia.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de mar.,ç,o de 1936.

BENEDITO VAIKDARES RIBEIRO
José Bonifácio O línda de Andrada

DECRETO N. 547

-R,C^uiO'Ora o saldo do crédito aberto pelo decreto n. 387
de 11-12-935

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de con.
fonnidade com a atribuição contida no parágrafo úni.
co do artigo 20, da lei n. 1.012 de 1927, resolve revi-
,gorar, para o exercício de 1936,'o saldo do decreto n.
387, de 11-12-935, no total de réis: 50$000 (cincoentamil réis) para pagamento da gratificação adicional da
lei 425, de 1906, a dois diretores e um porteiro da Se-
,cretaria da Assembléia Legislativa do Estado.

1
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o Secretário de Estado dos Negócios das Finanç"
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de mar

ço de 1936-

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

ovídio XaVier de Abreu

DECRETO N. 548

Revigor,a o saldo do crédito aber, to pelo decreto n. 393,

de 11-12-935

0 
Governador do Estado de Minas Gerais de coa-

formidade com o parágrafo único do artigo ^0'.d.a 
lei

n. 1.012, de 1927 
resolve, revigorar, para o exercício de

^rédito aberto pelo decreto n. 393, de

1936, o saldo do uzenlos e quatro
11-12-935, 

no total de réis: 204$000 (d
(te adicionais da lei 425, de

mil réis), para pagamento	 imprensa
1906, 

a otáviano NMendonça^ funcionário da

Pires (le oliveira, ex- guarda fiscal.

Oficial e Zeferino

0 Secretário de Eqtado dos Negócio
s das FinanÇas

assim o tenha entendido e faça executar.

palácio do Govêrno
, em Belo Horizonte, 23 de inar-

ç<) de 1936.

BFNEDITO VALADIkRrS RIBEIRO

,ovídio Xavicr de Abreu

DECRETO N. 549

Revigora o 
crédito aberto pelo decreto n. 415, de 23,

de dezembro de 1935

0 
Governador do Estado de Minas Gerais, iis:ijido

ará grafo único do artigo 20,
da atribuição contida no p	n

da lei n. 1.0 12 de 1927, resolve revi zulorar, para o exer-

c;icio de 1936, ^ 
crédito aberto pelo decreto n. 415, de

23 de dezembro de 1935, 
no total de Rs- 1:200$000 (un,

conto e duzentos mil 
ré's), para pagamento da gratil i

-cação adicional da lei 425, de 
1906, -ao chefe de secção

-v ; <) Vieira Branga.
da Inspeloria Fiscal de Minas otá

0 
Secretário de Estados dos Negóc^os das Finanças

assim o tenha entendido « e fa c a executar.

Palácio do Góvérno, em Belo Horizonte, 28 de i
,,i2r-

ço de 1936.

BENEDITO VAIAD-kRE"
Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 550

Revigora o saldo do crédito aberto pelo decreio n. 395,
de 11 de dezembro de 1935

0 Governador do Estado de Minas Gerais usando
da atribuição contida no pará grafo único do a,tig, 20,
da lei 11. 1.012, de 1927, resolǸ e revigorar, para o exer.
cício de 1936, o saldo do crédito aberto peIfl deci-eto n,
395, de 11 de dezembro de 1935, no total de Bs.
128$300 (cento e vinte e oito mil e trezentos réis), para
Pa--, ,^^iiie,nto de adicionais da lei 425, de 1906 à Diretora
do grupo escolar "Henl-ique Diniz", d. Hild^ Rabel,o da-Mata.

0 Secretário de Esta-do dos Negócios da Educação
e Sa ,',

de Pública e das Finanças, assim o tenham enten-
dido e façam executar.

l'aláciG do Gov^rno, em Belo Horizonte, 23 de n-jur-ço de 1936.

BLNLDIT^) VALADARE'̂  RIBEIRO

José Bonifá.cio Olinda de Andrada

Ovídio, Xavier de Abreu

DECRETO N. 551

Rev^qora o crédito aberto pelo decreto n. 360, de 11 de
dezembro de 1935

0 Governador do Estado de Minas Gerais usand-^,
da ai-ibiiíção contida no pará grafo único do a`rtigo 20,
da lei n. 1.012, de 1927, resolv^e revi gorar, para o exer-
cicio (te 1936, o crédito aberto pelo 'àecreto n . 360, de11 de dezembro de 1935, no total de Rs. 15:000$o0(1
(quii, ze contos de réis) para pagamento a D. Catarinade Luca Basile, pcio pI'ej uízo sofrido em con^;ecTüência
do atexitadO de (111C foi vitima a Colón ia Ital i ana, deR-Os'."--io de Lime i ra, neste Estado.

Os Secretários de Estado dos Ne góci-os do iliterlor
edas Finanças , assim o tenham enten'dido e façam exe-cutar.

Palácio do Govêrno, em Belo Ho r
izonte, 28 de mar—

o de 1936.

i,	BENEDITO VALADARES RIBEIRO

DoimijIgos Henriques de Gusmão Júnior

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 552

Revigora o saldo do crédilo aberto pelo decreto m. 1:13,

de 29 de julho de 1935

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição contida no parágrafo único, do artigo 20,

da lei n .1.012, de 1927, resolve revigorar, para o exer

cício de 1936, o saldo do crédito aberto pelo decreto

n. 133, de 29 de julho de 1935, no total de Rs. 480$000

(quatrocentos e oitenta mil réis), para pagamento de
adicionais da lei 425, de 1906, às professoras d. Ana

-Soter do Carmo e d. Ana Josefina da Fonseca e Silva.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação
e Saúde Pública e das Finanças, assim o tenham enten
dido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de mar-

ço de 1936.

BENEDITO VAIADARFS RIBEIBO

José Bonifácio Olinda de Andrada

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 553

Revigora o saldo do crédito aberto pelo decreto n. 391,

de 11 de dezembro de 1935

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição contida no parágrafo único do artigo 20,
da lei n. 1.012. de 1927, resolve revigorar, para o exer-
cicio de 1936, o saldo do crédito aberto pelo decreto
ri. 391. de 11 de dezembro. de 1935, no total de Rs ...
140$000 (,cento e quarenta mil réis), para pagamento da
gratificação adicional da lei 425, de 1906, ao chefe de
secção da Imprensa Oficial, sr. José Oliveira Mata.

0 Secretário de Estado nos Negócios das Finanças,
assim o teiiha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de mar.-
ço de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 554Revigol,p o crédito aberlo pelo decreto n. 394, de 
11 de£leze^ilibro de 1935

o Gov
ernador do Estado de 

Mi nas Gerais usando^1a atribuição 
con tida no parágrafo 

único do artigo 20,Q ^' lei 1.012 de 1927, resolve ^r 'ev1^,1orar, para o exercí-cio , ie 1936,'o créd
ito aberto p

elo decreto n. 3(,4 de 11de ^í czembro de 1 935, no tOtal de Rs.e (1 ,,^ar to	 204$000 (dWntos
mil réis ), Para Pagamento da -,,ratificação adi-c ^ G1i^!l da lei 425, de 1906 a JOa(lUim Augusto da Silva,1,1 fiscal de Porto N^vo.

0 S
ecretário de Estado dos Negócios das Finanças,2sSim a o tenha entendido e faça executar.l ' láci o do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de m i r-ÇO de 1936.

BENEDITO VALADA"s RmEiRo
Ovídio Xavier de Abeu

. .........	_

DECRETO N. 555
Revigora o saldo do crédito aberto pelo Decreto li. 440,de 12-1-936

0 GOvernador do Estado de Minas Gerais, 
usandoda atrib 

LI '1 
ção contida no parágrafo 

único do arti ',da lei ^ 1 012 de 1927, resoiv	 -o 20,
e revigorar Para o exercí-cio de 1936, o 

saldo do crédito, aberto )elo decreto n.440 , d '-^ 2-1-936, no total de -Rs. : 24:631$o00 (vinte 
eq11,'^ t1-0 contos s eiscentos e trinta e um 1 ,, i ii éis) ^ à SCrf'h^'^a da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
e

Para W,ainento de despesas feitas co^m a 
CondLIÇão defuncioná rios, expediente e serviço telelônico .

'Os Secretários de Estado dos Negócios da 
Atura, i ndústria, é	 gricul-

oinércio e Trabalho e das 
Finanças,aSsi M o tenham entendido e façam executar.

Pálácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 
de mar-Çú de 1936.

V),I`NEDI1,o VALADAIWS RIBEIRo

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 556
Revigora o saldo do crédito aberto pelo decrefo n. 

392,de 11 de dezembro de 1935
0 Governador do Estado de Minas Gerais 

de con-formidade com a atribuição contida no pará 1D. 50	 <g, -afo úni-

É'
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co do arti
g
o 20, da lei n. 1 .012 de 1927, 

resolve rev i ",)-

rar, para o exercício de 1936, ^ 
saldo -do crédito abert,

pelo d_cereto n . 392, de 11-12-935, 
no total de Rs - . . . -

131$600 
(cento e trinta e um mil e seiscentos réis), par,

pagamento de adic i onais da lei n. 425, de 1906 ' a W'D-

fessora efe,'1^va do grupo escolar de 
Guarará, d. Flávia

da Costa Y.lilaUes.
os 1;cerctários de Estado dos Ne gócios da

e Saúde Pública e das Finanças, assim o te
111112 ' 11 c ^1t !I-

dido e façam executar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizon te, 22 3 Oe 11-1`

ço de 1936.

VALADABES RIBEll',0

Jos,é Boilifácio Olifida de Alidrada

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 557

Revigora o Crédito aberto pelo decreto n. 
414, de

23-12-935

0 Governador do Estado de N^inas Gerais, usa
ndo

 
11

`) 20,atr ; bu'içao contida no pará gra fo único dO arti - , "

lei 11 . 1.012, de 1927, resiolve rcvi^.orar, Para 0 0Yerei`lo

de 1936 ' o crédito aberto pelo decreto n. 414, 
de 23-12-

935, no total de Rs. 180$000 (cento 
e oitenta mil réis).

para pagamento de adicionais ds,, lei n. 425, de 19ffi;, a

Francisco de Assis Ribeiro, vigia fiscal de "Serraria".

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças,

assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio ffi2 Liberdade, em Belo Hor^zonte, 28 
de

março -de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO.

Ovídio Xavíer de Abreu.

DECRETO N. 558

Revigora o crédito aberto pelo decreto n. 
409, de

21-10-935

OC do Estado de Minas Gerais, d,2 collf r

inidade com a atribuição contida no parágrafo único

do artigo 20, da lei n. 1.012 1 de 1927, 
resolve reví^-orar,

Para o exercício de 1936, 
o crédito aberto pelo decreto

11. 11109, de 21-10-935, no total de Rs- 
1:218$000 (11111

-- 883 -

con to duzen',Os e dezoito 11,11 réis), para pagamento da^;ratificaÇã O adicional da lei 425, 
de 1906 à professora

do 
gru

p
o meolar de Jequi t^inhonha, d. A 'de Souza.	 ugusta Gued:es

Os 
Secretários de Estado dos Negócios da Educaçãoe Saúde 'Pública- e das F

inanças, assim o tenham enten-dido e faÇam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 deinarço de 1936.

BENEDITO VALADARES nIBEIRO.
José Bonffiício O

liRda de Andrada.
Ovidio Xavier de Abreu.

DECRETO N, 559

Revigora 0 saldo do 
crédito abertO Pelo decreto n. 97,de 15-6-935

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando(I a atribuição contida no pa^rágrafo único do artigo 20,
da 

lei n. 1.012 de 1927, resolve revigorar para o exer-cício, de 1936 '0 saldo do crédito aberto' Pelo decreton. 97, de 15-6'-935 no total 
de Rs- 241$100quarenta e um roi'	 (duzentos e1 e cem réis), para Pagalmento :de &di-^ciOn ais da lei n. 425, de 1906, à professora do Grupo`scolar de

^,'1m,,	
d. Arriólia ^1aria da Conceição

:Os Secretários de Estado dos Negócios da Educaç^oS`^ !̂dc WIblica e das F1nanç^as assi n, o 
tenham enten-di do o façam executar.

1'^ lácio do GOvê-l'uo, 
em 

Belo Horizonte, -ios 28 ilede 1936.

BENEDITO VALADARFS P-,i13r1RO.

José BORU6C10 O linda de AiWPada.
Ovíd`O Xavíez , de Ab^,eu.

DECRETO N. 560
Abre crédito especial 

d, réis 37.385:537^465, para li.«üidaÇão de C ORffis da JUde Mineira de Viaç,^,,
0 Governador do Estado de Minas Gerais, , usandoda atribuição contida na lei número 67, de 30 de de-Z0: ^^ 1 )'-o de 1935 

r
esolve abrir um ci,6dito es pecial Hs,37.385:537$465 ' (trinta e sete mil trezentos e oi

t
en ta e

c111c0 cOTI tos quinhentos e trinta e sete mil 
quatrocentose sesS enta e cinco r1611s ), Para liqüidaÇão do passivo da
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da Rêdc mineira de Viação, apurado 
cm 31 de (Iezeinbro	Alberto de Alincida & Cia.

	

ham éste	Antônio
de 1935 de acórdo com as relações que acO ITIPau	 Bernirde, de Almeida

,decreto" e que abaixo se reproduzem em sínte.S^:	Antônio Gonçalves Chaves

	

3 . 803:664$97;)	-Aurélio Luiz de Gosta. .
Fornecedores do Pa ís. -	 As,,^is & Fonseca . .
Fornecedores em moeda estran-	3.882:225$^54	Alfredo Nader... . .... .. .. .. ..

geira	 Pen-	 Alcindo Luiz da Silva
Caixa de Aposentadorias e	 -kn^"Jo '31exican Petroleuim C-- Lt

. da.
.

sões dos Ferroviários da Rêde	
4	Antônio Falei & Cia,

Mineir& de Vi2ção	
3.3^2:959$40	

AntÔnio Miranda
Instituto de Auxílios Mútuos dos	

3.,is,5:869$490	Alexandre Ribeiro &	
. 
a.

^Empregados da Oéste de Minas.

	

	 .. .. ..
Apolinário Teixeira Borges

Sociedade Cooperativa de Consumo
	

AnIônio Olegári o I-->,-	`
dos Ferroviários da Sul de	 reira

	

1. 443:751$900	4^Ostjnho Ribeiro
Minas	 Anielo Grecco

Departamento Nacional do Trabalho	26:955$000

,,o Federal	Q da taxa de	
Ademar Rodrigues Vale .. .. .. ..

	

1.296:508$000	Augusto RiosGovê .	 n	.. .. .. .. .. .. .. ..
viação	 Américo Ferreira Pena

Govêrno Federal	C1 do iii]Post'	 Aronso Silva
de transporte	

1.947:455$400	
Aços Roecliiling-Btideru . 

s .. 

B. . Ltda.
Estado de Minas Gerais	

Q ar-	
li :,)	Aniônio Ildefonso de Oliveira9.3	-10$288

rec^adação de impostos .. .. ..	 AlwQida, Porto & Cia. Ltda.Depart-amento Nacional do Café	C1	
1. 360:839$700	Adelberto Bastos Avelar

	

de adiantamento de frete&	 Alfredo Rocha Oliveira,
Extinto Instituto Mineiro do Café	398:323$520	Amando Aniceto Gomes

	

C1 do adiamento cio fretes	 Ainélio Arantes
pessoal (FÔlhas de p,agamento não	

1 .923:357$974	Antônio Palma Rennó

	

liquidadas até 311121935).	 Antônio Rícardo, de Áv*flia'.*
Contas de despesas diversas ^(f ô rç a-

	

137:315$860	A 1

	

e luz, água, telefones, ete.
	 0 V ^e j r^t Carneiro

Adríano Maurí c io & Cia. ^Ltda. .

	

37.38,55:537$465	Ar^W:",*ro de Castro

os Secretários de Estado dos Negócios , da	
Ani^rjeo R 

1 
odrigues

	

Públic, e 
das Finanças assim o tenham enten-	Ailindo Z ',,roni &- Cia.

e Obras	as 
cutar.	 Anje-^,^i0 da Cunha Rodovalho

dido e façam exe	em Belo Horizonte- aos 28 de	Allivo Guimarães
,Palácio do Govèrno^	 Alid;,ade & Silva .. .. .. ..	.... .malço de 1936.	 AnáliO José da Costa

BrNEDITO VALADARES RIBEIRO.	 Arn^,,mdo Busseti & Cia.
i , de Faria Pereira

	

Raul !de Noronha Sã.	
AHI)io

	

ovídio Xavier de Abreu.	
AZ1^w^tinho Ribeiro da SilvaA 
ntônio José de Barros

Adãuto Ferreira Rocha

	

RELAÇÃO DOS r-REDORES, EM MOEDA 
NACIONAL,	

Alfredo Teixeira Dias .. .. .. .. ..

	

DA BÉDE MINEIRA DE VIAÇ.,-kO, EM 31 DE DE	Augusto Rocha Oliveira

	

ZEMI3RO DE 1935, POR F()R1NECI"^,1ENTo 
DE NIA-	Alf

1 
1
1
^edo Antônio Carlos

TERIAIS A ESTA ESTRADA	
Augusto Zanetti

105:137$80	Aforiso Barbosa,

Artur Balfour &	 Ast(,Ji)l^r) Lemos13:254$400
Atlantic 1-',efining of Brasil	 i : 4 0 (.11 $ 0 0,0	Antô n io Paiva Junior .. .. ..

Ainadeu Pinbeiro	 Abílio Alvos Ferreira

3:569$30G
10:389$600
3:616$400
4:062$300

27:306$20,0
275$700

'>9:888sloo
1:530$000

263$0,00
35:493$500
45:112$600
2:956$^)00
3:156$600
5:432$100
9:754$000
3:044$400
1:597$000

262:560$100
6:082$900
1:930$s00
1:766$400
8:515$&00

25:700$000
11:770$800
1:074$400
6:27S,^-j00
1:706$800
2:058$600
:):596,19400
4:75,^$000
7:739$200

62:377$500
('0'^000

3:81'7$900
302$700

16:689$700
20,8$000
490$10(>

2:553$000
366$400

4:210$000
605$90()

3:991$800
19:124$700

537$500,
8:677$600
1:002$400
2:373$600
2:604$400
1:156$200



1:3,..O$Oü^
643M0
147$000

3 1 (; 6 "^5 0 0

8 1 : 8 6 $
1 ^^l 00

1191 :904$300
3:.W0000
13:114$10
4:0MM00

,245$W,i-^
17

'UO

1 : 1'28$000
39$000

2.	0 0 ^ 0 0 0

14 :160'^"00()

7 :431$000
3:(;94$400

43:725^OO^

61 :410$1000
123:893$301^

1 :541$200

'-39:533$410
22:930$000
25:131$700

115;«U

19:,)2.,)$000

3 6 0 0
9 ?, 3 0 0
3 8,q, 0 0

21:476$900
15:567$300

:2 6 K,, 4 0 0

:7 5 G$ 2 0 0
10:666$000

8:608$800
7:288$000
4:195$OOQ
3 :'-) 2 t3 ,̂ , 3 0 0
2:205$000
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Alberto Paolu cei, & Cia
-AIbino ilenrique Vilarinhos

AntÔnio José Ide oliveira . .

Almeida Land & Cia. Lída.

Arlindo Ferreira Almeida .. .. .. ..

Byington CÇ,, ciq.

Banco Hipotec áriO c 
Agrícola do Es-

de Minas GeraÍs .. .. ..

Bento Paixão & Cia -

BeliiiiroBOdri'^^u'es&^C','-
Botelho & Cia
Banco Santariten se .. .. .. .. .. ..

Boaner ,fes Guimarães

Eenedito PerrOni .. .. .. .. .. ..
Benjamir^ dos Santos
Benedito da Silva Loniba .. .. .. ..
Benedito Rodrigues Fei're^"a

Benedito Carvalho
Ben,,2dito Bodrigues da Silv

a
 .. .. ..

Bromberg & Ci^- . . - - - - - - - - - -
Cia. AGA do Brasil SI A . . . - - - - - -

Cia. Sul Americana de Eletricid9de

AEG
Costa ^iqueira&Cia-

Cia. l̂irrus SIA.

(,ia. Paulista, de papéis e Artes Gr-â-

ficas
Cia. Nacional de Explosiv Os Scgu-

rança
Celestino Bonaccor,si
Carlos Bernardes de Oliveim .. .. ..

Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira 
SIA.

Condoroil & paint SIÀ.

Canavarro & Cla.

Ci q . Dias Cardoso .. .. .. .. .. ..
Cia. Anilinas e Produtos Químicos

do Brasil
Cia. Siemens-Schuckert S^A.

Cia. Burroughs do Brasil Ine.

Costa, Chaves & Ci^
Carlos Conteville & Cia

Cia. AGA Paulista SIA.

Cia. Brasileira C. Portland SIA.

Gia. Carboníf^r% Bio Grande ris e

Ces qr Sodré de Almeida . .

Cornélio Andrade. Pereira . . . . . . .

Constantino Stacanell . . . . . .

Coulbert Fargnoli . . . . . . . . . .
Cristiano Pinto da Costa . . . . . . .

Cia. Floresta e M q deiras Brasileiras SIA

(,(): i tDjiiiz Costa . . . .
S.	(10 Brasil

Callavarro ^Gontijo .	.	.	.	.	.	.
Cia. ^,uz Steárica
Cil-I. E. de Ferro e Rlinas	e on j^n1 o

- Aniericaina de Metais . . . . . . .
Dias Garcia & Ltd, .	.	

.	.

Do ii a to de An drade (dr. ) . . . . .	.
D. R . Moura & Cia i . . . . . . .

130111i11 90S Cunha (dr.) . . . . .
E. F. Central do Brasil
Em, in-do Barbosa de Lace- rd. a. . . . . .
E1^wlides Andrade & Irmãos
Eduardo Dias Lenj os . .
Egí,dio Bonanni .. .. .. .. .. .. ..
E i('wai,d Leite ..	..	..	..	..	..	..
E]í^^io Alexandrino (te Souza .. .. ..
E'Mídio de Lucas .. .. .. .. .. .. ..
F. n. XIoreira	Cia.
Ferreira Leite	Cia.
F"a1'cisco Leal & Cia.
l"`^'J'('iscO Grassano, e Américo R,-

drigues

Fábrilca de Aço Patilista SIA.
Fonseca, Almeida & Cia. Ltda.
Francisco & Irnão

<iiikliii J,'steves (jo	.. .. .. ..s San t os	.. .. ..L
Francisco An tónio de 

01 

iveira
Fr

a
nci sco Marschner . .

Fazenda Bela Vista Ltda.

Francisco Moreira da Costa .. .. ..
Francisco Carrato & Soares
^" I '^^Ln cjsco Aa Costa man-so .
Fi,deles Galmier .. .. ..	....	

.

Francisco Grassano
Fran(,isco Edwards Santiago
1^ra3 (' i sco Evangelista de Araujo-
Fideles Guimarães

F42'liciano de Abreu & Filhos .. .. ..
G e nw'ral Electri,c.
CUS!avo S,inião Tamin
Giiei^ra & Gia. Ltda.
Glijeck & Cia. Ltda.
Gil Guatmosim

CIOn Ç alVes Quina	Cia.
Gabriel Teixeira

de Moura Leite
Getálio Vilela,
Gej~^^1do Mangia

Machado

1:042*400

1:368$600
14:206,^'90()
8:500$000

95:823$200
83:428$300

120:527$600
33:708$400
3:034$100

612$000
21:258$400
3:451$700
3:-533$300

365$700
2:887$200

217$600
1: 1 20,^pOot)

8 3.5 $ 0 o o
12:466$200
8:726$600

68:640000

430:726$200
16 3 :21 8 5 s, ?-) o o
388:235$200

2:466$000
1:110$0oo

19:559$10()
44:990$000
21:454,^700
7:320$000
3:950,$000

930$000
991$300

98:119$700
20:6718,'000
9:687$100

227$500
240$000

21 :891$801)
41:636$300

434$600
,)7:1398600
1:928,1,200

1801$000
889$000

1:328$600
2:672$400

43:248-$10(^
853$400

ml
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('^eraldo Motta . . . . . . . . . . . . . .
Geiraldo Paiva .. .. .. .. .. .. ..
(;abriel José dos Reis
Gabriel Rezende Filho
14citor, Ribeiro

	
Cia.

Hime & Cia .
Hil^derico Ferreira de Rezende
Herculano Caetano da Silva .. .. ..
11.erculano Ferreira Lopes .. .. ..
Haupt & Cia.
Ingersoll Band of Brasil .. .. .. ..
instituto de Aux. Mútuos dos Emp.

da E. F. Oáste de Minas .. .. ..

In^c10 Passos..
irmãos Dutra
Irmãos Dib
Ismael Maciel
Irmãos Ferraro
José Senra Carneiro.
João Cappúcio .. .. .. .. .. .. ..
Joaquim Batista
jo,,^(	e,,. joaquim d Morais
j o s,-', Luiz Corréa
Joaquim Ferreira, de Morais
João Gonçalves Vallien	.. .. .. ..

José Oliveira Costa
José Mendes de^ Macedo .. .. .. ..
J. G, Pereka & Cia.
James Magilu l, & 'ela.
José Fernandes ^Garcia
Jo

sé Ferraro
José Moreira da Silva..
Jelia Irmã-os
J. -Cordeiro & Santos ..	.... .. ..
José Valadares Ribeiro
João Laterza
i. Pappetti & Cia. Ltda.
J. C. Matos
Júlio de Melo Franco
Josino ^Bernardes de Castro
Julião Batista Machado
José Júlio Galvão
João Rodrigues de Rezende .. .. ..
Juven^tino & Cia.
J. A. Cordeiro & Cia.
Juscelino Barbosa & Cia.

João Amâncio
João de Deus oliveira
Joaquim Santiago Pereira
José Antônio da Silva

:,,-, -, 1 $ 2 0 0

591$000
1:026$000
6:349$000

375:697$230
4:850$800
2:720$000

28:107$400
500$000

2:830$000

781$500

88:918$300
710$00Ü

4:694$000
1:050$000

4'5^^000
2:900$000

95:,'-)78$300
4:538$200

13:94W,,;100
- z500,):028-i,

21:389000
:512$200

6:g91$2^0
6:858$700

12:331N430
581$100

93:232$590
57:218$W
2:284$400

27:749$300
17,^-):7695;'200

2:224$700
17:420M0
3:304$600
2:546$100

914$700
56:429$100
22:80W25
'7:488$500

113$700
2:314$000
9:450$900
5:062$275

111:310$500
2:W3$800

13 :9^)5$900

José Craveiro
Jo ^^é D,','ri,~to,Bez,ende
José de Andrade Carvalho. .
JO,';é de Souza Ávila
-José Luiz .11opeiraJosé 

Pereira Goulart
João -Mberto
José Bernardes Maciel .. ..	.... .
J ^-' que ', Moreira Alvarenga
JOSé Ilaimundo Filho

1, J0,L^q)_1ini Simões Sobrinho
-Tose Gabriel de Rezende
Jo,só Bern_^,rdin,o
JOsé 13,'Itista Ribeiro .. .. .. ..
Joaquiiii Dias ]Ribas
José Trindade Alves .. .. ..
João Carlos Fernandes
José, Fraga
João Machado Neto
José A'1,i c,-^to Soares
José -Joaquim Lopes
Jessel Deodato de Carvalho
José, Manoel BoneriJosé 

VileIa .. .. .. .. .. ..
João Rezende	Cia.
José de Fari,a
Joaquim Carlos
J. Bon4'^sio & C,,,.

Jo--.) .. .. .. .. ..José 
Cândido Vilela .. .. .. .. ..José 
Maria Melado

Joaquiiii Felipe
José ^',,,,vQrino Gonçalves .. .. .. ..
Jerôninio Macliadri . . . . . . . . .
José Mendes de Souza
JO'Uo Ataide Ferreira
João Agostini
João Moreira Renó
José Au gusto de Carvalho & Cia.
José Ca;d oso de 

Sã 
.. .. .. ..

Joso Mela,do .. .. .. .. .. ..
Joaquim Carlos
José Ribeiro
João Batista Gonçalves
José Adolfo de Aguiar
Joaquim Antônio Soares
José Coelho
José Ramos da Silva
José Marques da Silva
João Ferreira da Luz .. .. .. .. .. ..

t : 6 ^) &,^'2 0 0
3:730s400
6 : 6,5 ^" 3 o 4)

94^ '9$000
1 3:668$600
;):467$700
2:190$000
4 :V4,^6()0

477^.^',900
140$ '900

2: 01 V,^50^U
2:650 1 000

375$000
85:317,1W00
4:59W00
4:330$000
5:2WW0

1 -5:622$60()
4 :3142,000
3:420$0w)
8:888S00o
1-):501$800
1 :513.s.)O0
8:631$100

986$200
3:939$,564

5:707$50^0
1:279$500

79$700
605$300
366$400

f; :3 5 0,$ ^'-' 0 o
2:32.51,,000

2171^600

2 17,',2 6 0 0
5 :0,5 3 $ 7, 0 0
1 :2 1 W$ -̂'0 (-

8 U $ 51) o
945S200

5:280,1ffio
220$00;)
:969'^'501)
496$40U
21C^,«0

1,^



421$600
472$000

1:867$001)
805$006

1 :7 4 5,`, 00 0
:0 17 $'500
:026$M0
835$000

12:438$200
511$000

":040$000
5:335$000

13:491$40
110 :976$100
44:470^700
2:055$000

14:239$10o
5:833$200
9 :8l1-'^20'J
3:899,^7Oú
9:260$000

531$404)
711$500

3:348$100
1:169$000
1:197$000

480,$oou
85:706$900
11:352M00
7 :105$0flo
1:612$700

136:938$90t)
7:613$000

49:158$800
100$ÜOO

36:300$000
:324 $4-00

73:124$900
2:430$500

11:207$000
2500ofi

22:513$600
8:583$400
1:062$000
4:907$650

190$000
22:703$000

.17$600
404$300
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J,I íi , Moniz Campos
Joaquim Corrêa da Rocha

José Eduardo
João Lopes Neto
jo,,,,quiiiii Nle,gale
José Anicrico Lacerda
José Dalde.,,au
J ( )s(, 1 1,,iLlino ele Rezende
José Viana
J ,o^o Teixeira Marinho
José AntÔnio de Souza
Klabim Irmãos & ^Cia.
L. Mendonha
Luiz Alves iMachado
,Luiz José Soares . . . . . . . . ... . .
Lion. & Ci^a.
Lauro Bastos
Leite & Mota
Leví Veiga Co,st^^
Luíz Fonseca .. .. .. .. .. .. .. ..
Leopoldo Fernandes
L,iineirão & Cia.
Laurindo Satiro ..	..	.. .. .. ..
Limírio Flávio da Silva
Luiz Carlos Fernandes .. .. .. ..
Luiz de ^Oliveira Leite
Lourival Campos Beis .. .. .. .. ..
.\loreira Macedo & Cia-
Mamiel Alves dos Santos .... .. ..
Mark^ -Nesrala
TNIanuel Santiago
Modesto Hermeto .. .. .. .. .. ..
Mairynk Vei lga SIA ...
Meira Miffiler & Cia.
MarquesCouto&Cia.
Marçola&Cia.
Marques Pinto & Cia. Ltda.
Manuel de Oliveira Leite
Manuel José Pereira
Martiniwn ,0 Carvalho Filho
Miguel Vieira Cortez
Maximiana Flora Conde
M. Kaisermarm & Cia. Ltda . .... ..
Miguel Antônio
Miguel Nable
Militão Bernardes de Amorira

Manuel Ferrão & MOntch-0 . - -
Martiniano Primo Vilas Bôas .. .. ..
Manuel Horta Filho
Maurício Ferreira

891 —

,^ 1cl 2'1jas Ferreira de Ávila .. .. ..
M^muel Messias
'Weendes Alves dos S . a . ntos .. .. ..

Costa & Gia.
"11aria Lugênia Barbosa .. .. .. ..

Pinto 
da 

Cunha
`lí g liel Marques Gontijo (dr.)

Nel ` 011 Vik^-Ça & Cia.
X̂afi *T Figueiredo SIA.
Norberto Cordeiro .. .. .. ..
Nestor Co,elho .. .. .. .. ..
Nelson Guimarães
Xav^^rra & li-mão
Xw^e^imento &- Filho, Ltda.
Nor,ton, Nleglaw & Cia . Ltda.

Costa & ^Cia.
0"oxo Esmeris SIA.
Ose.g i, Taves &- eja.
Ose,ii, Flues & Cia.
Otávio Luiz dos Beis .. .. .. .. ..
O ffili pio da Silva Lemes Sobrinho ..
0v2110 Reis .. .. .. .. .. .. .. ..
'Pereira Araujo & Cia.
Pedro Luiz Duclon

Pedro Tejxeir^q Coimbra .. .. .. ..
Paiflino, Salgado & Cia.
Pedro Rodovalho .. .. .. .. .. ..
11 a111, 0 -Machado .. .. .. .... .. ..
Pio Francisco -das Chagas
Poni & Josué
Pi nto & ^Cia. LIda.
Portilho, Simões & Cia.
Pcdro Pinto Filho
POrfírio Vieira Carneiro
Pedro Lui ,z ^da, Cunha
.Paredes & Costa
Pedro Tavares da Silva
Ribeiro Gosta & Ci2.
Baf^wl Pinelli & Irmãos
Roldão Alvarenga .. .. .. .. .. ..

fficardo Cinchio
SIA. Casa Pratt
S. Alexandre & Cia.
Stand,^rd 011 C. o of B-rasil
S IA. White Martins
Sociedade Anônjm^a Marvin
Silva, Magalhães & ^Cia.
S,alvador Porchia,
Silva, Botelho & Cia.
Santos, Seabra & Cia. Ltda.

1 A 73$500

1:469$~
1:074$00()
2:715$000

333$000
1:680$00o

172:293$80()
84:876$50o
2:59;5$00()

243$400
856$80o
881$500
720$000

4:900$0oo
,96;920$00()

108:524$000
262$000

1:830$500
6:591$0ffi)

14:160$200
2:459$700
4:970$800
1:113$200

20$000
448:645$40o

1:711$60()
1:049$10()
8:108$200
1:368$100

17:607$000
1:600$000

15:105$200
7:560$000
3:102$000
3:736$100
7:042$000

12:986$800
22:116$000
1:320$000

352$600
2:080$500

17:630$000
177:131$000
96:709$200
1:816$000
5:249$100

37:701$500
306$200

6:365$300
607$600

. 

1,



Sílvio Bomecorsi
^,;!A. Mestre Blatg1é
S^A. Fábr^ca Tecidos S. João Evan-

gelista ..	..	..	..	..	....	..

SiA. de Oleo Galena-Signql
Sady Laborne &- Cia . Ltda.
SIA. Fábricas Il orion" .. .. ..	....

SOCIEDADE MOTORES DEUTZ OTTO

LEGITIMO . . . . . . .
Sa l,twen & Cia. Ltda . . . . . . .
Saul Carneiro Vale . . . . . .
Soe. Importadora Mineira Ltda. . .
Satíro Martins Gomes . . . . .
Serva, Ribeiro & Cia . . . . . . .
Segundo Savian .	.	.	.	. .	.
S^A. Philips do Brasil . . .	. .
,,aul Batista	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sebaslião Alves	.	.	.	.	.	.	.

SebastiSo Otaviano Silva
,Sin,í~^o Kalil	.	.	.	.	.	.	.	.
Sebastião Mariano , . . . . . . .
Servulo Botelho .	.	.	.	.	.	.
Si jnfrônio José -de Souza . . . .

Selmst ião Mariano da Silva . . . .
SIA. Com,posições internacional do

Brasil	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Soe. Brasileira de Explosivo£ RUP tu -
ristas
T2_1.L^S Go.rr^vany Ltd;^

'rob ; as Pereira Dias . .	. . .	.
Turner-Irmãos ..	.	.	.	.	.	.
Teodósio Bandeira . . . .	. .
Tonfick Abrahão Salomão
Terêncio Pereira de Rezende
Teófilo 0. de Arruda & Filhos

Usina de Alcool Motor de Mandioca.
Usina Queiroz Júnior Limitada . .

Urias de Castro	.	.	.	.	.	.	.
Vilas Boas & Cia .	.	.	.	.	.	.

	

Virgílio Machado . .	. . . . .

Valadares & Campos
Van Erven & Cia . . . . . . .
Vicente Vitorino de Paula
Vitor Falco .	.	.	.	.	.	.	.	.
Viríssinio Pinto de Magalhães
Vir,-ínia Perilo

	

Viuva,Guedes & Cia ..	.	. . . .
Vicente Ferreira Júnio,r
_Viuva José 'Marques d,,b Silva

191$800

22:580$400
5 7 :4 9 5 $ 9 0 0

33:330$000
11:520$000

764$700
25:497$000

1:394$000
28:684$300

1:067$500
1:634$500

785^^900
5 : 5 0 r) $ 8 0 0

301$500
495$000

1:407$200
'598$100

5:791$.`AO
318$600

141:078$000

'20 :04W«'100
7, :"9`,400

4 :18,8`$'800
3:967$200

910$1500
45 6$ 7 0 0

1:316W0
13:737$600
1:720$000

15:175$000
2:108$900

19-,142$600
319:069$000
232:549$000

2:507$700
28:W54^300

7:321$000
748$700

l:'221$800
29:238$100

68$000

--- ^^.92 --
	

8,033 —

Vicente

José de 01;veira

	

V01ke,r '&' Cij. Lida.	 905^000

	

N^'i1I Y Hulfe llb,,,elier .	.	.	.	..

	.	104:850$000

	

V," vier &	LtL]a.	 72:720$130

	

V^^1f1erz1ar Silva	.	.	.	.	.	.	
.	1 :765,$500

205$000
Solmi, ] > .S . . . . . . . . ---- ,

8.808:664$97_̂*-
TA: Dos créditos retro relacionados 

d e 
luzem-se

à ^)ortâncias se
g
uintes, já liquidadas pelo Tesouro do

E s!a d o :

	

Foi-seca Almeida & Cia Ltda.	351:637$700

	

MiA, ici Marques Gontii3O (dr) . . .	100:000$000

	

Vf);ker & Cia. Ltda .	.	.

	

Aniericana de Metais	
104:""50$000
83:428$300

	

S. 1'^lexandre & Cia .	. .	.	. . .	156:321$000
Soc. Brasile;ra Explosivos B 

u 
pturis-

ta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20:040$00()

	

U^'^^'1cisco Marschner . . . . . .	27:054$000

	

Belmiro Rodrigues & Cia.	108:111$80()

	

Ilime & Cia .	.	.	.	.	.	.	.	.	254:902$900

	

Cia. Siderúraica Belgo-Min,eira . .	153:912$100
João Machado Neto . . . . . .

	

Pedro Tavares da Silva . . . .	
13:423$800
12:936$800

	Soma, Bs .	.	.	.	.	.	.	.	
-1.386:668$400

RrLAÇÃO DOS CREDORES, EM MOEDA EXTRANGEIRA, DA REDElY'11 EIRA DE VIAÇXO, EM 3111211935, POR FORNECIMEINTO
í)E MATEBIAIS A ESTA ESTRADA.

Cia. Bras!-leira <]e Eletricidade,

	

Siemens .	.	.	.	.	.	. Kmk	2. 1,03, 90
.	.	.	.	.	.	

6081 00
EM P I- C sa Comercial Importadora

Limitada	.	.	.	.	.	.	£	300-00-00
A n1^, sma	.	.	.	.	.	.	.	£	1.514-01-03

	

A mesma . . . . . . . .	£	300.00-00	2.114-1-3

	

A mesma . . . . . . . . FI3P	345.-07

	

A mesma . . . . . . . ~	16.590-00
A i4^^ srna	.	.	.	.	.	.	. FBP	55.883-70
A Iriesme	.	.	.	.	.	.	.	.	

53.561-48
A PwSnia
A wr.,ma . . . . . . . . ~	15 660 96

A TI1P Sma .	.	.	.	.	.	. PF

297.949-00

14.564-00

1
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	mesma .	.	.	.	.	.	.

	

Fi-ancisco Marseliner	X71nk	7,5-0, 00	 $	1.35o, 17

	

A mesma .	.	.	.	.	. .

	

• M~O . . . . . . . Krnk	2.697,30	
A lnesma	 $	1.347, 89

• mesmo . .	.	.	

.	.	.	
. Krnk	16,50	 .	.	.	.	.	.	.	$	1.Á,)l, 59

0 mesmo .	.	.	.	.	.	. Krnk	4410, 00	3.903,80	
A "lesma .	.	.	.	.	.	.	$	1.487, 86

	

--	
A -mesma . . . . . . . 

$	1. 4 9 5, 8 5

	

A iliesnia	.	.	.	.	.	.	.	
-

Foilseca, Alm^eida & Cia. Ltda	FBP	28.249,59	 A Illesina .	.	.	.	.	.	.	1.374 33

os lilesmos	 FBP	3.332,61	 A ni^spja	 l.:^51: 2,7

	Os mesmos . . . . . . . FBP	29.071,08	 A ili^,sma	 $	1.283 60

Os mesmos	.	.	.	.	.	.	. FBP	5.720,00	66.373,23	
.	.	.	.	.	.	1.361 4s

	

A Iliesnia	.	.	.
---	f	A plesma . . . . . . .

	1.361 49

	

Giitehoffnur)gshutte 0. A. G- . Krnk	7.491, 80	 A p1e-^nia	 1.331,2o

	

Kmk	24.924, 70	32.41C, 50	mesma .	.	.	.	.	
.	

.	1.031, 84
A mesma	.	.	.	.	.	.	.	 .	.	

$	1.032, 14
--	

A Mesma . . . . . . . $	1.030,74

	

1.31G,00	
A mespia	.	.	.	.	.	.	.	

$	1 . 030, s(;Internacional Gerieral Elect. C--	$	
-17-08	

A li^QSII-,a	.	.	.	.	.	.	.	
$	987,84

Lion & Cia .	.	.	.	.	.	.	.	157	
A Ilicsilia

Os mesmos .	.	.	.	. .	.	 143-02-06	1,01-00-02	
A Inespla	

.	.	.	.	.	.	.	$	743, 67

	

$	637, 44

	

$	606, 73
M. Alincida & Cia.	

A Mesm .,1	.	.	.	.	.	.	.	$	450, lo

Os mesmos .	. . . . . .	£	1,276-00-00	 $	4.09, 33
583-0040	

A niesina	.	.	.	.	.	.	.
Os mesmos	.	.	.	.	.	.	

-15-00	
A mesilia .	.	.	.	.	.	.	$	2.203, 74

Os mesmos	 £	113	

-10	
A illesnia	.	.	.	.	.	.	.	

$	3.128, 14

os mesmos . . . .	£	470-16	 $	4.005, 06

Os IllesIllos	.	.	.	.	.	.	.	£	45-12-06	 mesme	.	.	.	.	.	.	.	$	4.123, 85	48.538, 2660-00-00
	Os mesmos . . . . . . .

	
£

Os inesmos . . .	£	653-15-00

	

. . . .	

Sociedade MOtors Detitz Otto Le-
os nusrnos	.	.	.	.	.	.	£	40-07-01	

-11	gitimo
Os illesmos .	.	. .	. .	.	£	162-11-06	3.413-17	

A mesma .	.	.	.	.	
.	

. Knik	2.250, 00

A mesma	
. . Knik	440,00

	

.	.	.	.	.	.	..lÇmk 1.0082, 00
	f.troPolitan Vickers Elect. Ex.	 A mesma .	.	.	.	.	.	..,	

Ltel	.	.	.	.	.	.	.	£	 344-00-01	 Kmk	5.148, 00	8.920, Do

	Oscar Taves & Cia. - - - - $	
80-00	

A mesma	
-

Pereira, Araujo & Cia.	.	.	.	$	
1.173,7^	 .	.	.	.	.	.	.	

£

Rezende, Raclie &~ Cia .	.	.	.	
317-00-00	Stalilunion. Ltda.	.	.	

-	 81-00-00

3.952-05-08	 A mesma .	.	.	.	
Krnk	14.180, 00

l^. P^tcrs^!n & Cia .	.	.	.	.	 Krnk	12.090, 00
0 s mesmos .	.	.	. .	.	

3.952-45A9	 A inesina	.	.	.	.	.	.	
. Knik	6.581, 63

os mesmo%	
3.985-06-10	 A mesma	

Knik	12.133, 60

Os mesmos	
3.985-06-10 15.875-05- 01	A rnQsina .	.	.	.	.	.	

. Xmk	12.057,40

	

A mesma . . . .	.	. . Kmk
	2.730, 00

	

S. A. de Oleo Galiena-Sinal	
1. 365, G2	

nlesina	.	.	.	.	.	.	
. Knik	567, 60	60.310,28

1.359,17	 mesipa	.	.	.	.	.	.

	

inesnin	.	.	.	.	.	.	.	$	 A nillsina	.	.	.	.	.	.	
.	1.307-10-00

	ipesnia	.	.	.	.	.	.	.	$	1.310,61	 1.465-00-oo

	

A niesuia	.	.	.	.	.	.	.	1. 323, 51	 A mesma	.	.	.	.	.	.	.	
£

	1.453, 50	 119-12-,00	2.892-02-00

	

A mesma . . . . .	$
1 .^52, 58

	wesnia	.	.	.	.	.	.	.
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DEMONSTRAÇÃ O DOS V,,,^ 1,ORES E,̂ q ESpEICIE,, CONVERTIDOS AO

CAMBIO LIVRE DO DIA 28 DE NOVEMBRO DF 1935, SENDO

Bmk	107.684,48 ao 1 rfÇO de IR.s.	3$881	417:923$46,',

$	52,607,96 no preço de Rs.	18$142	954:413$609

FBI?	264.322,28 4.1 o preço de Rs.	^Gl3	2'_)3:32^^$5.->^

FlF

	

	14.564,00 ao preço de Rs.	1$192	17:360$288

25.338-06-06 ao preço de Rs.: 89$556 2.269:199$033

Soma	
3.882:225$954

RELAÇ,^W DE SALDOS DE CONTAS CORBENTES DOS
SEGUINTES:

Saldo a favor da Caixa de Aposen-
tad,oría e Pensões dos Ferroviá-
rios da R. M. V. em 1 de janei-

	

rode 1936	.	.	.	.	.	.	.
SaMo a favor do Instituto dos Auxílios

Mutuos dos Empregados da E. F.

Oeste de Minas, em 1 de Janeiro

	

,de 1936	.	.	.	.	.	.	.	.
Saldo a favor da Sociedade Coopera-

tiva de Consumo dos Ferroviários

da E. F. Sul de Minas, em 1 de

	

janeiro de 1936 .	.	.	.	.	.

Saldo a favor do Departamento Na-
cional do Trabalho — C1 O-estC

!em 1 de janeiro de 1936 . . .

Saldo a favor do Govêrno Federal na
C1 da Taxa de Viação, em 1 de
janeiro de 1936 .	.	.	.	.	.

Saldo a favor do Govê .rno Federal, na
C1 do imposto, de transporte, em

	

1 de janeiro de 1936 .	.	.	.

Saldo a favor do Estado de Minas Ge-
rai^s na C1 Arrecadação de imPos-
tos, em 1 Cjp, janeiro de 1936 .

Saldo a favor do Departamento Na-
cional do Café, C1 de adiantamen-

to de fretes, em 1 de janeiro . de

1936	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saldo a favor do extinto Instituto Mi

-neiro do Café, C1 adiantamento

de fretes em 1 de jan ,eiro de
193G	.	.	.	.	.	.	.	.	.

róLHAS DE PESSOAL AINDA NÃO LIQUIDADAS:

Líquido a paqar
em 1936

FÔlhas de seteinbro .	.	. . . .	21:587$811
I(Ielll, 

em 
outubro .	.	.	.	.	.	824:046$266

	

Idem, de novembro . . . . . .	794:110$929

	

Idem, de dezembro . . .. . . .	1.423:502$802

	

Soma .	.	.	.	.	.	.	.	.	3.063:247$8õ8
Adicí loIIa-se importância -d-evida a

funcionários readimitidos aos ser-
viços da Estrada, em virtude de

sentenças do Conselho Nacional
do Trabalho, conforme relação

	anexa.	.	.	.	.	.	.	.	.

Total	.	.	.	.

Deduz-se importância de suprimentos
,existentes -em poder dos Pagado-
res da Estrada, -em 31112[35, p^.r,1
Pagamento das fôlhas de venci-
in entos acima mencionadas . .

Total	.	.	.	.	.	.	.	.	.

(RELAÇÃO DAS "CONTAS A PAGAR » R5GISTRADAS NESTA
&ECÇÃO — NIO PAGAS ATE' 31 DE DEZEMBRO DE 1935

Data da conta) Nuinero e nome do forncce<loj,,

	

31-7-34 — 7124	Mario Lara . . . . . . . .

	

M--8-34 — 8160	Joaquim de Brito

	

31-8-34 — 8175	Arquimedes Bastos

	

30-9L-34 — 9163	Cia. TeIefônica Brasileira

	

31—NT-34	10113 — Geraldo Felix de M4Éa.
370 — 111.stituto Badiun, de Minas

GeraLs
31 -8-34 — 407 — 0 me,smo . . . . . . . . .
»-9-34 — 475 — o mesmo . . .
30-10-34 — 524 — 0 mesmo

	

30—11-34 — 625	0 mesmo

	

31-12-34	644	0 mesmo

	

31-12-34	si. .	Cia. Sul Minciru de Elétrici-
dade . . . .

— sln. — Pre,feitura Municipal de Bom
Sucesso

31-12—31 — sjn. — Departa mento, dos Correios e

	

TOlegrafos . . . . . . . . .	.	.	.

D. 57

3.362:959$404

3.485:869$490

1.443:751$900

25:955$000

1.296:608$000

1.947:455$400

9.311:210$288

1.360:839$700

398:323$520

316:137$033

3.379:384$841

1.456:026$867

1.923:357$974

Imporianejay

94,0w)

195$100
113$500

34$300
145$000

440$000
2"$000
3~00
4;10$0()11
520$000
280$004)

44$600

53$800

4:257$000



781$m

32$000
23$000
23$000

410$000
77$809
"4$000

1:200$000
2()0$000

94$900

201$600
125$400

53$000
325$600

33$000
82$509
82$500
33$000
,j3$500

957$000
715$000

1:180$400
12$500

280$0,jo
:l'-)0$000

80$0(10

2 :915$900
17:082$5300

160$000

115$000

1:798$600

280$000
7a$000

1:240$000
160$000
659$800

45$000

- 898 ---

31—12-34 — sln. — InstAulo Aux. Muttio^; EMP.

E. F. Ge&le de Minas . . . . . .	.	.	.
3j__j0_;^-j — sin. — Seba6tião Cadavid

:3o-11-34 — sln. — 0 mesmo

31-12-34 — sIn. — -0 mesmo . . . . . . .

25-7-34 — 32191 1F-34ó — Imitituto Radiurn de

Mi nas Gerais . . . . . . . .	.	.	.

6-10-33	201915C113h -- Estrada de Ferro Golás

1	61SC1362 — Iniprensa Oficial . . . .
:^j_j2_34	15491SC1110 — João A. Rezendt . .

31-8-34	891SC13411 — Elo : Alvares Ferreiro .

31-12-34	65U	Prefeitura Municipal, de Oli-

veira

5-12—:,1 1 — 193414,28—0	Caixa Aposent. P. Fer-

roviários da R. M. ^/iaÇao . . . . . .
25-10-31 — 19341428-A — A mesma

27-10-31 — 1934-428-B — A niesrtia

27—10-31 — 19341428-C — A mesma . . . . . .

9-10-34 — 19341429 — A mesma . . . . . . .

15-10—31 — 1934^429-A — A mesma . . . . .

6—11-34 — 19341503 — A mesma . . . . . .

28-11-34 — 19341503-A	A mesnio . . . . .

28-11-34 — 19341503-B A mesrnü . . . . . .

28-11-34 — 19341503-'C — A mesma . . . . . .

31-12-34 — 19341504 — A mesmo . . . . . .

— 19341501-',\ — A mesma . . . . .
31-12-34 — 219-0 — Manoel Motos . . . . . .

25-2-35 — 216-0 — Instituto Radium Minas Gerais

12-4-35 — 21131-0	0 mesmo . . . . . . . .
G-6-35 — 21291-0	Instituto 'Radium Minas

Gerais
9-7-35 — 21,380-0	Prefeitura ae Belo IIori-

zonte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

9-7-35	21:21-0 — A me,,mn . . . . . . .

20-7-35	21428-0 — Instituto Radium de Minas

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.31-7-35 — 1:566-S -- Pref . Mu nicipal di, Ca-

xambil . . . . . . . . . .

15-5-35 — 21473-0 — Inst. Aux. M. Fmprego-

gados da E. F .0. Minn,% . . . . . .

— 21536-0 — Instituto Radium M 1 nas

,Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

— 21598-0	José Jacin to . . . . .

4-9-35 — 21633-0	Armazcns Gerais Guana-

bara SIA .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
'W-9—3,5	21631-0 — Donalo de Andrade . . .

24-9—35	2105-0, — Epaminondas José Cardoso

25—10—35	11940-S	Cio. S'1^ Mi
n eira 

de Elé-

899

21682-0 — Instituto Red i,um, Mina6

	

Gerais. . . . . . . . . . .	.	.	.	.
24-7-35 — 21683-0 — Inst. Aux. M. Emprega-

dodos da ^E. F. 0. Minas . . . . .
2-11-35 -- 21686~0 — Usina 11. Elétrica de Cap.

Nova . . . . . . . . . . . . .
31-7-35 — 21690-0 — Cia. Telefônica Bras'leira
31-8-35 — 29 101-0 — Cia. Telefônica Brasileira
W-9-35 — 2j692^O	Cia. Tebüfónica Bi-osileira
1-11-35 — 21706-0	Emp. H. Elétrica Cone.

da Barra.
1-11-35 — 21707-0	Cia. Sul Mineira de Elé-

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-10-35 — 21708-0 — Cia. Sul Minelra de Elé-

	

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-10-35 — 21709-10 — Cia. Sul Mineira de Elé-

	

tricidade . . . . . . . . . .	.	.	.
5-11—35 — 21710-0	Cia. Luz e Fôrça de Ibiá
3-11-35 — 21711-0	Cio.. Luz e Fórç« de 1biá
GL-10-35	2j715^0	Carrazzü & Santos . . . .
—10-35	21716—0	Artur & Laiz Haas
1-10-35	21718-0	Pref. Municipal de Bar-

	

bacena . . . . . . . . . . .	.	.	.	.
21-9-35 — 21719-0 — Caixa de Ap. P. F. da

	

E. F. 0. .Minas . . . . . . . . . .	.
14-9—35 — 21720-0 — Caixa de A p. P. F. de

	

E. F. 0. Minas . . . . . . . . .	.
21-9-35 — 21721-,0 — Caixa de Ap. 11 . F. da

	

E. F. 0. Minas . . . . . . .	.	.	.
26-10-35 — 21722-0	Cia. Industrial Itaunense
S--11---35 — 21724-;0	Cia. Fôrça e Luz de `Do-

	

re s de Indaiá" . . . . . . . . . . .	.
31-10—35 — 2^725-0 — Cla. Sul Mincira de Elé-

	

IrIcidade . . . . . . . . . . .	.	.	.
17-10-35 — 2j726-O -- Elm ; ro Alves do Nasci-

Inenlo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31—10	21727 0	Jovino Roch« & Cia. l,td. .
31-10—35	21728-JO	Jovino Rocha & Cia. Ltd.
31-10—35	21729-0	Jovino	& Clu. Ltd.
31—10-35	21730-0	Firinino Marlano Souza .
7-11-35	2173 1 ^O	Cio. Fôrça e Luz de Ma-

tens Lenie. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31 —1 o —?.5 — -22 1732-0 — Prefeitura MuijicIpal de S.

	Joao XEI-Rei . . . . . . . . .	.	.	.
9-11—35 — 21733-0 — DepartamentG de 1—,Iét. de

	Boin Despacho . . . . . . . . .	.
16—11—3,, -- 2j7'37-^0 — Cia. Industrial	Pit<tn-

guiense .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19-10—35 — 21738-D — Light & Power Co. l,td. .

280$000

188$600

86$300
21$100
1',)$10()
29$100

->,-, $ ^j o o

35$700

-12$000

42$000
22:1$f;000
:118$900

80$1300
j03^n00

ul$o00

:l,10$800
131)$00o

7"500

44$600

594$900
8C$200
39$4300
:w5$uw
50$ôo0

46$200

1:285$700

20$00(1

^)0 1$001)
1::122$7^j0

1,1
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19-10-35	21739-0 — Ligid & Power Co. Ltd.

ig-10-35	21740 -0 — Light & Power CO - Ltd -

19—10-35	'221741-0 — Light & Power Co. LIA.

:^i-10-35	21742-10 — JO7LO pinto Soares (te

	Rezende .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.

26-11-35 — 21743-0 — (,'! a . lndus1rial lkiUDense -

1q'—l0-3^5 — 21744-0 — Light & power Co. Ltd.

IU-10-35 — 21745-0 — Light & Power Co. Ltd.

	

28-11-35 — 21749-0	Inst. RadiUm (te M'n I'
Gerais

	

3l^10-35 — '21750-0	PI-Cf. Municipal de São

	João XEI-Rel . . . . . . . . . .	.	.	.

— 21751 ^) — Xil tônio José de OI:Vei Ia

26-11-35 — 21i52-10 — Gié1 . Industrial it-,Iunen,se

1-11-35 -- 217 53- 10 — Cia, Industrial Ag. Ja-

	

euceang.a . . .	. . . . . . .	.	.

	

16-11-35 — 21754 ^O	Cia, industrial Pitan-
guiense

	

16-11-35 — 21755-'0	C 1,II,	industrial Pitan-

guiense . . . . . .	. . . . . .	.	.	.
1-10-35 — 2175 ,6-0 — Cla. Fôrça e Luz Aba-

diense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1-10-35 — 21757-0 — Cia. Fôrça e Luz Aba-

diense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4-11-35	2175,8,0	Epaminondús José Cardoso

14—11-35	21759-0 — José, Severino Gonça1ve^;

14--11-35	21760-0	Fra^ncisco dos Passo s . , .

2&--1 1-35	111067-S — Armindo Paione . . .

18-11-35	21762-0 — Light & power Co. l,td. .

31-10-35	2j763-^O — Cia. FôrÇa e Luz de Minas

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

.

31-10-35 — 21764-0 — Cio. Fôrça e Luz de Minas

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-10-35— — 21766-0 — Cia. Fôrça e Luz de Mi-

	

nas Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-10-35 — 2^7(;7-0 — Cia. Fôrçoa e Luz de Minas

	Gerais .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-10-35 — 21768-0 — C!«. Fôrça e Luz de Minas,

^Geral,s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3l-10—:^5 — 21769-0 — Cio. Fôrça e Luz de Minas
Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-10-35 — 21770-0 — Cl q . Fôrça e Luz de Minas
Geral.,,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-10-35 — 21771-,0 — Cia. Fôrça e Luz de Minas
Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

:^l—l0-35 — 21772-0	Cio. Fôrça e Luz do Minas
Gerais

	

31-10-35 — 21773-10	Cia. Fôrça e Luz de Minas
Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

31-10-35 — 21744-0	Cia. Fórça e Luz	MiliaN

Gerais

	

30-11-35 — 21775 0	Cia. Fôrç^i e Luz de Minas

Gerais.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

4-12-35 — 21776-0 — De,pt. de Elétricidade de

Bom D,espacho . . . . . . . . .	.	.

30-11-35 — 21777 —o — pref. Municipal de S 710 JO---ko

WEI-Rei . . . . . . . . . . . .	.	.

3-12-35 — 2j778^O — Cia. Luz e Fôrça de lhiá

3-12-35 — 21779-0 — Ci«. Luz e Fôrça de lhiá

30—11-35 — 21780- 10 — Cia. Industriol ltaunen&o

30-11-35	21781-0	Cia. lndus,rial Italin(lise

18-11-35	2j782-10 — Light & i l ower Co. LUI.
'11eim31-10-35	21783-0	Cia. Telefónica Bra.s

1-12-35	21784-10	Cia. Sul 
Mineira de EUétri-

cidade

	

1-12-35 — 21785-0	Cia. Sul Mineira de E, 1 ê1 1

cidade .	.	.	.	.	.	.	.	.

1-12-35 -- 21 7,86-0 — Cia. Sul Minelr^i dc EIétri-

cidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2—12-35 — 217,87-0 — Usino 11. Elétilea te Cap.

^Nova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30-11-35 — 21788-0 — Prcf- Municipal do S -, (>

João d,El-Rei .	.	. .	.	.	.	.	.	.	.

3:1-10-35 — 21789- 10 — Pref. MjIn!e^pul de Barl),i-

cena .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

30-11-35 — 21790-'0	^ToviII() Bo c1111 & Cia. Lida -

	

30-11-35 — 21791-fl	Jovino RO ell ',1 & Cia LItLt.

	

30-11-35 — 21792- ,0	Jovino liocha & Cio. Ltda.

1-12-35	21793-0	Cia. Fôrça e Luz Abadiciise

1-12-35	21794-0	Emp. li. Elétrico Cone. da

Barra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ii

	

30—11-35 — 21795-0	Jo-ao Pinto Soanp s de Reit -

de.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

flI_12-35 — 111102-S	Gcv,11,10 Was Pijitn . .

	

10-12-35 — 111103-S	Tito Carlos Perc'ra Fililio
Pref. Municipal de Passa1 1 35 — 111106-S

Ouatro . . . . .	. . . . .	.
M-11-35 — 111108-S -- Prefe i tura MImicipal de

P«ssa Quatro . . . . . . . . .

30-11-35 — 111107-S — Prefeitura Municipal ae

P,assa Quairo . . .	. . .	. . , .	.	.

2G-11-35 — 111111-S — Pref. Municipali de Pous(?

Alto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

26-12-35 — 111110-S — Pref. Municipal de Pouso

^AltQ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

26-11-35 — 111109-S — Pref. Municipal de POUSO

Alto .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

94$200
494$20
^6$1a0

1(10$00()
lu$00o

7$700
7$700

uO$i10o

900$0w)
200$000
'10$00o

5q^$q00

125$000

-210p00o

64$000

88$200
1 :051$200
588$100

^i92$901!

8:550$000
7$700

584$300

15$400

204$700

65$500

216$400

37$200

15$400

488$500

213$700

40$900

109,$loo

685$904)

20$000

1 :160$400

1 :072$-100
177$600
40$000
im$01m
7$700

40$200

12$0o0

11$wm)

42$000

Squo

200$000

le,o$30o

86$200
39$600

25$C00

lOo$o00
1.^o00

1e1$9011

1 U:M0

:;1$^>w)

155$400

31$201/

31$20

36$0W(

1
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36$04

172$201

106$701

692$00ló
4s$sOft

13$'w0

91$000
2 "139ll

'9$100

25$')o0

60$900
151$30()

53$100
2l$^0Q

40$800

39$800

41$10G

25$500

52$300

26$600

30$500

263$600

&50$300

G8$100

5,65$600

91$500

q6$300

8$700

56$100)0

.6-11—35 -- l^lll2-S — Pref. Muiucipal de Pouso

	

Alto .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2 —3 5 — 111114-S — Pn, 1 `. Muii-cipal (te Caxam

bu,	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	.	.	.	.	.	.i . —12-35 — 111113-S — Pref. Municipal de Caxam-

	

Ina ,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	7—U-35 — 111115-S	P re f. Municipal d e Caxani-

	

bu' .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

3-12-35 — 111116-S	Pref. Municipü1 d e, Lambarl

	

1-12-35 — 111117-S	Pref. Municipal de Cristina

	

5-12-35, — 111118-S	Pref. Municipel de Pouso

	

,Alegre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

9-12-35 — 111119-S	Cia. Fórça e Luz Minas Sul

	

30—11 --35 — 111120-S	Cla. Fôrça e Luz Nlinuh Sul

	

9—12-35 — 1i1121,S	Cia. Fórça e Luz Minas Sul

	

30— 11-35 — 111122-S	Cia. Fôrça e Luz Minas Sul

	

3-12-35 — 1.1123-S	Cio. Fórça e Luz Jacuti^igu
G-12-35-111121-S — Cia. Fôrça e Luz Jacutijiga

	

R-12-35 — ljl125^S	Cio. Fórça e Luz Aiui uoca

	

30- 1 1-35 — 111126	Cio. Sul Mineira de Ek-

	

li-lei(lade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

10-11-35 — 111127-8	C;a. Sul Mineira de Ele-
tricidade

	

1—12-35 — 111128-S	Cia. Sul Mineira de LI,
	tricida& . . . . . . . . . . . .	.	.	.

1-12 1-35 — 1i1129-S — Cia. Sul Mincira de Elc-

	

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2-12-35 — lj1130^S — Cio. Sul Mixicira (te Lie-

	

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3-12-35 — 111131-S — Cio. Sul Mineira de 
Ele

	tricidade .	. .	. . . . . .	.	.

30-11-35 — l^l132_S — Cia. Sul Mineira de Ek-
Iricidade . . .	.	.	. . .	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 111133-8 — Cia. Sul Mineira de Ele-

	

tricidade .	.	.	.	.	.	. . .	..	.	.	.

30-11-35 — 11113-1-S — Cia. Sul Mineira de LI,-

	

tricIdade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 111135-5 — Cia. Sul Mincira de j1-̂ lc-
tricidade

	

30-11-35 — 111136-S	Cio. Sul Mineira de Ele-
tricidade . . . . . .

30-11-35 — 111137-S — Cia. Sul Mineira & Ele-

	

tricidade	.	.	.	.	.	.	...	.	.	.	.	.

30-11—35 — 111138-S — Cia. Sul Mineiro & Ele-
tricidade

30-11-35 — 1[1139-S — Cia. Sul Mineira de Eie-

	

trlcld,ade . .	.	.	.	.	.

	

3-12-35 — 111140-S	Cia. Sul Mineira de Ele~
^rWdad,e

	

— 111141-S	Cio. Sul Mineira de E^--

tricidade

	

1-12-35 — 111142-S	Cia. Sul Mineira de LI I c-

tricidade . . . . . . . -	.	.	.

	

— 111143-S	Cia. Sul Mineira de Ele-

tricidade

	

3(^-11-35 — 111144-S	Cio. Sul ',Mineira (te Ele-

	

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

30—11-35 — 111145-S — Cio. Sul Mineira de Ele-

	

tricidade .	.	.	.	. .	.	.	.	.	.	.	.

3-12-35 — 111146-S — Cia. Sul Mineira de E1 e-

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 111117-S — Cia. Sul Mincira d<^, Ele-

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

17-12-35 — 111148-S	Cio. industrial Sul M,rjeira

	

16-12-35 — 111149-S	Cia. Industrial Sul l^I!Pc;l-zL

	

10-12-35 — 111150-S	Cio. Industrial Sul m i ne i ra

	

10-12-35 — 1111s1_,S	Cio. Industrial Sul Mincira

	

10-12-35 — 111152-5	Cia. industrial Sul M. licira

10-12-35 — 111153-S Cia. Industrial Sul, M i ne i ra

1()-12-3^^ — 111154-S — Cio. Industrial Sul Mineira

10-12-35 — 111155-S — Cia. industrial Sul Milleira

W-12-35 — 111156-S — Cia. Industrial Sul Nl^ncir0

30-11-35 — 111157-S — Emp. 11. Elétrica Nacioixil,

30-11-35 — 111158-S — E1111) li. Elétrica N(kcional

4-12-35 — 111159-S — Emp. Luz e Fôrça de Con-

	

3ervatoria . . . . . . . . . .	.	.	.

30-11-35 — i11160-S — Em.p. Fõrçn e Lu, — J oá o

Duarte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 111161-S — Emp. Fórça e Luz — João

Duorte .	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

»-11-35 — 1111.02-S	Emp. Luz e rÔrÇa	João

IP. Boncli

	

30-11-35 — 111163-S	Emp. Luz e Fôrça	J o,'^ n

'Duarte .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

21-11-35 — 111164-S	Antônio Marque. Junior

	

30—11-35 — 111165-S	Maria iBeraldo Tc^xclra

	

30—11-35 — 11111%-S	Francisco Matragorno

30-11-35 — 111167-8 — Pedro Dant . . . . . . .

30-11-35 — 111168-S — Augu6to Maia . . . . . .

30-11-35 — 111169-S	Humberto Guersoni

	

2-10-35 — 1i1170-S	Manoel dos Santos

30-11-35	111171-5 — Rafami &irra .

3-12-35	111172-5 — Fernando Batista	de

Oliveira . . . . . . . . .	.	

.	.	.	.5—11-35 — 111173-S	Placido Antônio de

Carvalho	
«1C^-11-35 — 111174 -S	Sebestião Corrêa . . .

	

5—12-35 — 111175-5	Fstenato José da Silva .

127$90li

43$31IG

76$000

21$10C

74$800

31$200

37$00t1

'l6$60fi

:^S$l00

49$100

10._)$:l01)

1^),M0h

29$700
11$100

17$500

Z':^$l 00

19$800

n$600

15$000

2G$'300

1X1~

2WW0

5,-$500

120$000

110$000

:W1000

2,,$000

:w$000

115$000
30$000
q0$000

80$000

120$000
60$000
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7- 12—35—111176-8 — Reinaldo Ca-stro RG(Irigues

	

7-12-35 — 111117-S	Reinaldo Castro Rodrigues,

	

6-12-35 — 111178-S	Targino H. Nogneira .
30- 11-35 — 111179-S José Siniões Agostínho
30-11-35 — 111 180-^S — Candido Costa . . .
10—12-35 — 1 1 11 8 1 -8 — Maria dos Santois . . .

	

1-12-35 — 111182-8	Irene Nogueira

	

30-11-35 — 11 1183-S	Gerallda Oliveira

	

3-12-35 — 1 1 11 84-S	Alzira Valverde .

	

1-12-35 — 111185-S	Maria J osé Nogueira

	

20-12—35 — 1 1 1189 -S	Egidio Forestiére .

	

3-12-35 — 11 1194-S	Cia. Fórça e Luz (be ia-

	

cutinga	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

—11-35 — 1 1 1195-S — Cia. Fórça e Luz de ill -

	

cutinga .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

4--l-36	111196-s -- Osvaldo de Barros
31-12-35	1i1197-S — Sel)astião Si.Iva
7-12-35	111198-S — Caixa de Aposentadorias e

	Pensões, .	. . .	. . .	.	.	.	.	.	.	.

	

19-12-35 — 1 1 1199-S	Caixa de Aposenta d orj -i s e
Pensões

	

2-1-36 — 1^l200-S	Enil). 11. Elétrice Serra Bo-

	

cairia .	.	. .	.	.	.	.

2-1 -36 — 111201-S — Eulp. H. Elétrica Serra Bo-

	

caina .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2-1-35 — 1^1202-S — Emp. H. LIlétrica Serra Bo-

	

caina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3l^-12-35 — 111203-5 — Emp. 11. Elétrica Serra Bo-

	

c«ina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3-12-35 — 2j797-O — U11.9ses (to Prado . ..
22-10-35 — 2j8l4^0 — Caixa de A posenladorilis e

	Pensões	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

1 8-11-35 — 21815-0	Light & Power Co. Lt(l«.

	

18-12-35 — 21816-0	Cia. Fôrça e Luz "Dô_
	res do Indaiá" . . . . . . . . . .	.

30-11-35 — 21817-0 — Cia. Fôrça e Luz de mi*
nas Gerais .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 21818-0 — Cia. Fórça e Luz de MI"
	nas Gerabs .	.	.	.	. .	.	.	.	.	.	

.
— 2j819-S — ManGel Raposo Junior

	

2-1-36 — 21820-0	Moae;r Cabral . . .

	

2-1^3^6 — 21821-0	Guilherliv. IlaW1,1

	

2-1-36	21822-0 — Américo Magalhães Góis

	

19-10-35	2^823-O	Light & POwcr Co. LIda.

	

19`10-35	2^824-0	Light & Power Co. Ltde.

	

1 9-10-35	21825-0	Light & Power Co. Ltda.

	

1 9-10-35	21820-0	Light & Power Co. Ltda.

	

26-11-35	21827-0	Caixa de A llos entadorias e
Pensões . . .

50$000
.30$000

300$000
10$000
,j5$000
47$800

3$000
G8$900
25$100

30$000

Iu$100

46$000
49$000

98$700

5$200

Uí$000

461$900

76$500

8:762$000
5:37$500

v^()$o00

58 l$:^00

24$000
1:500$000
1:000$000
1 :00()$0(;§

118$100
u$:l00
133$700

29$,800

693$£00

905

—12-35 — 21828-jO — Cio. Fôrça <, Luz de M.
Lenie .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

18-11 —35 — 2j829^O	Light & Power Lo. Lida.
21-12—35 — 2j830-O	Inst. Radiniu M. Gerais .

30-11-35 — 21831-0	Cia. iFórçu e Luz de Mi-
nas Gerais .	. . . . . . .	.	.	.	.

30-11-35 — 21832-0 — Cia. Fôrça e Luz de Mines
Gerais .	.	.	. .	.	.	.	.	. .	.	.	.

30-11-35 — 21833-0	Cia. Fôrç« e Luz de Minus
Gerais

30-11-35 — 21834-0	Cia. Fôrça e Luz de Minas
Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 21835-D — Cia. Fôrça e Luz de Minas

-Geraiõ . . . . . .

26-11-35	21836-0 — Caixa de Aposent. e Pensões
31-12—35	21837-0 — Alice Alinívida . . . .
19- 12-35	1j1.204-S — Caixa &, Aposentadorias

	

e Pensões . . . . . . . . . . .	.	.	.
8-1 -36	111205-S	Maria dos SuntoN
1-1 --- 3 fl,	111206-S	Irene N'vgueira31 

—12—,'lá	l^l207-S — Geralda de Olfveira
2- 1-36	1^l208-S — Aizíra Valver(ic .
.1-1-3(;	1^1209-S — Maria do Pr.ido Caniargo
8-1-36	111210-S — Cecilia ^klnelia Coaljullo

31-12-35	111211-5 — Cia. Sul	d<^ E1,—

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-12—35 — 111212-S — Cia. Sal Minei" de Ele-

IricWalle	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.

31—12-35 — 111213-S — Cia. Sul Mineira de Ele-

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 1 1 1111 -S	Cio. Industrial Sul Mineira

	

20-12-35 — 111215-S	José Vi<^!ra de Carvalho
8 - 1-36	11121,6-8	Cki. Telef. Brasikiro . .

12 — 12-35	111217-8	Light & Power Co. Lld«.
—12-35	111218-S	Light & Power Co. Ltda.

13-12-35	111219-S	Light &- Power Co. Lida.
27-12-35	1j1220-S	Caixa de Aposentadorias

	

e Pensõ . . . . . . . . . . . .	.	.	.

2^-12-35 — 1j122l~S — Caixa 
de 

Aposentadorias e
	Pellsões .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

—12-35 — 111222-S	LIght & PoNver Co. LIda.
12-35 -- 111223-8	Light & Power Co. Ltda.
—12-35	111224-S	Light & Power Co. Lida.
6-1-36	1jl225^S	Cia. Fôrça e Luz Aiuruoca
7-1-36	111226-S — PrefeAura Municipel de

	

Pouso Alegre . . . . . . . .	.	.	.	.
5-1---U — 111227-S —Pref(4tura Municipel d,,, Pou-

	

so Alegre .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1	— 111228-S — Cia. Telef. Brasileira .

46$200

51U$700

40$000

189$1(10

71$700

15$1100

37$200

8 l$s oo

:160$800
120$01)0

182$300
-17$600

:^$1()o

69$1o0

.'9$0w)

'229$1 04

207$800

65o$:w0

56;1$o00

(;8$1(ai
61(i$loo

6$000
28$300

491$101)
288$700
125$901)

74$600

4,12$500

48$100
17$900

11$100
20$000

41$100

44$100
5,8$200

^%r>
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14 —1 —36	11 1 ~2 29 S	Cia, T< , lef. Brw, i le^ r a
14-1—36	1112230-,`,	Cia. Telef. Brúsileiia

14-1-36	111231-S	Cia. Telef. Brasileira . . .

31-12—35	111232-IS	Prefeltura Municipal Pasha

Q uatro .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

&--1-36 — 1jl2^2'-S — Estenoto José da Silve .

3-1—36 — 111231-S — Fernando Batista dc 01;veira

31-12-35 — 111235-S — rrel'eitura Municipal de Pas-

sa Quatro . . . .	. . . . . . .	.	.
2-1-36 — 111236-S — Cio. Sul Mineira de Ele-

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12—35 — 111237-8 — Cia. Sul MinQira de Ele-
tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12 —35	1112:18-S	Maria Beraldo Teixeira
31—12—35	111239-S	Iluinberto Guersoni . .
31-12-35	111210-S	Candido Costa . . . . .
5-1-36	1i1211-S	Reiwildo Castro Rodrigues
S--1 -36	111212-S	Targino Ilermoglmies ^-No-

gti<, jra .	.	. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

5-1-36 — 111213-S	Reinaldo C,.xistro Rodrigues

	

18-1-36 — 111244-S	Jú9é Aniér:co Alves (Ia
Cunha .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

18 1	111215-S — Cio. Industrial Sul Mineira
';l. —12-35	111216,5 — Augusto Maia . . . . .
31—12-35	111247-S — RafacI Borra . . . . .
31-12-35	11121-8-S — Paul^o Barbos« . . . .
31-12-35	1^1219-S — José Ferreira Funclial .
31-12—35	111250-,S — Emp. Fôrço e Luz —João

Duarte .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35	111251-S	P re f. Municipal de Cristira
10-1-16	111252-S	Emp. Luz e Fórça — João

F. Boncli . . . . . . . . . .	.	.	.	.
31-12-35 — 111253-S — Emp. Fórça e Luz — João

D uarte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

21-121-35 — 111254-5 — Emp. Fórça e Luz —
João Duarle . . . . . . . . . .	.	.

31—12-35 — 111255-S — Emp. II. Elétrica Na-
cional	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 111256-S — Enili. 11. Elétrica Na-
cional .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2-1-36 — 1112,57-S — Cha. Fôrça e Luz de. ia-
eutinga. . . . . . . .	. . .	.	.	.	.

4-4-33 -- 111258-S — Pref. -Municipal (te Pou-
so Alegne . . . . . . . . . . . .	.	.	.

31--1'->-3,,, — 111259-S — Pref. Municipel, de Passei
Quatro . . . . . . . . . . .	.	.	.	.

	

31-12-35 — 111260-S	PrQf. Municipal de Passa
Quatro

11-1-36 — 111261-S — Pref. Municipal (k- Ca-

xanibu , .	.	.	.	.	.	. .	.	.	.	.	.	.

15-1—36 — 111262-5 — Pref. Municipa ll d^, Lain-

Imir! .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

31-12-35 — 111263-S — Cia. Sul Miiic ; ra de Ele-

tricidade . . . . . . . . . . . .	.	.	.
31-12-35 — 1112,61-S — C^o. Sul Mineira de Ele-

tricidade . . . . . . . . . . .	.	.	.	.

2 - 1—36 — 111265,S — Cio. Sul Mineira de Ele-

tricideide .	.	.	.	.	.	.	.	. .	.	.	.	.
2-1-36 — 111266-S — -Cia. Su!- Mineira de Lie-

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.
8 --1—36 — 111267-S — Cia. Sul Mineira de Ele-

Liricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
U 12-35 — 111268-5 — Cia. Sul Wrte ; ra de Ele-

tricidade .	.	.	.	.	.	. .	.	.	.	.	.
31-12-35 — 111270-S — Cla. Sul M i iic i ro d e Ele-

hicidade . . . . .

— 111269-S -- Cia. Sul Mineira de Ele-

tric í dade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31 --- 12-35 — 111271-S -- Cie. Sul M ' ilicilu de L14—

trieldade . . . . . . . . . . .	.	.	.

2-1-3V, -- 111272-5 — C^«. Sul M^nejro de E le -

tricidade

2 1-36 — 111273-S — Cia Sul Min( ^ ra de Elt-

tricidade .	.	.	.	.	.	.	.	
. .11274-S — Cia. Sul M1^ elra de Ele-

trici,dade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-12-35 — 111275-S -- Cia. Sul Miuelia de EIk-

tricid(x(le .	. .	.	. . . .	. .	.	.	.	.

3j-12—:^5 — 111276-S — Cia. Sni Mincira de Ele-

trieidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31-12-35 — 111277-S — Cia. Sul Mineira 

de Ele-

tricidade . . .	. . . .	. . . .	.	.	.
1-1-36 — 111278-S — Cio. Sul Mineira de Ele-

tricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

31-12-35 — 111279-^S	Cio. Sul Mineira de El e ' -

tricida-de Á .	i . . . . . . .. . . . .

	

10-1-36 — 111280-S	Cia. Industrial Sul Mi-

neira.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

10-1-36 — 111281-S — Cia. Inddstrial Sul Mi-

De^ira .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

36 — ili-->82-S	Cia. Industriffl Sul Mi-

neira

	

13-1-36 — 111283-S	Cio. Industrial Sul Mi-

neira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

10-1 --- 3G — 111284-S	Cia. Industrial	Sul Dli-

neira . . . . . . . . . . . .	.	.	.

62$90q
8$6tio

30$200

45$000

60$000
50$000

44$300

37$0oo

:30$500

151$000
15$000

qo$000

50$000

300$00n
30$000

135$000

u$600
:10$000
go$ono
'j0$000

100$000

52$800

13$500

16$800

33V00

26$700

20$700

18$100

126$500

S9$800

31$500

153$000

18,$ too

43$800

4WW0

^l9$80o

44.AO

2.)$500

-2$100

22$o00

81$600

56$100

j:^:;$!"0o

-w$800

75$G90

18$100

72$400

38$100

49$100

99$500

19$600

1
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10-1-36 — 1i1285-S	ela. Induffitriol Sul Mi-

neira

	

— 111286-S	ela. Industrial Sul Mi-

neira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.

10-1-36 — 111287-5 — ela. Indus[rial Sul Mi-

u,elra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

10-1-36 — 111288-S — ela. Industrial Sul Mi-

Deira	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

11-12-35 — 111289-S --- ela. Fôrça e Luz Minas

Sul	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31—12-35 — 111290-S — ela. Fôrça e Luz Minas

Sul	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

11-1—36 — 111291-S	Pref. Municipal de C<k-

	

31-12-35 — 21838-0	Cia. Fôrça Q Luz M.

!.Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

16-12-35	21839-0	Arminda Neves . . .

30-11-35	2j8l0-^O	Pref. Municipal ele Bar-

bacena	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31--^8-35 — 21811-C	Inst. Aux. M. Emp. E. F.

0. Minas

	

11-10-35 — 2^842-0	Inst. Aux. M. Emp. E. F.
0. minas

	16-11-35 — 21813-0	Inst. Aux. M. Emp. E. F.
0. Minas..

8-1-36 — 21844-0 — Arrainda Neves
2-1-36 — 21816-0 — Usina H. Elélrica de Cal).

Nova

	

31-12-35 — 21817-0	Maria Coelho (Iv Souza

	

31-12-35 — 2^818-0	Cio. IDdustrial Agrie. Ja-

cuecanga . . . . . . . . . . .	.	.	.	.

31-12-35 — 21819-0 — Pref. Municipal de Sao
João d'El-Bel . . . . . . . . .	.	.	.

2-1-313	21850-0 — Altamiro 11oernard(-s , .
31-12-35	21851-0 — Emp. Fórça e Luz Can-

(lêellse	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

7-1-36	2^85'_)-O — Firmino Meriano de Souza

31-12-3,5	2j85:^ 0 — 
e
la. Fôrça e Luz Aba-

diense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 21851-0 — Ci,9. Sul Mineira de El<-

	

tricidede	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21815-0 — ela. Sul Mineira de Ele-

	

Iricidade	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3-1-36	21645-0 — Cio. Luz e Fórça de Ibiá
31-12-35	21880-0 — lustituto Ezequiei Dias
31-12-35	2ffil-0 — Joviim Rocha & ela. Ltda.
31-12-35	218822-0 — Jovino Boclia & (,:a. lAda.
31-12-33	21883-0 — Jovino Rocha & ela. LIda.

9-1-36 — 21884-0 — ela. Fórça e Luz

res do Indaiá" . . . . . .

1	
31-12-35 — 21 ,4ss-o — Cia. Fô r ço. e Luz de M.

Gerais .	.	. .	.

31-12-35 — 2 1 886 -C) — 
ela- Fôrça e Luz de M

Gerais .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21 887-10 — Cio . F6rÇa c Luz 
de 

1^'

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

31-12-35 — 2188 8 -0	ela- "rÇ11	Luz de ^'l

Gerais
Cia. Fórca	Luz de _NI .31-12-35 — 21889-0

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

31-12-35 — 21890-0	Pref. Municipal de Slko

	João dIEI-Rei	. .	.	.	.	.	.	.	.	.

21891-0 — Caixa 
de Aposentadorias e

,Pensões	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2-12-35 — 2ffi-2-0 — Cu;xa de Apos(, ntadorias e

Pensões .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.

	

31-12-35	21893-0 — Julio de MC1 o Franco .

	

21-12-35	2j894-^O — Caixa 
de Apoentodoria^; e

Pensões	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2-12-35 — 21895-0 — Caixa (k Apusenladorias e

Pensõ . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3-1-36 — 21896-0 — Dept. de Eletricidade de

B. Despacho .	.	.	.	.	.	. . .	.	.

	

13-11-36	21397-0 — Cki . Industrial Ilaun(-nse

	

11-1-36	21898--0 — ela. Industrial Pita,19,11V11se

21-12-35 — 21899-0 — Caixa de Aposentúdorias e

Pensões .	.	.	. .	.	. .	.	.	

.	,	*	,

	

11-1-36	21900-0	Manoel Reposo Junior . .

	

19-12-35	21901-0	Inst. ,k ll x. M. Emp. E. F.

0,	Minas .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

7-1-36 — 2] 902-0 — Dej^t. Eletricidade B.

pacho .	.	.	.	. . .	.	. .	.	.	.	.	.

31-12-35 — 2^903-0 — Cia. Fórça e Luz de M.

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21904-10 — ela. Fôrça e Luz de ^M.

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21905-0 — ela. Fórç(a e Luz d<^ M.

!Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21906-0 — ela. Fórça e Luz de M.

Gerais,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

13-1-36	21907-0	
ela . Industrial Itaunensc

	

30-11-35	21908-0	Cio. Fôrça e Luz & M.

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30—11-35 — 21909-0 — ela. Fôrça e Luz & M.

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

30-11-35 — 21910-0 — ela. Fôrça e Luz 
de 

M.

Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

322$3,10

11$100

17$500

53$100

20$300

21$000

Sa$uO

1i68.5200

30,$000

212$000

686$700

m t$600

161$300

1 ::19 t$ t00

86$30()

180$00o

:w$000

200$001)
2w$000

90$090

^)0$000

11$800

35$700

"0$000

86$200

39$600

395$604

78$100

135$100

N:^$5()0

15$400

:17$200

o$900

1:302$300

iiw;$50o

700$700

1:000$000

557$700

35^430(^

20$000

21 0$000

18$700
176$000

924$1100

107$000

126$200

216$500

49$700

106$400
130$0()0

364$700

260$200

40$800
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30—11-35 — 2191I-^0 — Cia. Fôrça e Luz de M.

	

Ge ra i s . .	. . . .

31-12-35 — 21912-0 — Cia. F^1çu* e Luz de M.
Gerais .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..
31-12-35 — 21913-0	Cia. FôrÇa e Luz de 31.

Gerais

(i-1-36	2191-1-0	Dorningos Gonçalves
14-1-36	2[915-0	Cia. Industriab Pitünguiense

	

11-35	2[9,16-0	Cio. Telefônica Brasileira

	

12-35	21917-0	Cia. Tebefônica BrasHeira .
14-1-36	2191,8-0	Cia. Industrial Pitanguiense
1-1-36	21919-0	Arif>tides Fonseca . . . .
31-12-35	21920-0	Antônio José de Oliveira
1-1—U	21921-0 — Emp. H. Elétrica de ^Cone.

	

da Barro . . . . . . . . . . .	.	.	.
1-1-36 -- 21922-0	Cia. Fórça e Luz S. Franc.

	

Xavier .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1-1-36	21923-0	Aristides Fonseca . . .
1(3-1-36	2j921-0	Líght & Power £o. Ltd. .
16-1-36	2192S~O	I,Iglií & Power Co. Ltd.
16-1-36	21926-0	Light & Power Co. Ltd.
IG--l-36	2j927^0	Light & Power Co. Lid.
1-1-36	21928-0	Sàviço de Eletricidade de

Ub<-, raba .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

31-12-35 — 21929-0	SebasUilo Cadavid . .
27-11-35 — 21930-0	Inst. Aux. M. Emp. E.

F. 0. Minas .	.	.	.	. .	. .	.	.

31-12-35 — 21931-0 — Inst. Aux. M. Emp. E.
F. 0. Mirías . . . . . . . . . . .

11-35 — 21932-0 — Cia. T,^Iefôniea Brasileira
12-21933,0 — C'«. Telerónica Brasileira .
3-5-35 — 3j73-A — Cio. Fôrça q^ Luz de M.

Gerais .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

4-5-35 — 3]75^A — Antônio Franelsco . . .
:^-7-35- — 31223-A — Arlur & Luiz Iluas . . .

l G-8-35 — 31241-A	Leon Cohen e Nelson Cohen
27-9-35	31327-A	Elinzaro Ferreira Filho
5-10-35	31346-A — E. F. Central do Brasil
5-10-35	31317-A — E. F. Central do Brasil
31-10-35	31466-A — Cia. 'Fórça e Luz de M.

Gerais . . . . . . . . . .

31- 1 0-35 — 31472-X — Cia Fôrça e Luz de M.

	

CQrais . . . . . . . .	. . . .	.	.	.

1 8-11-35 — 31481-A	Oliv(iro, Costa & CI.R. .
(^--12-35 — 31484-A	Cid Botellio . . . . . .
23-12-35 — 31490-A	Mario Novsis . . . . . .
23-12-35	31192-A	Már;o Nova;s
27-12-35	3^493-X	José P0MIl illo Ja Sil,,,eii-a

30-11-35 — 3149 1 — Cia. Fôrça e Luz de M.

Gerais . . . . . . . . . . . .	.	.	.
	42$!W0

311-11-35 — 31-197-A — Cia. Fôrça e Luz de M.

'Gerais . .	. .	.	.	. .	.	.	.	.	.	.
	102$900

30—l1--:^5 — 31.198-A — C'a. Fôrça e Luz de M.

Ge ra i s . . . . . . .
	 102$000

	

14-1-36	3^499-A — Tranquilo Pateinostro
	

280$000

	

31-12-35	3i500-A — C ;a . Fórça e Luz de M.

Gerais . . . . .	. . . .	. .	.	.	.
	2W,00

	

16-1-36	31501-A — José, Barbosa Vasq1w4 . .
	l-Is$000

	

31-12-35	31524-X — Cia. Fôrço e Litz (1,^ 1v1.

,Gerais	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.
	123$500

31-12-35 — 31525-A — Cia. Fôrça e Luz (1,^ M.

Gerabs . . . . . . . . . . . . . .	.	.
	96$900

	

10-1-36	3^526-A	José Gervasio
	1:200$000

	

10-12-35	31553-A	Gaslão & DI-110 . . . . .
	375$400

	

11-2-35	31554-X	Ahillo Rodrigues Pato ,
	676$500

	

Sorna — Rs . . . . . . . . . . .	.
	137:3 15$960

Importa a pres^, nte relação ern cento (, tr'nta e	contos

trezentos e quinze mil oltoc,-ntos e sessenta léis-

DECRETO N. 561

Alarca o día 11 de abril próximo para a InstataÇt70 ao
têrmo judiciário de Itanhandú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

(Ia atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3. da Cons-

lituiçúo,'e de acôrdo com o artigo S., do decreto li. 155,

de 29 (le julho de 1935, resolve marear o dia 11 de -il)r*,1

i)róxiiiio futuro para a instalação do têrmo judiciário de

ttanhandú, criado. pelo citado decreto.

Palácio da Liberdade, Belo HOrizonte, 31 de inarço

de 1936.

BENEDITO VALADARrS RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusniíío Jú1l^Or

DECRETO N. 562

Alarca o dia 12 de abril próximo para a instalação 
da co-

inarea de Raul Soares, ficando sem efeíto, nessa par-
te, o decreWn. 541, de 16 de março corrente

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando

(Ia atribifição (Itie lhe confere o arti lgo 38, n. 3, (Ia Cons-

tituiç,~ko, e de acôrdo com o artigo 5.' (to (Icereto li. 155,

110$600

15$400

362$300

í;9$500
204$000
õ,14$800
514$800
125$000
480$000
80$000

510$000

183$600
6$700

l^'$000
2(;$900
21$900

360$000

£9$000

z,88$300

403$500
22$100
"^)$50@

79$001)

7$700
65$000

242$600
34$700

1:702$000
11:981$000

101$000

38$000

.,,1$000
120$000
ii00$(100
680$000
71$000

NEFP--
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de 29 de julho de 1935, -resolve marear o dia 12 de abril
próximo futuro para a instalação da cornarca de Raul
Soares, criada pelo citado decreto, ficando sem efeito,
nessa parte, o (te n. 541, de 16 de março corrente.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de março
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

Domingos Henriques de Gusnião júnior

DECRETO N. 563

Aprova contas da P'refeitura de Monte Santo

0' Governa,dor do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e 'de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931 re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da secretari^ do
Interior, as contas prestadas Pelo prefeito de Monte San-
to, doutor Pedro Paulino da Costa, relativas ao exercício
de 1933 e aissim deinonstra-das:

Receita:

Saldo de 1932	.	.	.	...	.	.	.	55:025$200
Rendas arrecadadas . . .	263:294$700
Outras operações	 14:965$400

333:285$300
Despesa:

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	321:738$000
Saldo para 1934 -- eni Banco	11:547$300

Situação patrimonial:	

333:285$300

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	674:519$440Passivo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	348A44$300

Patrimônio líquido . . . . . . .	326:375$100
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1.' de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henríques de Gusinão il^nior
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DECRETO N. 564

Aprova CORIUS da Prefeitura de Caldas

0 Governa,dor do Estado de Minas Gerais,
de Suas atribuições e de acôr o e	usando

d Om ) d isposto na alíneaXIX, ar tigo 12, do decreto número 9.847, 
('C 1991, resol-ve? .ap,rovar, nos têrmos do parecer da Secretaria ^do In-terior, as contas prestadas pelo prefeito de Caldas, dou-

tor José de Paiva Oliveira. relativas ao exercício de 1932,e assim idemonstradas:

Receita:

Saldo de 1931
Rendas ari,ecadad'as"	 2:651$600

Outras operações	 107:527$800
10:003$100

Despesa:	 120:182$500

-Despesa realizada .	.	.	.	.	.	..	119:728$700Saldo para 1933	
45^$800

Situação patrimonial:	
120:182$500

Ativo .	.

Passivo (dívida f*lutu',an*te)*	
325:627$300
27:142$300

Patrimônio líquido
298:485$000

Palácio dio, Govêrno, em Belo Horizonte. 
1.' de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES REBEIR-

Domingos Henriques de Gusmão júnior

DECRETO N. 565

Aprova Contas da Prefeitura de Monte Santo

0 
Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acÔrdo com o dis posto na alíneaXIX, artigo 12, do decreto número'9347, de 1931, re-solve . aprovar, nos têrmos do parecer da Sectretaria do
Interior, as contas Prestadas pelo prefeito de Monte San-
to, doutor Pedro Paulino da Costa, relativas ao exercíciode 1932 e assim demonstradas:

D. 58



Receita:

Saldo de 1931
Rendas arrecadadas
Outras operações

Despesa:

Despesa realiza-da
Saldo em Banco

38:859$900
309:542$400
44:950$000

393:352$300

338:327$100
55:025$20fi

393:35M00

- õl^ ^

Situação Paírirrionial:
Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Passivo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.103:006$6óó

308:871$000
Patrimônio líquido

794:135$600Pal
ácio do Govêrno, em Belo Horizonte,de 1936.	 1.' de abril

BENEDITO VALADARES RIBEI110
Domingos Henriques de Gusmão jj^nior

	

Situação patrirniDnial:	

708:862$700
Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	317:970$800
Passivo.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

Patrimônio líquido . . . . . .	.	330:891$900

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte. 1.' de abril

(1 .e 1936.

BliNrDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júl10r

DECRETQ, N. 566

Aprova contas da Prefeitura de Itabira

0 Governador do Estado -de Minas Gerais, usando
de,suas atribu^çõ" e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-

s,olve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestada!Wpelo -prefeito de Itabira, se-
nhor Antônio Linhares Guerra, relativas ao exercício de

1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.	.	. .	. .	.	20:678$800
Rendas arrecadadas .	.	.	.	. .	191:833$400
Outras operações .	.	.	.	.	.	.	3:443$800

215:956$000
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	185:096$700
Outras operações .	.	.	.	.	.	.	9:810$000

	Saldo para 1933 . . . . . .	.	.	21:049$300

_^15-.956$000

DECRETO N. 567

Autoriza o Prefeito de Muzambinho a alienar un i prédio
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-selho Municipal resolve conceder ao Prefeito de Mu-
zambinho autori'zação para. aIienar,,em hasta Pública, e
pelo preço mínimo de doze contos, o prédio de proprie-dade da Prefeitura situado à Praça dos Andradas, eonde funcionavam ás repartições municipais.

Pal ácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1.' de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Domingos Henriques de Gusinão ilinior

sr.^
DECRETO^N. 568

Autoriza o Prefeito de Ferros a permutar um prédio

0 Governador do Estadu de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo iMunicípal, resolve autorizar o Prefeito
de Feri-os a permutar o prédio em que funciona a es-
cola de Ferreiros n aq'jele município, e d^e proprieda-
de da municip ali^ade, por um outro, pertencente ao sr.
João Soares Neto, e que se Presta melhor àquele fim. A
Prefeitura pagará eri dinheiro o excedente de valor do
prédio que vai receber, na -forma ^do parecer do Conse-
lho Gonsultivo Municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Ho,rizonte, 1.* de nbrilde 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão júnipr

1
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DECRETO N. 569

Marca o dia 21 de abril do corrente para, a instalação do
térmo de Tiros

0 Governador do Estado. de Minas Gerais, resolve,
usando da atribuição que lhe confere o art. 38, n. 3, da
Constituição e de acôrdo com o decreto n. 155, de 1925,
art. 5.o , marear o dia 21 de abril corrente para a ins-
talação do tèrmo ju,diciári,o de Tiros, criado pelo citado
decreto.

Palácio do Govêrno, Belo Horizonte, 3 de abril de
1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 570

Dá organização ao Comando Geral do Fórça Pública, na
parte referente ao que ainda não está regulamentado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e nos térmos da autorização que lhe
é dada pelo art. 4.1 da Lei n. 18, de 13 de novembro
de 1935, resolve:

Art. 1.' 0 Comando Geral da Fôrça Pública que,
,por fôrça da Lei F . ederal A. 192, de 17 de janeiro dêste
ano, passou a ser da competência de um coronel, terá
o seu gabinete organizado da maneira seguinte:

a) um oficial com o pôsto nunca inferior ao de ca-
pitão, à sua esc-olha dentre os oficiais do quadro efetivo
,da Corporação, para, como chefe, dirigir os :trabalhos
respectivos; e

h) um primeiro tenente ajudante de ordens, tarn-
bém escolhido dentre os oficiais do quadro acima re.
ferido.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 3 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos IIeni-iques de Gus;não JúnIOr

DECRETO N. 570 — A
Cria a 3.' escola do distrito de Can (i Verde, município

de Perdões
o Governadior do Estado de Minas Gerais resolve

criar a 3.1 escola do distrito de Cana Verde, município
de Perdões.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de abril
dd 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Bonifácio Olinda ide Andrada

DECRETO N. 571
Marca o dia 30 de abril corrente para a instalação do

c01narca,de Monte Alegre
0 Gov.e.rna :dlor do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Cons-
tituição, resolve, -de acÔrdo com o artigo 5.', do decreto
n. 155, de 29 de julho de 1935, marcar o dia 30 de abril
corrente para a instalação da comarca de Monte Alegre.
criada pelo artigo 2.*, n. 6, do citado decreto.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, 22 de abril de 1936.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião JúnIor

DECRETO N. 572
Marca o dia 5 de maio Para 0 instalação da Comarca

de Luz
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Cons-
tit u iÇão, de acÔrdo Com o artigo 5.', do decreto n. 155,
de 29 de julho de 1935. resolve marear o dia 5 de maio
próximo futuro para a instalação da cornarca de Luz.
criada pelo artigo 2.', do citado decretia.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 22 de abrilde 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO
Poininjos Henriques de Gusin49 Júnior
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DECRETO N. 573

Autoriza o prefeito de'Monte Santo a abrir crédito

adicional

0 Governador do, Estado de Minas Gerais, usando
der -suas atribulções, e tendo em vista o parecer do Con-
s^elho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Mionte Santo a ab,rir um crédito adicinal de . . .
12:367$100, (doze contos, trezentos e sessenta e sete mil

e cem réis), destinado a completar as autorizações do

exercício de 1932 e regularizar a escrita municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril

de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão Júnior

DECRETO N. 574

Aprova contas da Prefeitura de Botelhos

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuIções e de acôrdo com o disposto na,alínea

XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-
ve aprovar, nios têrmos do parecer da Secretaria do In-
terior, as contas prestadas pelo prefeito -de Botelhos, co-
ronel Virgílio Silva, relativas ao período de 1.' de janeiro

a 30 de junho de 1935 e assim demonstradas.

Receita:

Saldo para 1934	.	.	.	.	.	.	.	2:653$80,0

Rendas arrecadadas	 63:618$700
Outras operações .	.	.	.	.	.	.	23:376$000

89:648$500

Despesa:

Despesa realizada . .	.	.	. .	.	48:008$400
Outras operações . . . . . .	.	.	41:640$100

89:648$500

Situaçãio patrimonial,.,

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	532:201$500
Passivo (dívida flutuante)	72:606$200

Tlgtrimônio líquiQ0	 459:595$300

Palácio, do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Júnior

DECRETO N. 575

Aprova contas do Prefeitura de Conceição

0 Governador do Estad<) de Minas Gerais, usando
de suas atribuYções e de acôrdo com o disposto ria alínea
XIX, artigo 12, do decreto námero 9.847, de 1931, re-
SO]Ve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas presladas pelo prefeito de Conceição.
senhor José Ribeiro Costa, relativas ao exercício de
1932 e assim demonstradas:

Rec,elta:

Saldo de 1931 . .	. . .	39:143$600
Rendas arrecadadas	 112:442$800

Despesa:	 151:586$400

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	127:497$100
Saldo pa,ra 1933	 24:089$300

	Situação patrimonial:	
151:586$400

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	427:230$900
Passivo (dívida flutuante) . . . . .	31:697$60h

Patrimônio líquilo . . . . . . .	. ̂ 95.533$300
Palácio do GovêrnO, em Belo Horizonte, 23 de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Do,mingos Henriques de Gusinão júnior

DECRETO N. 576

Aprova contas da Prefeitura de Corinto

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribffições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto númerQ 9.847, dç 1931, re-

1
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solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Corinto
senhor Altino de Matos Pinho, relativas ao exercício dê'
1935 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1934	 21:462$200
Rendas arrecadadas . . . . . . .	87:928$500

109:390$700
Despesa:

Despesa realizada .	.	. . .	. .	58:617$700
Outras operações . . . . . .	.	.	6:830$700
Saldo para 1936 . . . . . . . .	43:942$300

109:390$700
Situação patrimonial:
Ativo .	.	. .	.	.	. .	.	.	.	.	292:775$000
Patrimônio municipal . . . . . .	292:775$000

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Domingos Henríques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 577

Aprova contas da Prefeitura de Dôres do Indaiá
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do par-ecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de fDôres -do
Indalá, senhor Cornélio Caetano da Silva Guimarães, re-
lativa,s ao exercício de 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	.	.	.	.	.	.	.	.	11:119$600
Rendas arrecadadas . . . .	155:912$100

167:031$700
Despesa:

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	166:691$200
Saldo para, 1933	 . . . .	340$500

107:031$700

Situação patrimonial:
Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	611:841$000
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	349:277$600

Patrimônio líquido	.	.	.	.	.	.	262:563$400
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 (te abril

de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Domingos Ilenriques de Gnsinâo Júnior

DECRETO N. 578
Autoriza o prefeito de Dôres do Indaiá a abrir crédito

suplementar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Dóres do Indaiá a abrir um crédito suplementar de
15:848$200 (quinze contos oitocentos e quarenta e oito
núl e duzentos réis), destinado a completar as autoriza-
ções do exercício de 1932 e regularizar a escrita muni-
cipal.

Palácio do Govêrno, :em Belu florizonte, 23 de abril
de 1936.

BE,NEDITO VALADAREs RinEiRo
Do,mingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 579
Aprova contas da Prefeitura de Coulagem

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acórdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Contagem.
senhor Antônio Benjamim de Camargos, relativas aoo pe-
ríodo de 1.' a 20 de janeiro de 1932, e assim demons-
tradas:
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	Receita:	 1:064$200
Saldo ;de 1931	 1:094$800
Rendas arrecadadas

2:159$000

	

Despesa:	 1:023$300
Despesa realizada . . . . . . . .	1:135$700
Saldo entregue ao sucessor . . . . .

2:159$000

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de 
abril

de 1936.
B1 ,,NEDITO VALADARFS RIBEIRO

DomingOs Henriques de Gusnão Júnior

DECRETO N. 580

Aprova contas da Prefeitura de Contagem

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

(le suas atribuiçõe s e de acôrdo com o disposto na alínea

XIX, artigo 12, do d ,ecreto número 9.847 ' de 
1931, re-

Secretaria do
solve aprovar nos têrmos do parecer da
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Contagem,
senhor Paulo Pena Ribas, relativas ao período 

de 21 de

janeiro a 31 de dezembro de 
1932 e assim demon.s-

tradas:
Rece.`.ta:	 1:135$700

saldo recebido do antecessor . . .	53:312$400
Rendas arrecadadas . .	.	. . .	3:874$000
OL1tI,^^s operações	.	.	.	.	.	.	.	—

58:322$100

Despesa:	 53:944$600
Despesa realizada .	.	.	.	.	.	2:288$000
outras operações . . . . . .	*	2:089$500
Saldo para 1933 .	.	.	.	.	.	.	.

58:322$100
S^t t1ação patrimonial:	

1.53:761$700
Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	65:601$500
Passivo	.	.	.	.	.	.

Patrimônio líquido . . . . . . .	
88:160$200
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Damingos Henriques de Gusinão Júnior

DECRETO N. 581

Autoriza o prefeito de Juiz de Fóra a abrir créditos
especiais

0 Governa-dor do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o -parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito
de Juiz de Fóra a abrir um crédito especial na impor-
tância de 15:500$000, destinado a pagamento do^ pessoal
do Museu e Parque Mariano Procópio, e um crédito es-
pecial de 1:500$000, para aquisição do material necessá-
rio à conservação do patrimônio daquela instituição.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão Júnior

DECRETO N. 582

Autoriza o prefeito de Patrocínio a desapropria !- um
terreno e uma casa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista 0 parecer do Gon-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito
de Patrocínio a desapropriar por utilidade pública, na-
quela cidade, um terreno com 1.425 metros quadrados,
em confrontação com as propriedades do coronel João
Cândido de Aguiar e dona Antônia Pereira de Almeida,
bem como uma casa situada no ine;smo terreno, sendo
ambos pertencentes ao senhor Eduardo Marçola. A de-
sapropriação visa o prolongamento da rua Congonhas,
trecho compreendido entre as ruas Cesário Alvim. e Pro-
fessor Olimpio.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARES IlIBEIRO

Domingos Ilenriques de Gusinão Júnior
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DECRETO N. 583

Autoriza o prefeito do município de João Pinheiro a
abrir um crédito especial

0 Governador do Estadio de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
sellio Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
to de João Pinheiro autorização para abrir um crédito
especial na importância de 235$200, para pagamento da
dívida flutuante do município.

Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARFs RIBEIRO	f

Doiningos Henriques de Gusindo Júnior

DECRETO IN. 584

Beconhece o senhor Giuli,o Nardini como Agente Consular
da Itália, em Ouro, Fino, neste Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exer-
cício de suas atribuições, e tendo em vista o aviso nú-
mero NC161923. 1 (96) (42), de 30 de março último, do
Ministério das Belações Exteriores, resolve reconhecer
o senhor Giulio Nardini, como Agente Consular da Itália,
em Ouro Fino, neste Estado.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de abril
de 1936.

BrNEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 585

Aprova contrato celebrado, entre a Prefeitura de Eloi

Mendes e a Cio. Telefônica Brasileira

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^çC>es, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve aprovar o contrato
celebrado entre a Prefeitura de Eloi Mendes e a Cia. Te-
lefônica Brasileira, para exploração do serviço telefôni-
co no município, e cujas eláusul qs com êste 

se pu-

blicani,
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Palác io do Govêrno, em Belo Hori zonte,, 23 de abrilde 1936.

BENEDITO VALADARES IRIBI,' IRO

Domingos Henriques de Gtisnião il^nior

CLÁUSULAS A QúE Sr REFERI,' 0 DECREITO N. 585

Cláusula 1

0 Presente contrato é feito com aprovação do Con-
selho Consultivo Municipal de acÔrdo com o Parecer de13 de, fevereiro de 1936 e '0 decreto n. 18, de 12 de fe-vereiro de 1936 e "ad-i-ete,reiid,uiii" dos Poderes com-petentes.

Cláusula Il

A Companhia — depois do pres' ente contrato ser
aprovado pelos Poderes competentes — obriga-s-e a re-
construir a rede telefônica local da cidade de Eloi Men-
des, no perímetro determinado na Planta n. X — 

3.006,dentro de 180 dias após ter pedidos de instalações de
pelo menos, 25 pretendentes ao serviço telefôníco, locaí
que tenham efetuado o Pagamento das importâncias cor-respondentes a um ano de assinatura -e de joia de ins-talação.

Cláusula III

A 
Companhia ligará por meio, de circuito metálicoa e-idade de Eloi Mendes à sua rede geral, de modo a

fornecer um serviço satisfatório de comunicações tele-
fÔnicas interurbanas e maríterá êss e serviço em bom es-
tado de funcionamento, comp -roMetendo-se a realizar
essa ligação dentro de 30 (trinta) dias, contados da datada aprovação

do presente contrato pelos poderes referi-dos na Cláusula 1, salvo caso de fôrça maior.

Cláusula IV

A Companhia obriga-&e, ao reconstruir a rede local
a que se refere a Cláusula 11, a empregar o sis ,tema de cir-
cuitos metálicos na zona urbana da cidade de Eloi Men-
des para transmissão de comunicações 

telefônicas e ainstalar mesas de ligações do sistema de magneto.

Cláusula V

Será obr11̂-, ',1tória a instalação de cabos aéreos em to-
das as vias públicas em que seja necessária a colocação
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de mais de vinte (20) circuitos, excetuando-se os pontos
em (luc essas linhas sejam usadas exclusivamente para

o ser viço interurbano e de fazendas.

Cláusula VI

A Companhia iiis ,talará aparêlhos públicos na cída-

(te Elo! Mendes à 
razão de um aparêlho para cada grupo

de cem (100) 
telefones de assinantes em funcionamento.

As li gações locais pedidas désses aparêlhos públicos para-dequai1^ucr outros telefones pertencentes e ligados 
à re

local da cidade de Eloi Mendes serão cobrados 
à razão

-de trezentos réis ($300) por cinco minutos.

Cláusula VII

A Companhia poderá colocar suas linhas, cabos aé-
reos, e subterrâneos, postes e suportes, em quaisquer
praças e logradouros públicos, ou prédios por, digo pú,

blicos por onde tiver de estender o seu serviço e bem
assim nos estabelecimentos públicos ou prédios particu-

1 q
res uma vez obtida a prévia permissão -dos responsá-

veis '
Pelos referidos estabelecimentos ou prédios.

Cláusula VIII

A 
Companhia, entrando em acôrdo com as empresas

que tenham canalizações ou postes assentados nas vias
públicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou dêsses
postes para a instalação de seus cabos aéreos ou subter-

râneos, linhas, ete.

Cláusula IX

A 
Companhia poderá cortar ou podur as árvores exis-

tentes na via Pública, no trajeto de suas linhas, sempre
que as mesmas possam trazer embaraços ou interrupções

ao serviço telefônico, 5alicitando nos casos necessários
prévia licença dos proprietários ou da administração

pública.	
Cláusula X

Durante o prazo dêste contrato, a Companhia gozará

de isenção de todos os impostos , taxas Lonus ou contribul-
ções municipais de qualquer natureza, presentes ou futu-
ros, relativos ao serviço telefônico, seus edifícios, insta-

lações e aecessórios.

Cláusula XI

A Prefeitura Municipal de Eloi Mendes mediante

s^ )licitação especial da Companhia, se obriga a , requisi-
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tar, de quem de direito, isenção ou redução de inipos-
tos e taxas federais e estaduais, de qualquer natureza,
inclusive aduaneiros, para o material referente ao servi-
ço telefônico (to Município, seus edíficios, instalações e
aecesórios, sempre que a le lisltção federal ou estadual
autorize a concessão de tais favores.

Clásula XII

E permitido à Companhia explorar o serviço tele-
tÔnico internacional diretaniente ou em tráfego mútuo
com quaisquer empresas autorizadas a funcionar no
país.

Cláusula XIII

Os preços dos serviços da rede local serão os se-
guintes, sem Iiinitação de número de telefonemas, den-
tro da rede local respectiva: — a) Para as classes de
comerciários e as profissões 330$000) trezentos e trin-
ta mil réis por ano. Para as residências particulares
(276$000) duzentos e setenta e seis mil réis por ano.
li ) Para as linhas destinadas ao uso conjunto de mais
de um assinante: Se de classe de coirierciário e profis-
são, por aparêlho duzentos e oitenta e oito mil réis
(288$000) por -ano. Se de residências particulares, por
aparêlho duzento e vinte eoit o mil réis (228$000) por
ano. c) As taxas fixas de assinatura a que se referein
os intens "a" "b" e "h" da Presente cl áusula são relati-
vas apenas aos telefônes de parede, sendo permitido à
Companhia cobrar mais a taxa -de vinte e cinco mil réis
(25$000) por ano para cada telefone de mesa. d) A
Companhia terá o direito de cobrar uma jóia de instala-
ção de trinta mil réis (30$000) para cada linha seral
instalada e de vinte mil réis (20$000) para cada exten-
são telefônica. A Companhia terá também o direito de
cobrar as seguintes taxas nos casos abaixo indicados, a
saber: — pela mudança de aparelho, de um edíficio para
outro, vinte e cinco mil réis (25$000); Pela mudança do
aparelho no -Mesmo edifício -de um para outra cÔniodo,
quinze mil réis (15$000) ; pela mudança do aparelho no
mesmo CÔmodo, de um para outro ponto, seis mil réis
(6$000). C) A Companhia terá o direito de cobrar quin-
ze mil réis (15$000) para cada nova ligação das linhas
do assinante quando as mesmas tenham sido digo, te-
nham sido -desligadas por falta de p agamenti o do ser-
viço local ou interurbano, uso indevido do telefône, ete.,
ou pela transferência de responsa,bilidade da assinatura
a terceiros, antes de expirada o prazo respectivo. f)
NOS casos de o assinante desejar retirar ou desligar o
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teiefone antes de terminado o prazo do contrato anual,
nenhum abatimento será feito pelo prazo que faltar para

a terminação do contrato. g) Para instalação especial

ou para qualquer serviço não compreendido nos 
Ificil-

cionados acima, os preços serão combinados entre a

Ciampanhia e o assinante.
^Dependerão também de acôrdo prévio entre a Com-

panhia e o assinante a instalação e a respectiva taxa,
para qualquer linha cujo número do aparêlho, a pedido
do interessado, não deva figurar na lista -de assinantes.

li ) Por um segundo ap,arêlho que o assistente tenha no

!mesmo edifício para seu uso exclusivo e derivado de sua
linha geral, a Companhia terá o direito de cobrar sessen-

tamil réis (60$000) adicionais por ano. i) 
Nenhuni

assinante poderá intervir no aparêlho e aceesórios tele-

fônicos pertencentes à Companhia, nem consentir que

pessoas estranhas ao serviço da mesma ^o façam.
Não poderá também empregar no mesmo aparêlho e

respectiv,a linha quaisquer instrumentos, aceessórios, de-

rivações ou linhas de ^extensão, senão os i^n stalados pela

Cõmpanhia, ficando tudo sob a guarda e responsabili-

dade imediata do -assinante.

No caso de infração do disposto , nesta letra -terá a

Companhia o direito de desli
g
ar e retirar o seu aparelho,

aecessórios, derivações e linhas de extensão, bem assiiii
de suspender o respectivo serviço telefônica, ficando o
assinante responsável perante a Companhia pelos pre-

juizos e despesas por tal infração.

0 uso de telefô ,ne é limitado ao assinante, sua fanii-

lia e empregados, não podendo ser franqueado a outra
qualquer pessoa, nem utilizado para correspondências

contrárias à moral, aos bons costumes ou à ordem e se-

gurança pública, sob pena de ser cortada a ligação e
retirado o aparelho, sem que o assinante tenha direito a

qualquer reclamação ou indenizaçãa. i) Todos os preços

acima se aplicam ao peri^metro determinado na planta

da cidade, constante tia cláusula 11 do presente con-

tráto .

0 preço adicional para conservação corrente de
instalação de linhas de distância além do perímetro
acima, não excederá de sessenta mil réis (60$000) por

ano para cada quilômetro de circuito ou fração fora do

mesmo perimetro.
Por conservação corrente entendem-se os reparos

nas instalações e não sua reconstrução ou substitfflÇão,

as quais correrão por conta do assinante. k) Sempre que

qualquer instalação nova, modificação ou mudança de

instalação já, existente fora do perímetro constante -da

cláusula 11 determinar despesas anormais de construção,

poderá -a Companhia cobrar, antes de iniciar os traba-
lhos respectivos, Lima compensação adicional corresp,)ii-
dente ao custo d,3 serviço, mediante um orçamento.

Sempre que qualquer instalação nova, mod!fic^^ção
ou mudança de instalação já existente dentro do perime-
tro referido determinar despesas anormais de constru-
ção, poderá a Companhia cobrar, antes de iniciar os
trab^dhos correspondentes, uma compensação adicional

equivalente ao custo do serviço fora da rede existente,
correndo sempre por conta dos assinantes as despesw;
necessárias à instalação de linhas, colocação ou mudan-
ça de postes dentro da propriedade em que tiver de ser
instalado o telefône ou -dentro da propriedade de ter-
ceiros. 1) A Co,nipanhia não será obri gada a aceitar a,,,
assinaturas por prazo inferior a um (1) ano, devendo o
pagamento das mesmas ser feito adiantadamente no
escritório da Companhia por prestações mensais, em
regra geral, ou trimestrais, semeslr qis, ou anuais, à opç,~toda 

Companhia. in) Pelo serviço interurbam) dentro do
Iffimicípio a Companhia cobrará as taxas que vigorarem
no Estado de acórdo com o contráto celebrado entre a
Companhia e o Estado de Minas Gerais, em 3 de jLilli,>
de 1933, para exploração do serviço telefônico intei-nii-
nic i pal e interurbano no Estado.

cláusala XIV

A Companhia terá o direito de recusar os sei^viÇos de
que trata o presente contráto a todos aqueles que se

achem em débito de contas anteriores, relativas a ser-
v ; ço local, interurbano, inteI-iImnicipal^	ou
internacional, ou qualquer outro serviço, assini como de
exigir uma caução ou depósito razoável de todos aqueles
que a seu juizo devam garantir previamente o pala-
iiientG das contas de serviço, ficando, outrossim, com
direito de descontar de tais cauções ou depósitos o va-
lor das contas de serviço que não sejam liquidadas
dentro de 15 dias a

p
ós a apresent

a
ção das mesmas.

Cláusula JXV

A presente concessão é outorgada pelo prazo de
vinte e cinco (25) anos, contados da data em que entrou
em vigor o contrato entre a Companhia Telefonica Bra-
sileira e o Govêrno do Estado de Minas Gerais, assina-
do em (3) de julho de mil novecentos e trinta e três
(1933) para exploração dos serviços intermuni ciPal e
interurbano n-,) Estado. Nio fim dêsse prazo a Companhia
poderá continuar i explorar G sserviços em regime li-

D ^ 5.9
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vre, continuando para tal fin, 
com a propriedade, uso e,0, 1

goso das instalações, bens e aparelhos.

Cláusula XVI
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IncOlherão 

por 
si um arbitro desenipalador que decidirá

afinal a dúvida sujeita a arbitrainento.

1

A Colnl . anhia fornecerá, depois de reconstruida a

rede local, conforme estipulado na cláusula 11, (2) dois

gparellios para o serviço ielefôníco da M:Linicipalídade,
com serviço local gratuito quando por esta estabelecido,
digo, solicitado e ipara serem instalados em rei)arilÇões
inunicipais, dentro da cidade de Eloi Mendes, no l)eri-
,metro deterininado na planta citada lia cláusula 11.	

i-Parágrafo único. Enquanto não estiver reconstru

da. a rede local, de acôrdo com o 
que determina a cláu-

sula il, a Companhia instalará um telefone dire^o para o
posto telefÔnico pÚblica, com assinatura gratuila para

serviço local, e para uso da Prefeitura Municipal, 
A

,despesa para construÇão dessa linha ^correrá por conta

,da Companhia até à 
distância máxima de quatrocentos

,metros.

Cláusula XVII

A Companhia terá Q direito, independente 
de qual

quer onus, de arrendar ou transferir a presente conces-

^ão de todos os seus bens, direltos, ônus 
e vantagei1^^ nolz

têrnios dêste contr^10 à Companhia ou empresa !3^icional

dou estrangeira, que lhe convier ou que venha a zer or-
ganizada, ficando reciprocamente mantidos entre a sii'-1

sticessora e a Prefeitura Municipal de Elo! Mendes, todos

<) s direitos, obrigações, Ônus e vantagens dêste contra-

to. A Companhia poderá, para melhirar 
e desenvolver o

serviço telefônico, adquirir ou arrendar outras conces-

sões ou empresas telefônicas dentro d,) Município, nas

quais poderão ser incorparadas à clita Companhia, fi-

cando sul)ordinadas a êste contrato.

Cláusula XVIII

A Prefeitura Municipal de Eloi Mendes c,)ncede 
à

Companhia o direito de desapropriação ' por ut,",!idade
assa gem das li-pública, de prédios e terrenos para a p

ilhas e construção das Estações.

Cláti,sula XIX

As dúvidas sôbre a interpretação das cláusul-35 do

presente con i'ráto serão sempre dirimidas por arbitra-

mento, sendo para êsse fim nomeado um arbitro de com-

petência na. matéria por parte de cad q um dos contra-

tante ,^, e, caso os dois a rb i tros não chegueni a acônIO,

Cláusula XX

Unia vez reconstruida a rede 1.)cal, em conforini-
da^c com a cláusula 11, fica facultado aos -assinantes
cujos telefônes fiquem localizados fora do perimetro d--
Iiinitado de acôrdo com a cl ',""sula 11, o direito de cons-
truirem por sua própria conta, as linhas que, partindo
de suas propriedades, vão encontrar o primeiro poste da
rede urbana 

da 
Companhia, correndo também por con-

Ia dos mesmos o custo das instalações e conservaç5o do
trecho das linhas Por êles construidos tais assinantes
ficarão sujeitos ao pagamento das taxas estabelecidas na
cláusula décima terceira dêste contráto. Nestas cons-
truções, as plantas, os materiais a serem usaos e os
trabalhos a serem executados deverão ser aprovados de e
fiscalizados pela Companhia.

Cláusula XxI

Durante w, Lrê^ Ineses de cada uni dos perío_
dos de sete (7) anos, cor^ados da data dêste coptráto,
as tarifas de assinatura e de sei-viço interurbano den-
tro do Município poderão ser revistas por pedido de
uina das p.artes '1 outra.

Parágrafo únicã. No caso de desacôrdo entre a
Companhia e a Prefeitura, por Oca sião da 

r
evisão aci.

ma referida, será a divergência resolvida por arbitra-
niento, conforine o estabelecido ila cláusula décin ,_z ijo-
na.

Cláusula XXII

,Si em qualquer tempo forem cr íados novos in,11),)st,,s
OU Onus lede.-aís ou estaduais, ou -forem alterados para
nla's Ou IncuO s os atuais, seja qual for a sua natureza ou
Maneií-^-^ de cobrança, as taxas a ví

<1 orar no ano se,,ninte
serão ajustadas de niodo a levar em conta as alterações
verificadas nos encargos da Companhia.

Clámsula XXIII

C, ', '10 , UM-z11 ` 1e a vi lência dêste eOntr i-lo, a Prefei-
tura de Elo! Mendes en^tenda conceder a terceiros o
direito de explorar linhas telefônicas dentro do Muilici-
pio, as concessões que porventura se fizerem n^o pode-
rao conter favores especiais ou cláusulas que iíiil,or^eni
em detrimento dos direitos e interesse da Compinhia,
obri-̂and ,.-se ^^ inesina Pre^ei^ura a exi gir, cui *ais eGi)-
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OS mesmos onus

trátos cOIn terceiros, Pelo 111c11osi `	ontrálío.

condições Impostas 
à Companhia nêste e

cláusula XX1V

o presente 
contráto, no, que se referir a ,C^^iço in-

termunicipal, fica subordina(_1-O ao contrato 

de Ks (3^

de julho de 
m
il novecentos e 

trinta e três (1933) 
entre

a Companhia Telefônica Brasileiro 
e ia Estado de Mill',is

1 fica fazei dio parte integrante CM tud,>
Gej, a^s, do qua a Conipanhia

que se refira a 
parte geral, as relações d

com o Estado 
e à fiscalização dos serviços.

Cláusuia XXV

Pel,^ presente ficam substituidOs t.
odos os OL'^ "0à

contratos anteriores, reierentes ao 
servIço telofônico do

Município e aos bens empregados 
em t,,,1 serviço.

DECBETO N. 586

Dá a deito ni íirluçã,(, especial ie 1'PredericO Zacar i ^ !s" UO

grupo e^co1a '̂- de Abaeié

ado , do E^,tadO de Minas Gerais, resolve
o Govern	. i de "Frederico Z^icarias", 10

dar a 
denominação esr)Cel"k-

gI, 11PO escola-i, de Abacté*
p alácio do Govèrno, em Belo Horizonte, 

23 de abrIl

de 1936.

BENEDITO VALADAUES RIBEIRO

jo,é Boitifácio Olínda de ^índradu

E^

DECRETO N. 587

Revigora 0 saldo do 
decreto número , 443, de 2 de juitei.

ro de 1936

o Governador do Estado de Minas Gsrais, usando
o contida no parágrafo único do arti go nú-

9da ^Àtrk'bfflçã	012 de 1927, resolve revigora!',
mero 20, da lei número 1.

para o exercício de 193(;, 
o saldo do, decreto número

443 de 2 de janeiro 
de 1936, para Daganie l" O de contaS

,da Imprensa oficial, referentes a encomenci qs e "U51^-

cações feita de 
ordem da Assembléia Legislativa.

o Secretário de Estado dos Negócios 
das Finanças

,as^^im o Lenha enten dido
 
c 

7aça executar.
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Palácio dc,^ Govêrno, em Belo Horizonte, 24 de abril
de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBETRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 588

Coiteede, a lítulo	o quarleirão	3^) .---

da 12.' siecção urbana, uo Ministério da Guerra

0 Governador -do Esta(lo de Minas Gerais, usando
W, suas atribuições, decreta:

Art. 1.' Fica o Prefeito de Belo Horizonte atitori-
z^uío a ceder gratuitamente, ao Ministerio (Ia Guerra,
o quarteirão n. 35, da 12.' secção urbana, para nêle
iii ,,t^^ -lar-se o Centro de Preparação de Oficiai,; da Re-
serva.

1	
Art. 2.' -^levo,,,aiii-se as disposições em con-

11-, -jo.

1 "' láci o do Govêrno, em Belo Horizonte, 28 de abril
1936.

BENEDITO VALADARES BIBLIRO

DOÍ)d 119os Ileia ,;ques de Gusinao Junio),

DECRETO N. 589

N (,` rea o (lia 10 de " 'aio P "óxilnO Para a ffistaluÇão da co-
inarca de Jacutinga

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da
CO )I stitu^Ção do Estado, e de acôrdo com o artigo 5." do
(ipereto n. 155, de 29 de julho de 1935, resolve marcar
o dia 10 de maio próximo futuro para a instalação cia
cumarca de Jacutinga, criada pelo citado decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 30 de abril
^e 1936.

BENEDITO VALADAIRES RIBEIRO

I)011?i11g0 & Heuriques de Gnsiuão Junioj.
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DECBETO N. .590

Aulori--^i o prefeilo de 13,ii , b^tceiz^i a celebr,,ír

trálo

o Governador do Estado de 2viinas Cerais, usam	i,

de suas atribuições, e tendo em vi ,;ta o parecer do Con-

sejiio Consultivo Municipal, resolve c0ncc&', ^' aO
to de Barbacent autorizaÇ ãO para celebrar, 11().s t^I'!'105

da minuta aprovada pelo Depar
t
amento da Adillinist -,a -

ção IItiiicipal, um contráto com a Companhia l`iação 
e

Tecelagem Barbacenense, que tem instalados 11-VI LW1,1 Ci -

,dade os seus deparLiocnlos indu
,,triais, e 

em 
virítide (10

qual si^ chriguará mediante cert,,,s condições, ao 
1- 0 ,meci-

mento de fôrça 
e luz e li^lação de água.

yalácío do Govêrno, em Belo Horizonte, 30 ',^e

de

BENEDITO VALADARLS RMLIRO

nomingos Ilenriques de Gusilião JU'1i01^

DECRETO N. ^^191

Auloriza a rescisão amigável do contrato celebrado entre
a exti li ta C{tjj2ai-a MuniciPU1 de S0111, `S	sr -
Felix Balista para a exploraçãO dos sei-viço,s de fôr-

4^a e luz- lio Muilicípio

o Governador do Estado de Minas Gerais, usand,) d,^

su,^s ^,trjbu'^ções e das que lhe confere o decreto tieferul

número 584, de 14 de janeiro de 19,
36., e 

considerando

que ha interesse vital para o inunicípio de Sali nas eu
- ,irescindir o contrato de exploração dos ser iços de fÔrç,

e luz n,^- município, decreta:

Art. 1. 1 Fica autorizada a recisão a T ili,"ável d 0

contrál o celebrado em 1. 1 de novembro de 1(1 ,27 entre a

extinta C^',,m4^ra Municipal de Salinas e o se.i llioe E'neas

Felix Batista para a exploração, Co m Privilé '?' iO . 
por

25 anos, dos serviços de fórça e luz no municiPio.

Art. 2.' Quando julgar conveniente ou o p ot'^L'no, o

InDIlicipio solicitará ao Govêrno do Estado conceder

privilégios a indivíduo ou emprêsa, para a produção,

transmissão, transformação e distribuIção de ener
g
ia Iii-

dro-elétrica no município, tudo de acÔrdo coni o Có(li,,,,o

de Águas.
Art. 3.' Si a Prefeitura preferir explorai- os w;wí-

ços p^ôr conta própria, deverá fazé-10 de acôrdo w;

exigências do referido Código de Aguas.
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Art. 4.' A im
p
ortância máxima a se rim-,i zto

cessionário pela recisão será de 80:000<$000, per(lewlo
êle o direito ao privilégio, bem como a quaisquer outro^
pa-ga!inentos ai título de prestações	contratuais,	

a 
tí-

tulo de indenização, , a título de lucros e e ssa n 
i 
e.s

ou outro título, e portanto, perdendo 
ta 

ru 1) é m o
direito a reclamações sôbre a matéria do contrato res-
cindido. Por fÔrça da recisão, passarão à plena proprie-
dade do município todos os bens móveis e imóveis des-
tinados pelo concessionário ao serviço de eletricidade,
do que se lavrará escritura publica, em notas de tabelião
onde se de^;ereverá e relacionará com precisão tudo quan-
[o será transferido ao domínio e posse da inuniciliali-
dade.

Art. 3. 1 Do têrmo de recisão do contráto serã en-
viada unia pública forma para ser transcrita no livro
1 ,)1 ,0pria da Secção de Concessões e Fiscalização de
Águas e flidro-Elétrica do Serviço da l>roduç.~10
Miner,, 1 (ia Secretaria da Agricultura.

Palácio do Govêrno, 
em 

Belo Horizonte, 7 de m^iÍu
de 1936.

BENEDITO VALADAnES BIBEIRO

Do^nffiigos Henriques de GusinCio Junior

DECRETO N. 592

Equipura as Escolos Norinois de 2.' grau o Colégio "Je,,<ii3
Muria J(^sé", de Poços de Caldas

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
à^; escolas normais de 2. 0 grau o Colégio

"jüsL1.5 _'àaria J^)sé`, de Poços de Caldas, rios têrmo.^
ar', i ^, o 174, do decreto 11 -501, de 1934.",3 

alácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 7
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Bonifácio Olindu de Andrada

D.è,CRETO N. 593

Autoriza o prefeito de Nova Lima a vender lerrenos

0 Governador do Estado de Minas Gera^s, usando
de ^,uas atribuIções e tendo em vista o parecer do Con-
sefl-to Consultivo Municipal, resolve coneeder ao pre-

1
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l
1 t

	

	l,ii-na, ar,1011izaÇ'ãO para vender, em bastae! 0 -1 . , , ,	ítuados lia zona suburb,^na
JÃiblic,1, lotes de terrenos si

1 total de 16.00.0 
metros quadrados, bem

com a
localizado no perimetro urbano,,,^in 1 t,. 111 outro
	

dos.
(te 1.150 metros quadra

Palácio do Govêrno, em Belo Hor i zonte, 9 de maio

,de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Dorni,19OS Ilenriques de GUSIlIãO JuIl'Or

DECRETO N. 594

Ajal , ca o (lia 17 de Inaio 
correitle para a instalação dO

lérmo de Tombos

o Governador do Esado de 
Minas Gerais, usando da

!!tl,ibu-ição que lhe confere o arti go 38, número 3, dae

Constituição, resol ve, de acôrdo com o 
artigo 5.' (10

decreto n. 1Í)51 de 29 de julho de 1935, 
marcar o dia

instalação do têrmo de Toin-
17 de maio corrente para a .. número 3, do citado de-
bos, criado pelo artigo 3.

creto.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, ein

Belo Hor
i
zonte, 9 de -maio de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Domingos Ilenriques de Guisnião JunLor

DECRETO N. 595

Autoriza operações entre a Caixa EconÔmica Federal e os
funcionários do Estado, mediante consignação eM

J'ôlhas de pagamento

o Governador do Estado de 
Minas Gerais, usando

(^e suas atribuições e das que lhe são conferiJas pela
gulamentada pelolei 742, de 13 de setembro de 

1919, re<y

decreto número 5.2,45, de 9 de outubro de 
1919, aten-

dendo ao que lhe foi requerido por numerosos funcio-

nários do Estado e à 
solicitação da Caixa Econômica Fe-

deral de Minas Gerais, e considerando que as normas
,fflotadas pela Caixa Econômica Federal estabelecein,
para empréstimo sob consignação, prazos que se ele-

vam até 48 meses;
considerando que as taxas de juros cobrados pela

Caixa Econômica Federal são de 12 %, 15 clo e 18 %

— 9,37 ---

pnra emprésHinos resgatáveis nos prazos ole 24,
U e 48 nic^;cs, re.^pectivamente;

considerando que as consignações à (,a1x^i Econô-
mica Federal podem atingir a 40 % dos vcnciment^)s do
funcionário, de acôrdo c01,1 o que permite o decre l o fe-
deral n. 21.576, de 1932;

considerândo que, pela legislaç,_to eslidu ,,1 vigiente,
-i^^ consignações n-^o podem '^e-. autorizadas uino, vez que
os juros cobrados "e a quantia consignada exced^^in res-
pectivamente de 12 1;',̂  -anuais e de uni 1êr^o dos ven-
cimentos do funcionário;

considerando, entretanto, que é possível conciliar
as regras vi gorantes na Caixa Econômica Federal, para
a concessão dos referidos empréstimos, com as traçwlas
sôbre o assunto pela legislação do Estado, ,em preju-
dicar os interesses dos funcionários requerentes, desde
que se fixem o prazo máximo 

do 
empréstimo e o niz 

1 
&xi-

mo das consignações, decreta:
Art. L o Ficam, a partir desta data, permitidas, de

acôr,do com a faculdade contida no decreto federal n.
24.427, de 19 de junho de 1934, artigo 57, letra e,
operações de empréstimo em dinheiro, sol) consignação
de vencimentos, entre a Caixa Ec,)nôinica Federal e os
funcionários do Estado.

Art. 2.' As operaç5es a que se refere n arti go arí-
lerior não excederão ao prazo de 24 meses e iã
de 12 % e terão o limite que for estabelecido pela Caixa
EconÔmica Federal.

Art. 3.' 0 total das consignações não poderá ex-
ce(!er de uni têrço dos vencimen

t
os (1o^^ consi«n^1_

dores.
Art. 4. * Revogam-se as disposiç^jes em con -

trário.
0 Secretário de Estado dos Ne.gócios, das F1nançq,^

assim o tenha entendido e faça exequLar.

Palácio do Govérno, em Belo Horizo71te, ao,^ 1:; ^1 0-
inaio de 1936.

BENEDITO VAI.ADABES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 59r)

Equipara às escolas uormais dê. primeiro qi-aii a e,';cola
norinal de Sacramento

0 Governador cio Es-tado de	Gerais re^zc>^Jve
,equiparar às escolas normais de primeiro grau, a escola
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normal de 
Sacramento, nos têrnios do deci , e !o 11 - 11 - 50 1,

de 1934.

PAI -ácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 
13 (!L IMI!

d, 1936-

BENEDITO VALADARLS RIBEIRO

José Bonifáci:o Olindi, de Andrada

E1!^
DECRETO N. 597

Eslabelece providéncia preliiii iiz ar parti exectição da lei

11 . 66, de 1935

0 Governador do Estado de Milias Gerais, u-s,ando

da atribuição que lhe conferem o arti
go 38, 11. 3, dao

Constituição e o art. 1. 1, letra <,i, tla, lei li, 66, de

(te dezembro de 1935,

Decreta:

Ar!. 1 .' Ficam suprimidos os caró Ws de 
diretor (ki

Estrada de 1,'erro Oe:, ,Le de Minas e de diretor da Estr^^.

da de Ferro Stil de Minas e 
estabelecidis, na Rede M i

-neira (te Viação, os Deimi-tanientos efetivos (te Trans-

portes, Financeiro, do 'fráfengo, da Linha e da Loconio-

ção e os Departamentos provisórios — Comercial e de

Ma^eri,ais1 bem com,) duas Divisões com sé^de, respectiv',^-

mente, em Cruzeiro e Belo Horizo4te.

§ 1. 1 A primeira Divisão — de Cruzeiro a Tuiulí

e de Passa Três a Sapticai, com os ramais de Machado,
Três pontas, São Gonçalo, Lavras, Paraisopólis e Delfim
Moreira, compreenderá todos os serviços, excluidos w;

de linha e de locomoção.

§ 2.' A segunda Divisão compreenderá os me-

mos serviços em todas as demais linhas.
Art. 2.' Todas as Residências da Rede 'Mineira de

Viação ficarão subordinadas à Chefia 
do Departamento

da Linha.
Art 

* 3.

1 As três Oficinas principais — Cruzeiro,

Divinópolis e Lavras -
- ficarão subordinadas ao Depar-

tamento da Locomoção.
Art. 4.' Os serviços de estações, traçúo, n1ovjí.

kmento e trens, compreendidos nas Divisões, ficarão SU-

bordinados às respectivas Chefias.

Art. 5.' Serão exercidos em comissão os car.gos

de Chefes de Divisão.
Art. 6. 1 Serão de 3:000$000 mensais os veli(—

mentos dos chefes de Departamentos e de

2:700$0000 os dos chefes de Divisão.

— 91,39 —

Art. 7.' Revo-am-se as disi)osições em côntrá-
rio, entrando ês[e decreto em vigur na data de , ^ma p ti -
b ^ i ca çiã. o ,

do Govêrno, cM Belo Fi,)rizonte, 1-1 te m,^â)
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovidio Xovier de Abrezi

DECRETO N. 598

Aprova contas 
da 

Prefeitura de Santo Aiilônio do 1Ioii1,^

0 Governaidor do Estado de Minas Gerais, usando
de atribuições e de acôrdo com o disposto na al i -
neu XLX, arti go 12, tio decreto número 9.847, (te 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
do interior ' a:^ c,)ntas prestadas Pelo prefeiIo de SiiiiO
Antônio do Monte, doutor As,enor de 01 ; vcir,^, re1ativ..'^
a o exe rc í cio de, 1935, e assifil denionstra

Receita:

Saldo de 1934 .	.	.	.	.	.	.	.	 37$90U
'^eP 'Uas .qi-recadaldas	.	.	.	.	.	'0W>
Outras Operaões	

158:627›,
27:4ü.)-^7wj

186:070$600
Despesa:

Despesa realizada	.	.	.	.	.	.	138:8488100
Outras operações . . . . . . .	46:807$31M
Saldo para 19.36	.	.	.	.	.	.	414^90U

186:070,$U00
Situação patriinoilial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	495:963$60,3
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11:583$600

	Patrimôn^o liquido .	.	.	.	.	. 484:380$000
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de maiade 1936.

BL.NEDITO VALADARES RIBEIRO

.. nÍ

	Domingos Henriques de Gusm^jo juillop



DECBETO N. 599

AproV ^1 co111(^,S (10 1),efeit ,-1 r ( ^ de Santa JUarL£ do

o 
Governador do EsLa^o de Minas Gerais, us^,'nd0

de suas atribuições e (te acôrdo con, o (11SPOsi-o 
-_,^ afi-

nea XIX,, arlil,,0 12, do decreto número 
d, 1931,

resolve aprovar, 11.os têrmos do parecer da Secretaria

Interior, as contas prestadas 
1) ,lo pre j eito de San ,.-i MIã 

o
ria do Suassuí, senhor Domjn ĝ os Petruceli , rel,1tiv"

exercício de 1932, e 
assim dem,anstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.	.	.	.	.	
21 :.^')22$400

Rendas arreeidadas

'21 : ;, 4 ^,$1 00

	De.spe^,R:	
'20:808$300

Despesa realizaida . . . . .	. .	736$800
Saldo para 1933 .	.	.	.	.	.	.

21:545$100
Situação patrinionial:	

46:256$300
Ativo
Paírimonio municipal . .	. . .	.	46 :2^',,,)$800

palácio do Govêrno, em Belo Horiz onte, 15 de, maio

,de 193(3.

BLNEDITO VALADARES RIBEIRO

Do.mingos Henriques de GusMão JUIdOr

DECRETO N. HO

Aprova colilas da Prefeitura de 
Abre CamPO

0 Governador do Estado de Minas Gerais, ^,^ajido

de suas atribuições e de acôrdo com 
o 

disposto 
]1^1

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847 ' 
(te 1931,

resolve aprovar, Tios termos ido parecer da Secret^;iria do

Interior as	contas prestda,as pelo prefeito	(te AJ)r,^

Gampo ' 'doutor Sertório de Ame--im Silva, relativas ao

exercício de 1933, e assim dernonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	.	.	.	...	.	.	.
	Rendas arrecadadas . . . . . .	102:832$300

Outras operações . .	.	.	.	.	.	10:073$100

i

--- 9 ,40 —

	

	 — 9-11 --

Despesa:

Despesa ic>,-,11;Z -,(it
Saldo para .13:,,1

131

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	205:734$800
Pass i vo	 3 5 5 :3 1 1,`^ 2 0 0

	Passivo descoberto	.	.	.	.	.	.	149:576$400
Palácio do Govêrno, eni Belo Ilorizonte, 15 de

de 1936. 

BENEDITO VALADARES RIBLIRO

Llojm*ngos Heitriques de GUSInão Junior

DECRETO N. 601
1

Apioua contas àa 1--Irejei£'ura de i^^oinba

0 Governador do Estado de Mina,,; Gerais,
de sua satribuições e de acôrdo com o disposio na 'afl-
nea artigo 12, do decreto ni^!nero 9.847, de 19^1,
resolve aprovar, nos termos do paracer da SecÁ ej, i ( , ^Lo
Interior as contas prestadas pelo prefeito de	> ,1 oluba,
Coronel Oscavo Gonzaga Prata, re l ativas ao exercício
de 1933, e assi-m demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932 .	.	.	.	.	.	.	.	6:558$960
Rendas ^r;^ccacadas .	.	.	.	.	.	172:704,,41 (;'í'

	

Outras operações .	.	.	.	.	 -£̂00039:078,

Despesa:	
213.341$127

	

Despesa realizada . . . . . . .	2l4;":'8^932

	

Ou^.^as eperações .	.	.	.	.	.	.	9
	5a16_^ para 1934 .	.	.	.	.	.	-;695

21 8: ^^ 4 1,

Ativo

.	.	.	.	..	.	..
	

.

131:475$900	PatL---,loraio liquido G Mú$02.1

1.
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ll'alácio do Gov^rn0, em Belo 
HOri750nte,	inalo

de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusiuú0 Junior

DECRETO N. 602

Aprova contois da Prefeitura de Pomba

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribffições e de acôrdo com lo disposto na alí-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 
9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior ' as contas prestadas pelo pTefeito do Pomba, co-

ronel Oscava Go lizaga Prata, relativasao período de 10 de

janeiro a 15 
de dezembro de 1934, e assim demonstra-

.das:

Receita:	
1 :;-)09$695

Saldo de 1933	.	.	.	.	.	.	.	
194:066$300

Rendas arrecadadas . . . . . .

195:576$995
Despesa:	

147:1Kj^C)00
Despesa realizada	.	.	.	.	.	.	46:242$585
Outras operações

seu sucessor	 2:153$810
Saldo entregue ao

195:576$997)

Palácio do ^Govêrno, em Belo Horizon
t
e, 15 de inaio

de 1936.
BENEDITO VALADAREs BIBEIRO

Doiningas Henriques de Gustuão juilior

DECRETO N. 603

Aprova contas a Prefeitura de Pomba

o Governador do Esta&, de Minas Gerais, w^ando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-

nea XIX, arti,, o 112, do decreto námero 9.847, de 
1931,

^-eso1ye aprovar, nos termos do paracer 
da Secrelario do

interior, as contas prestadas pelo prUe^to do Poniba,
(Ir. Artur E-,igenio Furtado, relativas ao período de 1(^

,^ 31 de dezembro de 1934, e ossim demonstradas:
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Receita:
.Saldo recebido d o ^cil ^nte_sueessor	2:153$810
Rendas arrecadadas . . . . . .
outr-as	 2:543$200^operações .	.	.	.	.	.	.	34:078$700

Despesa:	 38:775$710
Despesa realizada .	.	.	. . ..	37:093$900Saldo para 1935 .	.	.	.	.	. .	1::681$810

Ativo	
Situação patríinonial:	

38:775$710

Passivo	 750:520$828
169:473$472

PatriMÔnio líquido .	.	.	.	.	.	581:047$356
Palácio -do Govêrno, em Belo Ilorizonte , 15 de inaiode 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Doiningos Ilenriques de Gusnião Juilior

DECRETO N. 604

Aprova wntas da Prefeitura do Poi,zba
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribu^ções e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, 

de 1 1̂ '3,1 ,resolve aprovar, nos lêrmos do 
parecer da Secretaria doInterior, as contas p restadas p
elo prefeito do Poniba,doutor Artur Eugenio Fur l ado, relativas ao exercício

de 1935 e assim àemonstradas:
Receita:

Saldo de 1934	.	.	.	.	.	.	.	.	1:681$810Ilendas wrecadadas	 193:413$700Outras operações . . .	. . . .	107:674$100

Despesa:	 302:769$610
De.^pesa 

r
ealizada .	..	.	.	.	.	

-OUtras Operações . . . .	. . .	175:569$700
SaldO Para 1936 .	 114:173$7,50.	.	.	.	.	.	13:026$160

Ativo . Si . tuação patrimonial:	
JU2:769$610

Passívo	 749:282$060
236:635$603

Pairiínônio liquido
512.62&'457,

9



M
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palácio do	eM " '̂ ej () líOriza;JIC, 15 rRaio

de 1936.

BENEDITO VALADARES RIDEIRO

DomiligOs Ilenriques de Gtisin^^to JIIPio!'

nea XIX, artigo 12, do decre to nárnero 9.847, de 1931,
de suas atribuiÇões e de acôrdo corn 0 disP,)st^ na alí.

resolve aprovar nos têrnios do parecer da Secretaria ^o

Interior, as c^ntas Prestad as Pelo prefeito de Liinu

Duarte, doutor Alfredo Carneiro Víriato Catão, relativa^

ao exercício de 1934, e 
ssin, demonstradas:

o Governador do Estado 
de -.,^liíias Gerais usando

Aproua contív, da Prefeitura de Lima Duarie
DECRETO N. 605

	Receita:	 26:3093$300
Saldo de 1933 . . . . . . . .
Ren,das arrecadadas . . . . . .

outras operações
1'23:236$9ü0
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nea XIX, artigo 12, do decreto número 
9.847, de 1931,resolve aprovar, nos têrnios do parecer da Secrearia do

Interior, as conta s Prestadas pelo prefeito de Monte
Alegre, olauior Nicanor Parreira, relativas ao exercício
de 1932-, e asim demonstradas:

Receita:

Re " da,'^ a-írecada-las	 123:610$100u0P CI--ações de cié(114o 18:654$800

Despesa:	 142:264$900
Despesa realizada	 132:176$000Operações de crédito	 10.088$900

	

SituaÇã,o patrimonial:	
142:264$900

674:683$000Passivo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
344:929$700

Patrimônio líquido .	.	.	.	. .	. 329:753$300
Palácio do Govê^rno, em Belo Horizonte, 

15 -de maiode 1936.
Despesa *

Despesa realizada
Outras operações
saldo kle 19W .

100:097$500
14:384$200

3:805$200

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO
D(^tz?ii2g,os TIenrique^,^ de Gusinão Junior

Situ,^ção patrinionial:	
254:643$200

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
22:194$200

Pas
sivo (olívida flutuante)

Patl-ijnônio liquido	
232:449$

palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 
de 

111a10

de 1936.

DECRETO N. 606 

onte A1^9reAprowa contas da p j, eieiluja de 31

o Governad,3r do Estado de 
Minas Gerais, us,111(10

,de suas atribuiçõ es c 
de acórdo co-ni o dispusto na ali«

DECRETO N. 607

Aprova conjas da Prefeitura de Pequi

0 Governador do Estado de Alinas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo con., o disposto na alí-nea XlX, artigo 12, -do decreto número 

9.847, de 1931,resolve aprovar, nos têrmos do Parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Pequí dou-
tor Oscar Barbosa, relativas ao exercício de 1934 e as-
sim denionstradas:

Receita:

Saldo de 1933	
2:790$200Rendas arrecadadas

Oiitras operações	 20:536$500
1:370-ROnA

D ho
	 24:696$700

BENEDITO VALADARES RIBEII1O

DpIningos Henriques de Gusindo JultiOr

M!!^

1
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Despesa:	
23:722$000Despesa realizada . . . . . . .	974$700

Saldo para 1935 .	.	.	.	. .	.

24:696$700
Situação patrimonial	

87:671$500
Ativo	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.731$600
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.

PatrimÔnio liquido . .	. . .	76:939$900

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de maio

de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gu&mão Junior

DECRETO N. 608

Aprova contas Ua Prefeitura de Prados

0 Governador do Estado de Minas Gerais usand^
de suas atribuições e de acôrdo com o dispost^ na al 

I-nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar ' nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Prados,
senhor Antônio Cardoso Vale, relativas ao exercício de

19,12 e assim demonstradas:

Receita

Saldo de 1931	.	.	.	.	.	.	.	.	4:832$800
Rendas arrecaldadas .	. .	.	.	.	56:087$500
Outras operações .	. .	.	.	.	.	3:857$300

64:777$600
Despesa:

Despesa realiza-da .	.	.	.	.	.	.	52:296$400
Outras operações .	.	.	.	.	.	1:440$000
Saldo para 1933 .	.	.	.	.	.	.	11:041$200

64:777$600
Situação patrimonial:

Altivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	277:955$000
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24:652$900

Patrimônio liquido	.	.	.	.	253:302$100
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1

DECRETO N. 609

A UIOPiZa o Prefeito de Peçanha a celebrar um contrdio

0 Governador do Estado de Minas Gerais usando
de sw^s atribuíções , e tendo ein vista o parecer do Con-selho Cons1114' j^,o ^ i UniciPaJ, resolve autorizar o prefeito
de 

Peç^anha a celebr^ir, nos tê"lno.- da minuta oferecida
ao Departaniento (Ia Admim^stração Municipal, un i con-
tráto com o senhor Otaviano Fabri para construç,^o <,
exploração pelo prazo de dez anos de um coreto no ar-
raial de Figueira, daquele município.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de inaio
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusinão junior

DECRETO N. 610

Autoriza o prefeito do Pomba u abril. um crédito adi-
cional

0 
Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas at ribuições e tendo em vi sta o parecer do Con-sclho Consul tivo Muni,cip,--I, resolve autorizar o prefeit,)
do Poniba a abrir um crédito adicional da imPoi-tânciade 13:755$400 (treze contos 

s
etecentos e cincoenta ecinco mil e quatrocentos réis ), destinado a conipletar

as autorizações do exercício de 1935 e regularizar a es-crita municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 
15 de maiode 1936.

BENEDITO VAILADARES RIBEIRO

DomIjWo$ Henriques de Gusnião junior

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de rn^tj<>
de 1936.

BrNEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Juni^or



52	- 948 -

DECRETO N. 611

Autoriza o prefeito de Leopoldina a doar terreno

o Governador do Estado -de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito

de Leopol^dina a doar ao Estado, para a construção de

grupo escolar, um terreno até 2:500m2, situados na
praça Professor Angelo, na séde do município.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de maio

de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 612

Autoriza o prefe ito de Ferros a abrir um crédito e-9-

pecial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas artibuições e tendo e nivista o parecer emitido a
respeito pelo Conselho Consultivo Munilcipal, resolve au-
torizar o prefeito de ^Ferros a abrir o. necessário crédito
especial, na importância de 4:000$000 (quatro contos de
,réis), para ocorrer às despesas de i ,ndenização ao se-

nhoi- João So ,ares Ne l o, decorrente de permuta de prédios
autorizado pelo decreto estadual número 568 de 2 de abril

último.

Palacio do Govêrnv em Belo Horizonte, 15 de maio

de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doiningos Henríques de Gusmão Junior

DECRETO N. 613

Autoriza o prefeito de Borda da Mata a alienar ter-
renos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Gon-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Borda da Mata a alienar, em hasta pública, os ter-	1
renos municipais onde se acha localizada a anti ga capta-
ção de água da vila, com área aproximada de -dez hecta-
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res. 0 produto da venda se empregará na amartização
da dívida flutuante do município.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de maio
de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de GusmãO Junior

DECRETO N. 614

Autoriza p prefeito de São Lourenço a abrir uni crédito
especial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
to de São Lourenço autorização para abertura de uni
crédito especLal, na importância de 20:000$000, desti-
nado ao prosseguimento das obras de pavimentação da
cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de maio
de 1936.

BENEDITO VALADAMS RIBEIRO

Diomingos Ilenriques de Gusmão junior

DECRETO N. 615

Marca para o dia 30 de maio correnle a instalação do
lêr,ino de Nova Lima

0 Governador do Estado de Minas Gerais Lisando
da atribuição que lhe conuere o arti go 38, 11. 3_ d,
( ^()'Is1itUiÇâ0, e de acórdo co li i o Íti-li ,90 5. ' do decreton. 155, de 29 de julho de 1935, reso lve niarcar wt,ra, odia trinta de maio corrente a inslalação do tênilo de
Nova Lima, criado pelo citado decreio.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 16 de inaio
de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

D~ingos H.eariques de Gusmão Junior

1
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DECRETO N. 616

Abre à 
Secretaria do Interior o crédito especial de rs.

500:000$000 ^ para eustêio das despes-as de instala-

ção e inanutenção da Penitenciária de Neves

;0 Governador do Estado 
de Minas Gerais, usando

da atribuição contida na lei número 61, de 2-9 de dezem-

bro, de 1935, resolve abrir um crédito especial 
de . . .

500:000$00 (quinhentos contos de 
réis), para ocorrer às

lidespesas de 
instalação e manutenção da Penitenciária

de Neves, durante o segundo semestre do corrent-

ano . )os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e 

façam exe_

cutar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, i o-, 20 de

maio de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doiningos Henriques de Gusinão jaulor

ovidio Xavíer de Abreu

DECRETO N. 617

Marca o dia) 31 de maio corrente para a instalação da

coin«rect de Silv4slre Ferraz

,0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 38, da lei 11. 3,

da Gonstiluição, resolve, de acôrdo com o artig,) 5.' do

decreto n. 155, de 2 9de julho de 1935, marcar o dia 
31

de maio corrente para a instalação da comarca de Sil-
vestre Ferraz, criada pelo artigo 2.', n. 14 do citado

decreto.
Palácio do Governo do Estado de Minas Gerais, em

Belo Horizonte, 22 de maio de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusindo JuniOT

DECRETO N. 618

Autoriza a vender os lotes da 6.' secção suburbana e con

tém outras disposições

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
,de suas atribuições, e tendo em vista o parecer favorável

- 951 -
do Conselho Consultivo de Belo Horizonte, resolve baixar
o seguinte decreto:

Art. 1.' Fica o Prefeito de Belo fforizonte autori-
zado a vender, independente de hasta pública, os lotes
da 6.' secção suburbana "Pedreira Prado Lo,pes".

Art. 2.0 Terão preferência na compra idos -ditos lo-
tes os seus ocupantes moradores.

Parágrafo único. Quando houver mais de um ocu-
pante para o mesmo 4ote, a preferência será decidida de
acôrdo com a capacidade econômica e moral do reque-
rente.

.Art. 3.* 0 preço do lote será arbitrado por uma
comissão comPosta do !nteressad^) e de dois represen-
tantes da Prefeitura, designados pelo Prefeito.

Art. 4.* Os candidatos à compra dos lotes pode-
rão pagar o preço de setenta e duas (72) prestações
mensais, à boca do cofre da Prefeitura.

Parágrafo único A falta de pagamento -de seis (6)
p r tações consecutivas importará na caducidade da

es'concessão, voltando imediatamente o terreno ao domi-
nio da Prefeitura.

Art. 5.' Na hipotese de ser vendido o lote pana
outro, a Prefeitura indenizará o ocupante

'
 desde que

prove que as benfeitorias foram construidas, de boa
fé.

Art. 6. 0 0 lote adquirido nos têrmos dêste decreto,
deverá receber construção definitiva dentro do prazo de
cinco anos, sob pena de ser declarada caduca a
venda.

Art. 7. 1 ^Não terá direito a indenização pelas ben-
feitorias construidas no lote o interessado que incorrer
nas penalidade do art. 4.', parágrafo único e art.
6.*	 :	^	1

Art. 8. 1 Revogam-se as disposições em c 'on-
trário.	 1

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 26 de maio
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRI)

Domingos Henriques de Gusinão Junior

DECRETO N. 619
A utorIza o Prefeito -de Belo Horizonte a ceder, a lítuio

gratuito, o lote 27, do quarteirão 5. , da 8.' secção
urbana, à Associação Ode e ProgÍesso"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usanà,)
de suas atribuições, decreta:
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Art. 1.* Fica o Prefeito de Belo Horizonte, auto-

rizado a ceder, gratuitamente, à Associação "Ordem e

Pogresso" o lote 27, do quarteirão 5. 1, da 8. 1 secção

urbana, para nêle instalar a sua séde.
Art. 2.' Êsse terrem) e todos os aceessórios rever-

terão de pleno direito ao pleno domínio da Prefeitura,
no caso de ser desvirtuada, de qualquer maneira, a fi-
nalidade para a qual é feita a concessã^o.

Art. 3. 1 Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Palácio do Govêrno, do Estado de Minas Gerais, em

Belo Horizonte, 26 de maio de 1936.

BENEDITO VALADMWs Rii3EiRo

Domingos Henriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 619-A

Aprova as cláusulas de revisão de contratos sôbre for-
necimento de energia elétrica, da Sociedade Indus-
trial Hulha Branca, S. A., e outorga à mesma, a li-
luto precário, autorização para explorar serviços de
elelpicidade e para construir duas linhas de trans-
missão.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no -dso
das atribuições que lhe confere o art. 38, ns. 3 e 8 da
Constituição Estaidual do decreto federal n. 584, de
14 de janeiro de 1936, e considerando que a Sociedade
Industrial Hulha Branca, S. A., já satisfez as exigências
^do parágrafo Lo do art. 119 e as do art. 136 da Consti-
tuiçã,o Federal — as -do art. 149 do Código de A'guas e
as do artigo 2. 0 ido -dec. 189, de junho de 1935.

Decreta:
Art. 1.1 — Ficam revistos, a título precário, e substi-

tuíld,os pelo contrato que acompanha êste decreto e ass^-
nado pelo Secretário da Agricultura, Indústria, Coinér-
cio e Trabalho, os contratos para fornecimento de ener-
gia elétrica e serviços de utilida ,de pública, de que é
concessionária, a Sociedade Industrial Hulha. Branca, So-

ciedade anônima ,, com séde em Belo Horizonte, re.,gistra-
da na Junta Comercial em 12 de julho de 1923, sob o n.
7254, nos municípios de Curvêlo, Sete Lagóas e Bonfim.

Art. 2.1 — E' outorgada à mesma Sociedade Indus-
trial Hulha Branca, a título precário e respeitados os
,direitos -de terceiros anterior e legalmente adquiridos,
autorização para:
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a) continuar a fornecer energi,9 elétrica destinada
^:crviços (Públicos, serviços de ulilida-de pública e ao

comércio (Te ej,,ei-gia no municícipio de Dianiantina;
b) transmitir e distribuir energia elétrica destina-

da a serviços 
p
úblicos, a serviços de utilidade públíca

e ao comérc i o de energia no município de Corinto;

c) construir duas linhas de transmissão: uma en-
tre a 

1 ' 
Tsina do Paraúna e a cidade de Diamantina, a ou-

tra entre a cidade de Curvè10 e a vila de Corinto;

d) contratar diretamente com os govêrnos dos mu-
nicípios o fornecimento de energia para iluminação pú-
blica e -serviços municipais;

e) fazer modificações e aumentos nas suas instala-
ções.

Art. 3.o — Revogam-se as disposições em ^contrário.

Os Secretários (Te Estado dos Negócios da A gricul-
tunai, Indústria, Comércio e Trabalho e do Inferior^ o te-
nham entendido e façam cumprir.

Pabácio (To Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 28 de maio de 1936.

BrNEInITO VALADARES IRMEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Domingos Henriques de GusmClo junior.

DECRETO N. 620

Aprova contas da Prefeitura de Pará de Minas.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
sitas atribuições e (Te acôrdo com -o disposto na alínea
XIX, 2rtigo 12, do de creto número 9.847, de 1931, resol-
ve a^provar, nos têrmos do pa^recer da Secretaria do lu-
terior, 9s contas ^prestadas pelos prefeitos (]e Par^ do ML
nas, s p^ihores Fralicisco Mendonca e Francisco
res R i beiro, relali-,-,gs às gestões ims :)críodos (Te Lo (Te
março a 24 <Te junho, e dâ 25 de junho ^ 31 de dezembro
de 1933, respectivamente e assim demonstradas:

Receita :

Saldo recebido	.	.	.	.	.	.	7:680$900
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	202:451$800
Outras oper q.ções .	.	.	.	.	.	299:971$200

510:103$900

1
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Despesa',	
279:804$100

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	229:406$900
Outras operações	 892$900
Saldo para 1934	.	.	.	.	.	.	.

510:103$900

	

Situação patrimonial:	895:349$800
Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	531:578$400
Passívo	.	.	.	.	.	.	.

PatrimÔnio liquido .	.	.	.	.	.	.	
363:771$400

p,,jlá (^;o do Gov^!-i1'(), em Bello Horizonie, 
1.' de j u-

nho de 1936.

BENLDITO ^'AI,AI)ABES RIBEIRO

Domingos Henl'iqUes Gusilião JURiOr

e_̂

DECRETO N. 621

Aprova contas da Prefeitura de Pará de Minas

0 Governador do Estado de Minas Gerais,%usando

de suas atribuiçõe s e de acôrdo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto n'úmero 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos têr ,n'Os do pi,recer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Pará de

Minas, senhor Francisco Valadal'es l^il ) eiro, relativas ao

exercício de 1934 e assim demonstradas:

Receita:	
892$900

Saldo de 1933	.	.	.	.	.	.	.	307:232$600
Rendas arrecadadas .	.	. .	. .	198:743$700
Outras operações . . . . . . .	--

506:869$200

Despesa:	
239:620$300

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	258:572$200
Outras operações . . .	8:676$700
Saldo para 1935

506:869$200

Situação patrimonjal:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	922:300$000
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	456:872$400
Patrimônio liquido .	.	.	.	.	.	465:427$600
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1.' de iii-
nho de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Junior

DECRETO N. 622

Aprova contas do Prejeilura de Pará de Mizias

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usanilo
de suas atribfflções e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer 

da Secr eiari," do
Interior, ^^s contas prestadas pelo prefeito de Pará de
Minas, senhor Francli sco Valadares ILLeiro, relativas
ao exercício de 1935 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934 .	.	.	.	.	.	.	.	8:676$700
Rendas arrecadadas	 234:331$200
Outrus operações .	.	.	.	.	.	.	231:328$600

474:336$500
Despesa:

Despesa realizada	 238:947$800
Outras operações	.	.	.	.	.	.	217:782$300
Saldo para 1936 .	.	.	.	.	.	17:606$400

474:336$500

Situação patrimonial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	..	951:576$500
Passivio	 458:981$100

Patrimônio liquido .	.	.	.	.	.	492:595$100

Palácio do Govêrno. em Belo Horizonte, 1.o de iii-

nho de 1936. ,

BLNEI)VI`O VALADARES RIBEIRO

Domingos llenriques de Gusnião Jujiior

DECRETO N. 623

Aprova ato do Prefeito de Pará de illin«,,;

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuíções, e tendo 

em 
vista o pareeGr do Con-
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selho Consultivo Municipal, resolve referendar o Rto (10
Prefeito de Pará de Minas, pelo qual baixou os decre-
tos municipais números 125, 12(3 e 127, de 6 Cie alIlÔsto

de 1935, determiniando a abertura de créditos adiei,.)-
mais na importância de, respectivamente 9:148$500, . . .
2:808$900 e 1:800$000, para atender a despesas de inte-

rêsses do município.

Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, 1. 1 de ju-

nho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Llenriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 624

Autoriza ao Prefeito de Pará de Minas abrir um crédito

adicional

,0 Governador do Estado de M-inas Gerais, usande

de sua.,, zitribuições e tendo em vista o parecer do Gon-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o Prefei-

to de Pará de Minas a abrir um crédito adicional na
importância de 12:270$400 (doze contos, duzentos e
setenta mil e quotrocentos réis), destinado4a^ completar
as autorizações do exercício de 1935 e regularizar a es-

crita municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1. 0 de ju-

nho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Junior

DECRLT'O N. 625

Cria um grupo na Vila 1?eiz^(.-^ceizç^l, "le;.;"U CapP^jl

0 Govermidor do Estado de Minas Gerais, i^esolye

criar um Igrupo escolar na Vila Benascença, ne Ç^^a Capi-
tal, para ser instalado oportunamente.

Palácio do Govêrn^o, em Belo Horizonte, 4 de ju-

nho de 1936

BENEI)ITO VAIADARLs RIBEIRO

José Bonifácio Olinda de Andrada

DECRETO N. 626

Aprova contas da Prefeilura de Patrocinio, — Exercí-
cio de 1933

0 Governador da Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^ções e de acôrdo com o disposto na ali-
ne.a XIX, arti go 12-, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar. nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interi,or, as contas prestadas pelo prefeito de Patroci-
nio, doutor llonó^^io de Paiva Abreu, relativas ao execí-

1933 e assim demonstadas:

Receita:

Saldo de 1932 .	.	.	.	.	.	.	586$818
Rendas arrecadadas . . . . . .	557:575$952

Despesa:	
558:162$770

Despesa realizada . . . . . . .	554:818$970
Saldo para 1934 .	.	.	.	.	.	.	3:343$800

Situação patrimonial:	
558:162$770

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	749:192$110
Passivo .	.	.	.	.	.	.	1.467:607$335

Passsivo descoberto	 718:415$225
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 6 de ju-nho de 1936.

BENEDITO VALADARLs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusm4o Junior

DECRETO N. 627

Aprova contas da Prefeitura de Patrocínio, exercício
de 1934

0 Governador do Estad^o de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, d 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Patroci-
nio, senhor doutor Honório (te Paiva Abreu, relativa
ao exercício de 1934 e assim demonstradas:

1

	

1
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Receita:

Saldo de 1933 .	.	.	.	.	.	.	.	3:343$800
Rendas arrecadadas . . . . . .	215:419$400
Outras operações	 181:155$800

399:919$000
Despesa:

Despesa realizada ..	.	.	.	.	.	345:927$900
Outras operações	 53:623$900
Saldo para 1935	. . . .	367$200

399:919$000
Situaçãopatrimonial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	746:497$800
Passivo .	.	.	.	.	.	.	1.580$380$700

Passiv,e> descoberto	 833:882$000
Palácio do Govêrno, 

em 
Belo Horizonte, 6 de ju-

nho de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 628

Aprova contas da Prefe itura de Palrocinio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
Pea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do p,ai^^ 1 cei^ da Secretario do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Patroci-
nio, doutor Honório de Paiva Abreu, relativas ao perío-
do de 1 de janeiro a 15 de seteriibi- (.) de 1935, e assim
demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934 . . .	.	.	.	367$200
Rendas arrecadadas .	.	.	.	207:022$500
Outras operações	.	.	.	.	.	.	804$000

Despesa:	
208:193$700

	Despesa realizada	 104:940$700
Outras operações	 58:494$200
Saldo entregue ao seu s,ueessO^	44:758$800

208:193$700
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Palácio do Golvêrno, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Junior

DECRETO N. 629

Aprova contas da Prefeituiv de Patrocinio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas utribffições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
:resolve aprOv^!r, nos têrnios do parecci , da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Patroci-
nio, doutor Vicente Soares, relativas ao período de 16
de setembro a 31 de dezembro de 1935 e ~im dernans-
tradas:

Receita:

Saldo recebido	 44:758$800
Rendas arrecadadas . . . . . .	39:508$500
Outras operações	 121:913$300

206:180$600
Despesa:

Despesa realizada	 189:719$600
Outras operações .	.	.	.	.	.	10:429$500
Saldo para 1936 6:031$500

206:U0$600
Situação patrimonial:

Ativo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	933:435$000
Passivo	.	.	.	..	.	.	1.617:657$100

Passivo descoberto .	.	. .	.	.	684:222$100
Palácio do ;Govêrno, em Belo Horizonte, 6 de ju-

nho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Damingos Ilenriques d,^ Gusmão Juníor
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DECRETO N. 630

Autoriza o prefeito de Jequitinhonha u abrir crédito es-
pecial

0 Goverandor do Estado de Minas Gerais, usando
de suis atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Je(luitili ,lionha a abrir crédito especial de . . . . .
24:323$584 (vinte e quatro contos tresentos e vinte e
oito inil e quilientos e oitenta e quatro réis) para cus-
tear as despesas com os estudos feitos para o abasteci-
mento dágua àquela cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de ju-
nho de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Junior

DECRETO N. 631

Auloriza o prefeito de Patrocinio a fazer unia desapro.
priação por utilidade pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con.
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao pre fei-
to de Patrocínio autorização par-a, por utilidade públi-
ca, desapropriar, na séde do distrito de Serra do Sali-
ti-e, daquele município, um prédio de propriedade do
senhor Candido Alvares Ferreira, para o fim de se
proceder ao alinhamento de uma rua.

Palácio do Govêrno, 
em 

Belo Horizonte, 17 de ju-
nho (te 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henilques de Gusmão Junior

DECRETO N. 632

Autoriza o prefeito de Barbacena a celebrar um con-
tráto

0 Governador do Estado de Minas Ger-aís, usando
de suas ati-ibuições, e tendo em vista o parecer -do Con-
sellio Consultivo Municipal e o disposto no arti go 14,

—— 961 -

número V, do decreto número 9.847, de 2 de fevereiro
<te 1931, resolve concede-r 

ao 
prefeito de Barbaceria au-

torização dara celebrar com a Companhia Fiação e Te-
celagem Barbacenense, que tem instalados naquela ci-
dade Os seus departamentos industriais, um contrabo
de enfitêuse de um terreno do patrimôni(> municipal,
situado em Botafogo, zona suburbana da cidade, e com
áre,a de 156.000 metros quadrados.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de ju-
nho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão junior

DECRETO N. 633

Autoriza o prefeito de São Manuel do Mutum a abrir um
crédito e.^pecia1

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o pre-
leito de São Manuel do Mutum, a abrir um crédito es-
pecial na importância de 11:000$000, no ^corrente exercí-
cio, para aquisição do prédio destinado à instalação do
fôro local.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de ju-
nho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusnião Juniopr

DECRETO N. 634

Autoriza o prefeito de Extrema a doar um terreno para

construção

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista os pareceres do
Conselho, Consultivo municipal, resolve conceder ao ^pre-
feito de Extrema autorização para doar ao farmacêutico
Olinto Soares uma área de 250 metros quadrados de ter-

D 61
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reno, situada à rua Capitão Lauriano, naquela vila, afim
de alí construir um prédio para sua residência, dentro
do prazo de um ano, a contar da data da doação.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de junho
,de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Ilenriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 635

Apr,ova contas da P^refei1ura de flapecerica

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com odisposto na alínea
XIX, artigo 12,_do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprova-r, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapeceri-
ca, farmacêutico LincoIn da, Luz Ribei po, relativas ao

,exercício de 1935, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo -d^e 1934	.	.	.	.	.	.	.	.	4$300
Rendas arrecada^as . . . . . .	.	213:157$200
Outras operações .	.	.	.	.	.	.	59:009$100

272:170$600
Despesa:

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	244:833$800
Oütr,,^s operações	 23:979$200
Saldo p2ra 1936	.	.	.	.	.	.	.	3:357$600

272:170$600
Situação patrimonial:

A tivo .	.	.	.	. . . . .	.	.	.	1.230:298$700
Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	723:677$900

Patrim^^n10 líquido	.	.	.	.	.	.	506:620$800
Palácio ^ 1̂0 Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de junho

de 1936.

BL INFI)ITO NTALADARES RIBEIRO

Dom.ii?üos Ilenriques de Gasnião Júnior
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DECRETO N. 636

Autoriza o prefeito de Itapecerica a abrir um crédito

adicional

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
s,elho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Itapecerica a abrir um crédito adicional na importân-
cia de 190$400 (cent<) e noventa mil e quatrocentos réis),
destinado a completar as autorizações do exercício de
193,5) e regularizar a escrita municipal.

Palácio do Govêrno, eru Belo Horizonte, 17 de junho
de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Doiningos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 637

Autoriza o prefeito de Nepomuceno a vender uni prédio

e terreno

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve (--onceder ao prefeito
cie NepornucenD autorização para vender, em hasta pú-

o prédio do antigo teatro municipal e respectivei
terreno.

Palácio do Govêrno, 
em 

Belo Ilorizonte, 17 de Junho
de '1^'36_

BENTEDITO VALADARES RIMPO

I.Tenriques de G'usinão Júnior

D1,—ZRETO N. 638

Au1oriz^t o prefeito de Ouro Fino a vendei, um lc,'e de
terreno

0 Govern,,` dor do Est^úo de Minas Gerais, usando
ele a1rib^dç15es' e ten(lo em vista o parecer do Con-
selho Consul livo ^1unicjpal, resolve conceder ao prefeito
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1

de Ouro Fino autorização para vender o lote de terreno
de propriedade da Prefeitura, situado à rua Flariano Pei-
xoto, naquela ci^d^ade, e com o produto da venda adqui-
rir o terreno à rua Coronel Paiva, para construção do
edifício da Câmara Municipal.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 17 de junho

de 1936.

BENEDITO VALADARFs RIBEIRO

Dorningos Henriques de Gusn-^-o Júnior

DECRETO N. 639

Autoriza í> Prefeito de, Santos Dumoid a desapropriar

terrenos destinados ao Carnpo de Avíação daquela

cidade

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^ções, resolve conceder autorização ao Pre-
feito de Santos Dumont para, mediante aprovação prévia
do Conselho Consultivo, desapropriar uma área de 19
alqueires de terrenos de propriedade -de José Pantolfo
de Arantes, José Custódio de Oliveira e Antônio Afonso
Rodrigues, situados parte na fazenda "João Gornes" e

parte ia fazenda do "Pinho Velho", ambas no distrito

da cidade e destinados à construção de um campo de
Aviação, para o que poderá despender até a quantia die
trinta contos de réis (30:000$000).

Palácio. do Govêrno, em Belo Horizonte, 19 de junho

-de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Darningos Henri_ques de Gasrnão, Júnior

DECRETO N. 64Q

Autoriza o prefeito de Curvelo, a vender lotes, naque[£(

cidade

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribukões, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito

de Curvelo autorização para vender lotes naquela cidade,
Duma área compreendida entre 500 e 1.000 metros qua-
(Irados, e pelo preço máximo de 2$_000 o metro qua-
drado.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de junno
de 1936.

BENEDITO VALADARES RU3FIRo

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 641

Autoriza o prefeito de Poços de Caldas a vender, ern has-

ta pública, o atual campo de aviação e a desapro-

priar terrenos necesstirios à construção do novo aero-

porto municipal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
to de Poços de Caldas autorização para: a) vender em
hasta pública, pelo preço mínimo de 4:000$000, os ter-

,renos do atual campo deaviação, de propriedade da pre-
feitura; h) desapropriar, por utilidade pública, terre-
nos necessários à construção -do novo aeroporto muni-
cipal, até a área máxima, de 150 hectares, abrindo para
isso o necessário crédito até a importância de . . . .
15:000$000.

Palácio do, Govêrno, em Belo Horizonte, 23 de junho
de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Doiningos Henriques de Gusnião Júnior

DECRETO N. 642

Autoriza o Prefeito de Diarnantina a abrir créditos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribu^ç^)e;s e tendo -em vista o -parecer do Gon-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao Prefeito
de Diamantina autorização para abrir dois créditos es-
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DECRETO N. 645

peciais, uni na imDort^ncia de 13:399$300, para canali-
zação de água destina-da à I)ovoaçãQ de Gouvêa, outro na
importáneia de .5:000$000, para auxiliar a co-ristrução da
rodovia Diamantina-Serro, e 

um 
de .5:500$000 adicional

a verda VII, n. 1, do orçamento municipal.

Palácio do Govêrm), cin Belo Hor i zonte, 28 de julho
de 1936.

BENEDITO VALADARrS RIBEIRO

Domingos I1e,r ^; , iques de Gusnião h»mior

DECBETO N. 643

Cria uin sub-pôslo de higiene en? Além Paraíba

0 Governador do 1 , stado de Minas Gerais resolve
criar, sem onus para o Estado, um Sub-Pósto de Higiene
na cidade de Além Paraffia.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 29 de julho
de 1936.

BENEDITO 'VALADARIÍS RIBEIRO

José Bonifácio Olinda de Andrada

DECRETO N. 644

Autoriza o Prefeito de Bambuí a desapropriar terrenos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve eon ,ceder ao Prefeito
de Banibuí, autorização para desapropriar, por utilida-
de pública, ternenos no lu gar denominado "Xarqueada",
naquele município, com área de cêrca de 1.500.000 me-

tros quaúado;s e valor aproxima ,do de setenta contos, de
propriedade dos senhores Alibrando Luchesi, Veríssimo
José Severino, Maximiano José Severino, AlcinQ Magâ-
lhães e ausentes, e que se destinam à construção do le-

p ,rosári^o São Francisco de Assis.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 31 de julho

de 1936.

BENEDITO VALADARES EIREIRO

Doíningo-s Henriques de Gusmão Júnior

Auloriza o Prefeito de Diamaniina a fazer doução de um

terreno à União

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suis atribuições, e tendo em vista o parecer de 24 de
junho do corrente ano do Conselho Consultivo do mu-
nicípio, resolve autorizar o Prefeito de Diamantina a
doar à União o terreno necessário à construçãO do edifí-
cio onde deverá ser instalada a Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 31 -de julho

de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Doiningos Henriques de Gusnião Júnior

DECRETO N. 646

Cria, seni Onus para o Estado, um sub-pôslo de higienc

na cidade de S. Gonçulo do SaPucaí

o Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar, sem onus para o Estado, um Sub-Pôsto de HigienLN
na cidade de São Gonçalo do Sapucaí.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 31 de julho

de 1936.

BENEDITO VAXADARES RIBEIRO

José Bonifácid Olinda de Andrada

DECRETO N. 647

Cria líri? grupo escolar no distrito de São José dos , Pau-

listas, município de Sabinópolis, paru ser instalado

oportunamente

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
cria-r, para ser instalado oportunamente, um grupo -es-

colar no distrito de Sãú J<)sé dos Paulistas, Inunicípio

,de Sabinópolis.
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1.o de

^àgÔsto de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

J
o
sé Bonifácid Olinda de Andrada

DECRETO N. 648

Autoriza o prefeito de Juiz de -Fóra a adquirir e permu-

tar terrenos

0 Governador do Estado Úe Minas Gerais,,usando
de suas atribuições, e, tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito
de Juiz de Fóra, autoçização, para adquirir os prédios
números 2577 e 2585 à avenida Rio Branco, e perinutá-
los -pelo terreno de propriedade da Casa D'Itália, naque-
la cidade, bem como para^aIienar -em hasta pública, pos-
leriormente, os terrenos provenientes dessa transação,
entrando êste decreto em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 11 de

agôsto de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henríques de Gusinão Júnior

DECRETO N. 649

Perdõa oficiais e praças da Fôrça Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve perdoar, em homenagem à ins-
lalação, da Assembléia Legislativa, os oficiais e praças da
Fôrça Pública presos para conselho de julgamento e
justiça.	 1

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de

agôsto de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Domingos Henriques de Gusmão Júnior

DECRETO N. 650

er'a um grupo escolar Ao distrito de São João do 310rroG,rande, Município de Santa Rarbara, para ser insta-
lado Oportunamente

o Governador (1,() Esta,dü de Minas Gerais resolve
criar um grupo escolar no distrito de São João do Morro
Grande, municí

p
io de Santa Bárbara, para ser instalado

oportunamente. -

Palácio do Govêrno, Belo Horizonte, 18 de agÔsto(te 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Jo -^é ' Bonifdci6 Olinda de Andrada

DECRETO N. 651

Aprova e ratifica a Convenção Nacio12(11 de Eslatíslica

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o artigo 38, 11. 8, da
Consti tuição do Estado, resolve:

Art. 1.' AV-referend1112i da Assembléia Legislativa,
fica aprovada e ratificada, para todos os efeitos, no que
concerne à administração do Estado de Minas Gerais, a
Convenção Nacional de Estatistica, firmada em 11 deagósto -do corrente ano na Capital da República, entre o
Govêrno da União e os Governadores dos Estados, do
Distrito Federal e do Território do Acre.

Art. 2. 1 0 presente decreto, ao qual vai a il exo o
^exto do instrument,o da aludida Convenção, entrará em
vigor na data (Ia sua publicaçao, revogadas as disposi-
Ções em contrário.

Palácio do Govêrno, e;ii Ileio Horiz< ) u t e , l o de se-
tembro de 1936.

BENEDITO VALADAnr_s RiRiuRo

krvel	d(, SilnU

,:É
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CONVENÇÃO NACIONAL DE E^;TAT1STl(:A

Instramento de acórdo, inter-administrativo firinadP 1WS
lê,1)jos (1 ,0 ari . g., <l(t Carta Constilticiolzal, na pre-

sença do Excelentíssinl o Senhor Doulor Getúlio Var-

gas Presidenle (Ia República 1 ,0 sal(^10 de Conferéu-
cias do l›alúc io Itan ?aratí, n^ cidade do Rio de Ju

ne-*r^) , aos 11 dia.T do mês agôslo de 1936, Pelos De-t TniCio, do
le(tados rllenipotenciúrios dos Govêrnos da 1

Disli,,'to Federal, dos E,-ju,,jos e <]o Território 
d^?

Acre.

Instrunie1110 (Ia Co li venção Nacional de Estatística que

entre si fazem o Govêrno Federal e 
a unanimidade

dos Govêrnos das Unidades Políticas da Repôblica

dos Estados Unido11; do Brasil, para nos térmos do

dec,-eto 11. 24.609, de (; de julho de 1934, 9provar

,is bases da constitu'ição e regulamentação do Conse

1 j10 ^	 'idas ne-. \,,,icional de Estatística e assentar as ined

ressárias à 
integraç^o do quadro federativo do Ins-

tituto Nacional de Est,-,tíStic^1-

0 1)re^:idcntc 
da Bep^iblica dos Estados Uiiido% do

Fe-
Brasil , os Governadores (tos Estados, col,'])()'Iclltcs da

deração e o Prefeito do Distrito Federal.

",,P osto 110 artDe conformidade com o th	-	9.' d q C e, 11 s

titifição (Ia República;

Atendendo à ( ,,onveniência da coordena(.,-^o e da Iiiii-

formidade (1,1 estat í stica brasileira, de niodo a (lue seja a
mesma elaborada, dentro das normas constitUcionais vi-

gentes, num regime de cooperação e divisao racional de

trabalho e 
de recursos, entre as diferentes esferas ad-

ministrativas;	
em de facili-Considerando ' ao mesmo tempo, a Vantal

tar a colaboração dos Govêrnos Municipais e da inicia-

tiva particular nas investigações numéricas que definDin

as condições do País;
Considerando que, para a realização dêsscs 0bjetivo'^;,

deverá ser utilizado o Instituto Nacional de Estatística,

criado pelo Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934;

Tendo, finalmente, em vista os têrmos, a que se re-

portam, cio decreto 11 . 946, de 7 de julho do corrente ano,

convocatóri<) ida Convenção Nacional de Estatística;

Decidiram firmar uma Convenção ) ara aprovar a-,

bases da constituiçã<) e regulamentação do Conselho Na-

cional de Estatística e assentar as medidas necessárias 
à

inte.gração do quadro federativo do Instituto Nacional de

Estatística, e para isso iiori^ieara,-,1 seu,.; dele,gados plen-i-

potenciáTios --

971 --

Constituindo a Delega ç-ão Federal os
Mini ,^1n) de Estado (Ias ^el ^açÓ,-_, s Exteriores, José Carlos
de ,,Z,«i<-,êdo Soares, Presidente, do Instituto Nacional de
Es,'La^íst1ea e da Assenibléia Convencli onal, Heitor Bracet,
direlor de Estatística Geral, represenlando o Ministério
^ i a Justiça e Negócios Interiores, Léo d'Afonsee-i, dire!or
(te E'st.distica Econômicã e Financeir.i, representando o
M1n^s',ério da Fazeii-da, Juiz Joaquiiii da Cosla Leife, Eu-
cari^e,gado do Expediente do Departamento de Estatística
e Publicidadp, represe!itando o Ministério do Trabalho,
Indi^stria e Comércio, Ba-fael da Siva Xavier, diretor
&p "^tatística da Produção, representin-ci,o o Minisiério

, (Ia _ky,^ricu1tura, Már ; o Augus I o Teixeira de Freitas, dire-
tor ^e Informações, Estatística e Divtil-aç^o, represen-
tan(lo o Ministério de ducação e Saúde PÓI)lica, JoaqUiIII
Licínio de Souza Almeida, presidente da Comiss,-io ele
Est,^1ística ^do Ministério da Viação e Obras Públic

a
s, re-

pre-,ertando o mesrio Ministério, tenente-coronel Ctistó-
<tio dos Reis Príncipe Júnior, representarido o Ministério
da 

Guerra, comandante Manuel Ribeiro Espindola, repre-
sentando ^o N1inist;^rin (Ia Marinha, consul Paulo Vida!,
repi^esentando o Ministério das Relações Exteriores e des-

einhargador Alberto Diniz, representando o Território
do Arre-

Con ,,tituindo a^^ Dele
,
L'

. 
'Ições (Ias Unidades d^^ Federa-

Ç^fiô os senhores: ---- Cassiano Mncliado Tavare^^ Bast,os,
cio Grabinete do Prefeito do Distrito Federal,e

,onio, Delegado do nicsino Distrito, José de Cas!io Aze
vedo, Secretário da Fazenda do Estado de Alagôas, como
Delegado do me,smo Estado, Deputado Federal Alexandre
Carvalho Leal, como Dele-lado do Estado do Amazonas,
Álvaro Navarro Ramos, Secretário da Agricultura do Es-
t9do (Ia Baía, como Deleglado do mesmo Estado, Ruí de
Alineida Monte, Secretário da Fazenda do Estado do Cea-
rá, com,<) Delegado do mesmo Estado, Carlos Fernando
Monteiro Lindenberg, Secre

t
ário da A

g
ricultura (to Estada

do E. Santo, como Delegado do mesmo Estado, Benjamini
(ka J,tiz Vieira, Secretário Geral do Estado de Goiaz, como
Delegado do mesmo Estado, José Luiz Saião de Bu-
IU)es Carval ho, antigo Diretor Geral de Estatística do
Bra ç.iI, como Delegado do Estado do Maranhão, Firmo
Duira, como Delegado do Estado de Mato Grosso, Israel
Pinheiro, Secretário da Agricultura c]-o Estado de Minas
G^ra;s. como Delegado do mesmo Estado, Leopoldo
Pena Teixeira, Diretor Geral de Agricultura do Estado
do Pirá, como Delegado do mesmo Estado, Celso Mariz,
Secretário da Agrícultura do Estado da Paraffia, com(-)
Delega-do do mesmo Estado, Deputa ldo Federal Francisco
Pereira, como Delegado do Estado do Paraná, Lauro Be-

1
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zerra Mont^ene -̂ro, Secretário da Agricultura, Indústria e

Comércio do Estado de Pernambuco, como Dele
g
ado d(>

mesmo Estado, Deputado Federal Agenor Monte, como
Delegado do Esta-do do, Piaul, Fidelis Siginaringa Sei-

xas, anti
go Secretário do Trabalho do Estado do Rio de

Janeiro, como Delegado do mesmo Estado, Senad ,Gr Fe-

,deral Joaquim Inácio de Carvalho Filho, como Delega-

do do Esta-do -do Rio Grande do Norte, Raul Pila, Seuretá-

rio da Agricultura do Estado do R. G. do Sul, como Dele-

gado do mesmo Estado, Celso Fausto e Souza, Secretário

da Fazenda -e Agricultura do Estado de Santa Catarina,

como Delega-do ,do mesmo Estado, Luiz Piza Sobrinho, Se-

cretário da Agricultura do Estado de São Paulo, como
Dele^ado do mesmo Estado, e o Senador Federal Augusto
Cesar Leite, como Delegado do Estadio de Ser,gipe;

Os quais, depois de comunicados seus plenos pode-

res, mediante documentos que, jul
g
ados bastantes, for-

ram mandados arquivar na Secretaria Geral do Instituto
Nacional de Estatística, convieram em estabelecer as se-
gnintes cláusulas de compromisso entre os Altos^ Poderes

representados:

CAPITULO 1

Bases para a constituição e regulainentação do Conselho
Nacional de Estatística

Cláusula primeira

Para a regulamentação do Conselho Nacional de 
Ls-

tatística entidade destinada à orientação e direção su-

periores das atividades do Instituto Nacional -de Esta-

tíi^tica, de acôrdo com o disposto nos artigos 
9., e 10.*

do decreto ri. 24.609, de 6 de^, julho de 1934, e no artigo

10.1, parágrafo único do decreto ri. 946, de 7 de julho

de 1936, ficam assentadas as seguintes bases:

1 — Ao Conselho Nacional de Estatística, que terá re-

lações diretas, por seus órgãos competentes, com os

Chefes dos Govêrnos, cuja autoridades político-adminis-
troliva nele estiver representada, por fôrça desta Con-
venção, fica assegurada a ruais ampla autonomia de

ação técnica e administrativa, pa ,ra o fim de eficiente

coordenação no planejamento e execução dos serviços

estatísticos brasileiros.
11 — 0 Instituto Nacional de Estatísticase compõe de

dws ordens de entidades fundamentais: organizações fe-

derais e or ganizações regionais. -

iii — ^ormani o quadro central das organizações fe-

derais as diretorías de estat.4stica especifica-da no art. 3.',

^ 1.', do decreto ri. 24.609, de julho de 1934; o quadro

(Ias oi-, ,̂;mizaç5es re"ionais compreende os ór.
gãos centralizadores dos servIÇOs de estatísticq da admi.
11 11-str2Ç^o do Distrito Federal, Estados e Território do
Acre.

' V1 -- Articulam-se o bri-atór.^ainente com os órgãos
Ce11 ^ Paj s federais todos os s'crviÇ o s ou 

s
ecções de eZIa-

1j5^ j ' ca` (lue existem Ou Venhárn a existir no ânibito da
adminístração federal; no Dis1^,io Federal, Estados e
Tej-i--It^, r i o do Acre, a mesma articulaç,-10 nos órgãos cen-
trais regionais se tornará obrigatória para todos os ser-
viÇos ou secções ute estatística mantidos pela adminis-
traÇão das respectivas circunscrições políticas.

V — Respeitados os , límites da órbita jurisdicional,
poderão também integrar-se no Instituto, mediante aios
de filiação, as organizações de estatística existentes ou
que venham a existir nos municípios, e os departanientos
-de empresas ou associações mantidos para fins de levan-
tamenta de reconhecida utilidade pública.

VI — 0 Conselho Nacional de Estatística será cons-
tituído:

a) pelo Presidente do Institulo Nacional de Estatísti-
ca, que será o Presidente nato do Conse^ho e da sua Jun-
ta Executiva Central;

.h) Pelos demais membros (Ia Junta Executiva
Central;

C) pelos diretores de secção e funcionários de
equivalente li j er q.rquia, das "repartições centrais";

-d) pelos diretores glerais das repartições regionais
,de estatística integradas no Instituto (empregando-se

neste instrumento o têrmo "regional" para significar o
que disser respeito aos Estados, Distrito Federal e Ter-
ritório do Acre);

,e) pelos diretores de secção e funcionários de ca-
te,g<>i-ia equivalente -das repartições a que se refere a le-
tra preedente;

f) pelos dirigentes gerais das organizações oficiais
,e oficializadas que possuam secções ou serviços filiados
ao Instituto, tanto na órbita federal como na reglonal,
e pelos chefes ou diretores de tais secções ou ser-
viços;

g) pelos diretores ou chefes das repartições ou ser-
viços de estatística geral dos --municípíos das capitais dos
Estados e do Acre;

h) pelos representantes das organizar,5es particula-
res filiadas ao Instituto.

VII — São órgãos do Conselho:

a) a Assembléia Geral;

b) a Junta Executiva Cepíral;
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c) as Juntas Executivas Regionais;

ti) as Conjissões Técnicas.

Vill — A Assembléia geTal será assim constituida:

a) pelos membros (Ia Junta Executiva Centr^kl, re-

presentando o Govêrno Federal;

h) pcios Presidente ,, das Juntas Executivas Re lio-

nais ou seus suplentes, representando os Govêrnos Be-

giouais e Municipais;
c) por uni delegado dos representantes, no Conse-

lho, das organizações oficializadas filiadas ao Ilisti-

luto; 
d) 

por um delegado dos representantes, no Con-

senio, das organizações part ; culares filiadas ao Ins

-litulo;
IX -- A Junta Executiva Central terá a comPOsiÇãO

prevista no art. 3.o ' do decreto n. 946, de 7 de julho de

1936, que constituiu a Dele
gação Federal à presen

t
e Con-

venção.
X — As juntas Executivas Re gionais, sempre que não

prevalecerem, ^ia le^,^isl qçúo resnectiva, disposições alia-

lo^as as adotadts na or^ganizaÇã<> federal (art. 10, §

1 1 parágra^o,,., 1.1 e 2.1 do decrem-tei,
n. 1 e art. 1

24.609, de 6 de julho de 1934). serão presididas 
pelos

-diretores (tas reparticões regionais de estatística geral.
Na hipótese contrária, êstes diretores serao os secre-

lários,
 natos d^,^s respectivas Juntas e, como tais, obriga-

tóriainente considerados assessores e 
suplentes dos Pre-

sid P ,i tP-, das ^ ,antas Regionais li a As ,,embléia Geral tio

Conselho. Constituirão essas Juntas:

a) os diretore ,̂  e os che fes de secção ou funcioná-

rios de 
hierarquia equivalente das repartições regionais

integrac12s no instituto;
1» os diretores gerais , das repartições que poss - ui-

i-em apenas secções de estatistica filiadas ao Instituto,

os chefes de-,,;as ss-cç(^es especializadas de esta

tística;
d) Gs chef" ou diretores das repartições ou se rVI

-de e%	 dos Esta-tat st ica dos municípios das capitais

cios e fio Território do Acre;

e) um representante -do Estado-Marior da Região

com jurisdição mil
i
tar no Estado e um delegado do Es-

tacto-Maior da Armada. devidamente credenciados para

tal fim.
Xj — A Assembléia Geral fixará o número das Co rnis-

Técnicas. as. 
quais se comporão, em cada Cas0

(!e	mc^wbros especial iz ados no assunto respectivo,

ele:kIol, De,.q k_._embléia, entre to,dos os' membros (In

Li- dois dêsses inenibro- deverão s- da
Conselho
,^dniin!^ 1Lr,1Ção federal, a 

êles compet i ndo as fullÇÓe.^ de

presidente e relator, res pectivainente; os demais nieni-
bros serão da admínistrqção regional ou local, de uni-
dades políticas diferentes, na hipótese -de não figurar
iao Conselho representante de entidade oficiafizaci à ou
particular especialmente. interessada—no assunto a car-
go da Comissão, caso 

em 
que êsse representante será

considerado membro nato da Comissão.
XII — A Assembléia Geral reünir-se-á anualmente a

1 de julho, realizando tantas sessões quantas forem ne-
cessárias. As Juntas Executivas reünir-se-ão ordiilària-
niente no 1.' dia útil -de cada quinzena, realizando as ses-
xões extraordinárias que forem necessárias. As comis-
sões Técnicas trabalharão em todo o cor^cr do alio,
inediante correspondència promovida pelo respectivo

presidente ou pelo relator. Os seus relatórios deverão ser
presentes. à Junta Executiva Central até 31 de março de
cada ano.

XIII -- Competirá:

R) à As-sembléia Geral, orientar e dirigir o Instituto,
iticí!iante deliberação direta ou -delegaç,^o à Junta Exe-
cutiva Central, exercendo ampla jurisdição técnica no
que se referi r a todos os serviços filiados, e gosando de
»utonornia administrativa quanto aos serviços cuja Gr-
ZanizaÇão e movimentação forem confiadas ao mesmo
Instituto na forina dos arts. 7.' e 8.' do decreto n,
24.609, de 6 de julho de 1934;

h) à Junta Executiva Central, cumprir e fazey cuni-
prir as deliberações da Assembléia Geral e resolver os
casos omissos, "ad-referendum" da mesma Assembléia,

sempre que o exijam a continuidade e boa ordem dos
serviços do Instituto;

c) às Juntas Executivas Regio- nais, cumprir e fazer
cuniprir as deliberqç^)es 

dê 
caracter geral da Assembléia

Geral e d q Junta Executiva Central, e tomar as medidas
necessarias à coordenação e desenvolviinent<> dos servi-
", estatísticos regionais e munic

i
pais sol) sua jurisdi-

ção, resolvendo com autonomia o que for matéria pri-
vativa da economia interna dos respectivos Zistemas;

d) às Comissóes Técnicas, estudar Q projetar a
si

s
tematização técnica e os melhoramentos progressí-

vos das estatísticas compreendidas nos respectivos pro-
grainas, expondo as conclusões do seu trabalho em re-
latórios anuais a Junta Executiva Central, que os fará
wiblicar e os submeterá com o seu parecer à Assembléia
Geral.

XIV	Os ^rgNos do Conselho terão regimentos es-
peciais.

XV	Fica prevista a organizaçNo de um corpo de
Assesscires ou Constiltores de Estatística, que serão eleitos
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pela Assenibl éia Geral, e poderão participar Cios trabalhos

das Juntas Executivas (Central e Re
g
ionais) e das Comis-

sões Técnicas do Instituto, colaborando no estudo de
questões especializadas. Êsse corpo de Assessores se

constituirã:
a) de representantes das principais institu*ições eco-

nômicas, sociais, culturais ou religiosas, de expressão

nacional;
h) de especialistas em matéria cle estatística.
XVI — Não serão reinunera ,dos ,os membros do Con-

selho nem os Assessores, cujas funções constituem, en-
tretanto., título de relevante benemerência pública. Ao.,,
membros da Assembléia Geral não residentes na Capital
Federal nem no Estado do Rio de Janeiro, será paga,
porém, por ocasião das respectivas sessões, a ajuda de

custo de um conto de réis (1:000$000), 
correndo essa

despesa e a das competentes passagens, por conta das
verbas próprias do Govêrno Federal.

XVII — São atribuIções expressas da Assembléia Gk-

ral as seguintes:
,a) elaborar o seu regimento .

 interno e o das Juntas

Executivas — Central e Regionais;
h) ba-ixar as instruções por que se devam regular

os órgãos do instituto nas suas relações entre si e com
o próprio Conselho;

c) caracterizar as estatísticas que se devam conside-
rar da competência privativa das organizações federais
ou das organizações regionais, fixando ao^ mesmo tempo
as ^normas para que, no menor prazo possível, os resulta-
dos de umas e outras sejam comunicados a todos os
órgãos do Instituto a que possam interessar;

.d) sugerir os critérios e processos pelos quaí^s as
estatísticas de caráter regional, ora levantadas e ela-

borada s, pela União, possam ser, aos poucos, transferidas

à responsabilida<^.e dos serviços regionais, desde que és-
tes se sintam com a eficiência necessária para assegu-
rar-lhe a continuidade e perfectibilidade; fixar, outros-
sim, a ação supletiva dos serviços nacionais, onde esta

for -,oli ,citRda oli julgada ainda necessária;

e) orgaixiza-r, re
gulamentar e administrar as delega-

cias ou agências de atuação regional ou local necessá-
rias para completar o 

sistema dos ór
gãos do Instituto,

bem como os demais serviços filiados, quando estes ou
aqueles vierem a ficar sob a responsabilidade do mesmo,
Instituto, nos têrmos dos artigos 7.' e. 8.' do decreto n.

24.609, de 6 de julho de 1934;
f) sugerir ao Govêrno da República e aos govêrnos

regionais e locais, conforme o caso, para o coinpetentB

ex^ine e deliberação, as alteraçõ,es 
de regulamentos que

— 0'^^ -

os serviços de estaffis tica forem exigindo para o seu apef4
feiçoamento orgânico;

9) representar, em tempo oportuno, às autoridades
competentes, para que, na legislação e nos planos e nor-inas dos servi

ço
s públicos não se incluam dispositivos

que prejudiquein, de qualquer forma, as fontes e a ela-
boração da estatística nacional;

h) propoi- aos^ó
.
rÍ1 ãos governativos competentes asp

rovidências necessarias ao normal desenvolvi m en to das
finalida,des do Instituto;

0 providenciar para a constituição dos recursos fi-
nanceiros, de caráter facultativo, previstos no artigo 24
do decreto n. 24.609, de 6 de julho, de 1934, fazer-lhes
a d i stribuY.ção e fiscalizar-lhes a aplicação;

D antorizar os acÔrdos e contratos que o Institijto
haja de realizar para o, consecução de seus objetivos;

,I) fixar o plano de organização e funcionamentodas Com issões Técnicas, tendo em vista q elaboração,de projetos, pareceres ou estudos -de caráter especiali-
zado, necessários aos trabalhos do, Instituto.

CAPITULO Il

COMPrOMíssos do Govêrno Federal

Cláusula segunda

0 Govêrno Federal se compromete a-

e u 
4) aceitar as bases fixadas nesta Convenção para a

g lamentação do Conselho Nacional de Estatística;
h) fazer adotar nos serviços -estatísticos a seu cargo

as normas técnicas que forem aDrova!das pelo Conselho
Nacional de Estatística;

c) i)rovidenciar para a execução dos alvitres pro-
Postos pelo Conselho visando melhorar o sistema dos ser-
viços estatísticos nacionais-.

,d) não tomar nenhuma providência restritiva da
autonomia da direção superior do Instituto ou das cinco
-repartições que lhe formam o núcleo central;

e) fornecer, pelas órg
ãos competentes, aos serviços

regionais do Instituto, in ,dependentemente de publicação
Drévia, os resultados das estatísticas eleboradas privati-
va ou diretamente, pela administração, federal; '

f) partici]-)al- da associação cooperativa que tenha
por fim instalar oficinas gráficas centrais, privativas doInstituto.

,f) auxiliar com os recursos ao seu alcance as inicia-
tivas -dos Estados destinadas a facilitar o desenvolvimen-
to dos serviços estatísticos;

D. 62
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,h) franquiar a correspondênc ia postal-telegráfica

,dos órgãos componentes do Instituto, segundo ch disposto
no art. 22, do decreto n. 24.609 e na forma das instru-

ções que forem baixadas;
1) providenciar para tornar extensivas a todos os

diretores dos serviços de estatística do Instituto e aos
seus delegados ou agentes itinerantes, quando viajarem
em objeto de serviço, as facilidades de transporte que a

legislação e os contratos concedem ao funcionalismo fe-

deral:
j) promover o aparelhamento da Diretoria 

de Es-

tatística dji Produção para o fim de desempenha
r as

atribuIções que, em virtude das cláusulas décima tercei-
vã e vigésima primeira, lhe forem conferidas;

1) provi,denciar para o alargamento dosrecursos em

pessoal e material da Diretoria de Informações, Estatis-

tica e Divulgação, liabilitando-a a prestar assistência mais
eficaz aos Estados no que concerne ao levantamento da
estatística educacional regulada pelo Convênio de 20 de

o Ministro da Educação e
dezembro de 1931, cuja revisão	mpromissosSaúde Pública promoverá nos têrnios dos co

em vigor;
ni) tomar indêntica iniciativa com 

relacão ao De-

,partamento de Estatística e Publicidade e aos demais
serviços federais de estatística, para que bem possam de-

sempenhar as funções que lhes ficaram conferidas;
ti) proporcionar ao Território do Acre os meios ne-

cessários ao cumprimento das obrigações decorrentes

,desta Convenção;	-tições federais forneçam àsó) prover a que as,repai
,respartições estatísticas do Estado e do Munic^pio onde
funcionarem. os dados estatísticos cuja divulgação pos-

sa ser autorizada em caráter permanente pelas autor!-

da,des competentes;
p) solicitar 

do Poder Legislativo a instituição de

dois prêmios, uni de 30 e outro de 15 contos de réis, que,

a partir de 1937 
serão conferidos, de dois em dois anos,

aos autores de ^rabalhos originais e inéditos sôbre o
método estatístico, classifica-dos, respectivamente, em pri
meiro e em segundo lugar no concurso que será ahexto e

regulamentado pelo Instituto Nacional de Estatística.

CAPITULO 111

Conippomissos dos govêrnos regionais

Cláusula terceira
o^ Govêrnos dos Estados, do Distrito Federal 

e do
8

Território do Acre declaram convencionalmen te assenta-

dô, flo que disser respeito às respectivas administrações,
o que consta das cláusulas seguintes dêste capítuló.

Cláusula quarta

Ficam integrados no Instituto todos os seus serviços
de estatística , já 

organizados, ou que se vierem a organi.
zar, para 0 fim de ordenar as respectivas atividades
técnicas e os trabalhos que -clabor&rein, segundo as nor-
mas fixadas pelos órgãos conipetent^es do Instituto, tendo
eM vist a o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a uni-form izaÇão das estatísticas nacionais , bem Como a regu-laridade da sua divul,-aç^ào. A matéria desta cláusula se-rá, todavia, entendida s ,ent p2cluts0 dâs ativídades espe-cializadas e dos desdc,^) r«,iinelitos que o Estaão julgar con-
venientes, devendo os dados respectivos ser pul>lica,dDs
cozi, as devídas referências indicativas.

Cláusula quinta

Ser5o examinadas e tornadas em consideração pelos
Governos C OMPactuantes, no ni cilior espírito de coopera-
ção e segundo um alto pensamento de organização na-
cional, as solicitaçóes ou su . gestões formuladas pelos ór-
gãos competentes do Instituto.

Cláusula sexta

Os Govêrnos Federados respo nsabilizam-se pelas pro-
vidências iniediatas e suficientes para que, nas admi-
nist,rações qt l e superintendem o principal órgão do Insti-
tuto ^eJa uma repartição O U áepartamento central de es-tatíst 

1 
ca dá mais ampla autonomia e da mais alta hierar-

quia, que as respectivas organizaç5es permitam. Tal ór-
gão não incluirá, no seu programa, encargos que não
sejam o.,̂  de publicidade ou divulgação, além dos traba-
lhos inerentes à sua função precípua. W excluída des-
sa condição apenas a repartição de estatística do Acre,
que poderá conservar sua estrutura atual desde que
Dossúa unia secção e xclusivamente de -estatística.

Cláusula sétinia

Os Govêrnos Federados proverão imediatamente a
que seja inovinientado cada ano, a partir de 1937, para
fins da coleta estatística, um co ppo de Agentes Itineran-
tes, no iníninio um para vinte municípios. A tais agen-
tes que, na, quali,dade de prepOstos do Diretor de Esta-
tística Geral, serão por êste livrernente, contratados, e
dispensados, competirá:
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à) orientar os agentes municipais de estatística na
ilielhoria dos registros e pesquisas que tiverem a seu

cargo;
h) controlar as informações colhidas pelos referi-

dos agentes;
C) recolher elementos fidedignos para se manter em

dia o estudo corográfico dos municípios;
dl realizar a necessária propaganda dos serviços es-

tatísticos;
e) efetuar as pesquisas de caráter técnico que não

t-tiverem ao alcance dos agentes municipais, sejam as

que interessarem à diretoria regional de estatística geral,
sejam as que forem lançadas por órgãos estat^sticos es-

pecial i zados, estabelecido
s para isso os devidos -entendi-

nientos entre êstes e aquela;
1) sugerir 

é orientar a melhoria dos resgistros Pú-

blico r
. ou particulares a que a estalIstica precisa recorrer.

Ciáusula oitava

os Govêrnos Federados interporao encarecidainente
seus hon,s ofícios junto aos Govê .rno% Municipais, afim

de que sejam criadas e 
filiadas a<> Instituto na forma

da cláusula vinte e oito, letra ll f", idesta Wvenção, as

Agências Municipais de Estatística, que poderão iicar a
cargo de um só funcionário ou de unia secção ou repar-
tIção . Coniprometem-se mais a proporcionar a essas

agências to ,das as facilidades que forem necessárias 
e es-

tiverem ao alcance da administração regional, inclusive
a instituição de gratificações estimuladoras ou prémios

aos serventuários mais eficientes.

Clusula nona

A partir de 1937, 
os Govêrnos Federados farão orga-

nizar e publicar anualmente, pela sua principal reparti-
ção de estatíStica os respectivos Anuários Estatísticos,

,de 
acórdo sempre com a direção do Instituto e respei

tados o plano minimo, o modèlo e as normas que éste

adotar; isto sem prejuízo de 
quaisquer outras publica-

ções, subsidiárias ou não (cadastros, indicadores, bole-
tins, etc.), que também Possam organizaT, observando
sempre o critério de coerência com os resultados da es-
tatistica federal e adotados os seus modélos.

Cláusula décima.

No-, Anuários e publicações a que se refere o artigo
precedente, os dados sóbre superfície, população, 

e de-

mais assuntos que já 
estiverem assentados pela erytat ís-

tica federal, serão preferidos a quaisquer outros porven-
ttira existentes. No caso, porém, de alguns dêsses dados
apresentarem erros sensíveis ou índices positivos de de-
ficiência, que mereçam referência especial, a competen-
te resalva será feita em nota, na qual se aluda à -elabo-
ração futura, no reginie de cooperação do Instituto, de
dados mais rigorosos. Outrossim, quando os Govêrnos
Federados julguem de necessidade fazer a divulgação de
resultados estatísticos que estejam sendo levantados sob
os planos gerais do In-s-tituto, antes que, êste tenha con-
cluído a respectiva sistematização, fal-o-ão mediante pré-
vio entendimento, para que êsses resultados se aproxi-
mem o mais ipossível dos algarismos definitivos, decla-
rando estarem ainda sujeitos a retificação.

Cláusula undécima

Os Govêrnos Federados proverão a que funcionário,%
dos seus serviços de estatística sejam comissionados, na
medida do possível, para frequentarem os,eursos de espe-
cialização que o Instituto organizar, ou fazerem estágios
de aperfeiçoamento nas repartições centrais e serviços
especializados mais eficientes da União, das Unidades Po-
líticas ou de instituições privadas.

Cláusula d.uodécima

As repartições ou serviços da administração regional
incorporados ao, Instituto por esta Convenção serão auto-
rizado sa prestar-se inú ,tuo auxílio, técnico ou adminis-
trativo, e a colaborar intimamente com os serviços con-
gêneres federais, mediante entendimentos com a dire-
ção superior do Instituto, segundo as necessidades ocor-

rentes. Os chefes ou encarregados de secções ou or-
ganizações semelhantes, incorporadas ao Instituto, mas
que constituam parte integrante de repartições só por

èsse fato vinculadas ao mesino instituto, se corresponde-
rão diretainente com os órgãos dirigentes deste, na for-
ma das instruções ou normas que forem baixadas, em
tudo que diga respeito à prestação ou ao recebimento de
esclarecimentos sôbre o movimento técnico dos respe-
ctivo serviços. As providências, porém, que se tornarem
necessárias com relação 'a êsses serviços para os fins do
Instittito, e que importarem em ato de direÇão da repar-
tição respectiva, serão o^btidas mediante entendiniento
entre esta e o órgão competente -do Instituto. Se escapar
à alça-da do diretor da repartição interessada, será o as-
sunto resolvido entre a direção do Instituto e o Secre-
tário de Estado competente ou oi Chefe do Govêrno, em
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se tratando de matéria que afete interêsses gerais da

administração.

Cláusula décima terceira

Os Govêrnos Federados, pelo órgão dos serviços té-

cnicos competentes, sejam os de engenharia em geral,
sejam os especializados, de geografia ou cartografia geo-

gráfica necessários à estatística e centralizados, para os

-fins de síntese nacional, na Diretoria de Estatística da
Produção, do Ministério da Agricultura, segundo planos
gerais aprovados pelo Conselho Nacional de Estatística.

Com êsse objetivo serão tomadas medidas, que assegurem
a organização, para serem divulgadas nos anos de milé-

simo nove e quatro (precedentes aos censois gerais ou re-

gionais), cartas físicas e políticas no território estadual,

,das quais constem a divisão inunicipal e, se possível,
também a distrital, bem como as demais ordens de cir-

cunscrições administrativas e judiciárias. Aos Municí-

pios, os mesmos serviç^os formularão, ainda, as sugestões
convenientes e prestarão a assistência técnica necessária
para que façam levantar ou r"er, com a perfeiç^^(> possí-

vel, os mapas dos respectivos territórios.

Cláusula décima quarta

Os Govêrnos Federa,dos, tendo em vista os interêsses

gerais da organização administrativa, e em particular, o
interêsse dos levantamentos estatísticos, encaminharão,

com a assistência do ln-stituto, as providências legislati-
vas ou administrativas que tenham por fim racionalizar
a divisão -dos respectivos territórios, tendendo a conse-
guir, além de outros objetivos, que os entendimentos a

êsse respeito estabelecerem como necessários ou vantajo-

sos, os seguintes, , que são considerados essenciais:

a) uniformidade de data para a revisão do quadro

territorial, em todo o, País, de modo que tenha ela lugar,
para fins da sua boa fundamentação e regular periodici-
dade, logo após a divulgação dos resultados dos recensea-
mentos gerais ou regionais, ou seja nos anos de -milési-

mo dois e sete;
b) precisão e racionalida,de dos limites —eireu n ser!-

cionais a estabelecer, de modo que êstes acompanhem
aci-dentes geográficos facilmente indentificáveis, e fi-

quem também evitadas as linhas até agora usadas segun-
do variáveis divisas de terras de determinados proprie-

tários;
c) sistematização da nomenclatura de maneira a

ficar definitivamente suprimi-da tanto a identidade de
,d,esigna^ão entre circunscrições da meisma categoria,

quanto a diversidade de toponímIa entre as circunscri-
ções administrativas e judiciárias e as respectivas
sédes;

d) superposição sistemática da divisão judiciária à
divisão administrativa, de forma que, por um lado,
haja uma só divisão distrital para fins tanto adminis-
trativos como judiciários e, por outro lado, os térmos
e comarcas tenham sempre por séde a séde muncipal
que lhes der o nome e compreendam integralmente,
respeitados os respectivos limites, um ou mais muni-
cílpios;

e) atribuição da categoria e fóros de cida-de e vila
segundo critérios específicos claramente fixados em lei;

f) unificação dos âmbitos territoriais das unidades
administrativas e judiciárias, de modo que a área de ca-
da uma delas seja tim todo, ficando assim suprimidos
os casos de extra-territorialidade decorrentes das cha-
madas "fazendas eneravadas" e os casos anômalos de
circunscrições formadas de duas inferiores não con-
tíguas;

g) definição exata da constituição territorial das
novas entidades administrativas criadas (distritos e
municípi,os), in^dicando-se sempre as circun

s
crições dis-

tritais preexistentes que lhes houverem cedido territó-
-rio, e descrevendo-se os respectivos limites de forma a
ficarem nitidamente destacados os trechos corresponden-
tes a cada um dos distritos confrontantes.

Cláusula décima quinta

Em complemento ao disposto na cláusula preceden-
te, e, tendo em vista que a mod,ida é necessária não só
para fins gerais da administração, mas principalmente
para classificar a população do País em "urbana" e "ru-
ral", com os respectivos coeficientes de densidade, as
Altas Partes Federadas propõem-<se, como obje[ivo
comum, a ser conseguido pelas medidas que a organi-
zação de cada Estado permitir, que todas as municipa-
li-dades fixem ainda êste ano, determinandú-lhe os limites
e a área, o "quadro urbano" da cidade ou vila séde do
n^unicípio, ficando também assentado que êsse quaidro
so possa ser modificado ppr ato do respectivo Govêrno,
no qual venham referidos os novos limites e o acrésci-
mo de, área resultante da alteração.

Cláusula décima sexta

Os Govêrnos Federados, tendo em vista u funda-
mental import4ncia dos registros públicos para o aper-

feiçoamento das estatl^stic-,qs, se Qbrigam a exerççr par-
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ticular vigilância para a regularização dos mesmos, à

luz das ponderações que o Instituto lhes for formulan-

do, e a encaminhar, bem assim, as providências que

possam remover os embaraços à regularidade tesejável

nos ditos registros. Nesse propósito, terá(> em mira de

modo muito particular:
a) a extensão do registro civil a todo, o movimento

demográfico registrável, segunda a legislação vigente,

adotados os meios hábeis. à çonsecuçã(> dêsse objetivo,

como, por exemplo, os entendimentos com as autorida-
des eclesiásticas, para que sejam reinetidos aos oficiais
de registro extratos dos lançamentos relativos aos casa-
mentos, batizados e encomendaçõ ps que se celebrarem
nas reSpeetivas circunscrições;

h) a normalização do re,àstro da propriedade imó-
vel com(> base das estatísticas do território, utilizado o

recurso de gravames especiais do imposto territorial
ipara as propriedades não ín ,tRiramente le-alizadas;

c) o estímulo intensivo ao desenvolvimento do, "re-

gistro Torrens", como futura e p p!rfeita base de todas

as estatísticas ligadas à apropriação e utilização do solo,

possivelmente aproveitada com êsse fim a concessão de

vantagens tributárias aos imóv pis inscritos no dito re-

gistro.

Cláusula décima sétima

Os Govêrnos Federados estudarão, com o concurso
do Instituto, as medidas tendentes a assegurar a obriga-
toriedade, no, que depender das respectivas administra-

ções, das informações necessârias à estatística nacional.

Cláusula décima oitava

Fica assentado entre os Govêrnos Federados que as
operações censitárias regionais da sua competência, sal-
vo as que, por eircunstânrias esperiais, entenderem con-
veniente realizar em outras éI^oeas, sejam fixadas uni-
formemente para os 9nos de milésimo cinco, organiza-
das as mesmas de acôrdo com o Instituto e no intuito de
aproveitar os resultados dês^ses inquéritos como valiosos

suplementos dos censos federais.

Cláusula décima nona

CompromMem-se os Govêrnos Federados a tomar,

de acôrdo com o Instituto, as providências ao seu al-
cance capazes de contribuir para a efetivação da obri-
gatoriedade legal do Lsistema métrico, decimal. Empre-
garão o máximo esfôrço para'que êsse sistema prevale-

MELQ&*=

Ça intelgralmente desde já, não só na estatístieg oficial,com
o ll rn todos os lisos diretos o Ll indiretos ligados

adminístração.	
^ à

Cláusula vigésima

Os Govêrnos Federados comprometem-se a estabe-
lecer normas uniformes il.,s declar2ções exigidas para
o lançamento do imposto territorial, de forma a permi-
tir sua utilização para fins estatísticos.

Cláusula vi gésima primeira

Os Govêrnos Federado,s concordam -sejam centrali-
zados na repartição federal competente os re^sultados
'Dens«,Ii s da apuração das resuectivas estatísticas de ex-
POrtaÇão interestadual, as quais os Estados, o Distrito
Federal e o Território do Acre, por esta Convenção, se
obrigam a organizar se gundo os métodosi adotados, pelo
Conselho Nacional de Estatística. A' m,encionada repar-
tiÇão competirá a fusão, e a divuIâação dessas estatísticas,
de modo que, pela sua generalidade e sistematização,
Possam por elas ser levantadas as estatísticas -ele impor-
tação interestadual.

Cláusul a vigésima segunda

Os Govêrnos Federados interporão seus bons ofí-
cios junto aos Govêrnos das re,spectiv^as capitais, ofere-
cendo-lhes para isso r, concurso possível, no sentido de
ser criado e mantido em dia na administração conin-
nal o cadastro ipredial e domiciliário in ,dispensável à
^oa elaboracão das estatística s locais e principalmente
a permanenie atualização dos seus cômputos dernográ-
ficos, reclamada pela bio-estatística.

Cláusula vigésima terceira

Os Govêrnos Federados concordam eni que n conLi-
bilidade dos respectivos tesouros mantenha nos seus
registro e balanços a discr iminaÇão de títulos stificien-
tes para que as estatísticas financeiras da administraç5o
regfo l io na:l possam ser resun-ii(las pelo Instituto com uni-

rinidade de compreensão e segundo o esquema ge-
ral previamente a provado pelo Conselho Nacional de
Estatística. Tomarão, outrossim, por intermédio dos seuç
del) ,91-t ,q -,"entos de assistência à administraçã (,, munic;_
pal ou, na falta, por intermédio do ór-^o Para i,sso mais
Indicadú, as iniciativas necessárias, afim de que a co"-

11
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tabilidade dos municíP Ios também satisfaça às especifi-

cações adotadas pelo Instituto.

Cláusula vigésima quarta

Para demonstrar os progressos do aparelhamento da

estatística brasileira e caracterizar de forma impressi.

va, gráfica e numerican^ente, os principais aspectos da

vida nacional, os Govêrnos Federados providenciarão no
sentido de participar anualmente da Exposição Nacional

de Estatística que o Instituto organizar ou patrocinar,

e, para êsse efeito, manterão em suas repartições de es-

tatística geral o indispensável serviço de cartografia.

Cláusula vig^sima quinta

No intui[o de assegurar perfeição, regularidade e

economia na impressão dos seus anuários e demais pu-
blicações de natureza estatística, as Altas Partes Fede-

r,adas que não dispuzercin de oficinas em 
condições de

atender às exi ,,ências dessas publicações, firmam o pro-

pósito de custearem coletivamente, com o concurso do

Govêrno Federal, as oficinas gráficas privativas do Ins-

[ituto, . A autorização legislativa, de 
que depende tal pr<)-

vidência, será em tempo solicitada pelos Govêrnos Fe-

dera,dos. As oficinas referidas, organizadas e dirigidas
pcio instituto, terão regulamentação ea%paz de atender
equitativamente a todos os serviços delas exigidos, se-
gtindo o, plano cooperativo que for aprovado pela Assem-

bléia Geral do Conselho Nacional de Estatística.

Cláusula vigésima sexta

Os Govérnos Federados têm como firmado o com-

protilisso de providenciar em tempo para que os res-
pectivos Poderes Legislativos possam incluir no orça-

mento para 1937 as ;^rbas . que julgarem conveniente des-

tinar à criação ou reorganÍzaç^10 dos respectivos serviços

(te estatística, tendo em vista o assentado nesta Conven-

ção ou em ulteriores entendimentos com o Instituto.

Cláusula vigésima sétima

Os Govêrnos Federados comprometem-se
 a enca-

minhar à Junta Executiva Central, como base dos estu-

dos que esta terá de apresentar à Assembléia Geral na

reünião inaugural do Conselho, um esquema da sua fu-

tura organização estatística e informações precisas sÔ-
bre suas possibilidades técnicas nessa matéria, facilitan-
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do assim o estabeleci inento das normas inici2is para as
ativídades do Instituto considerado em seu conjunto.

CAPITULO IV

Compro-missos comuns a todos os govêrnos
compactuantes

Cláusula vigésima oitava

0 Govêrno Federal e os Govêrnos Federados, neste
instrumento compactuantes, se coo ,brigam a:

,a) tomar as providências necessárias para que nas
respectivas leis, ou liorinas executivas, se exija, para
a admissão nos quadros das repartições de estatística
integradas no Instituto, prévia demonstração, em prova
de suficiência ou concurso, da aptidão, mínima defini-
da pela Assembléia Geral do Conselho Nacional de Es-
tatística ou, enquanto esta não estiver funcionando, pela
Junta Executiva Central;

h) não permitir que os funcionários das referidas
rep artições sejam afastados do exercício, das suas para
outras funções, sem compensação julgada satisfatória
pelos respectivos (^hefes ou diretores, tendo em vista as
necessidades dos serviços por que êstes responderem;

e) promover a fixação de normas que permitam e
facilitem a transferência, por permuta, dos funcioná-
rios dessas repartições, bem como das secções filiadas
avillsamente ao Instituto, que, em representação funda-

mentada, os respectivos dirigentes indicarem como in-
adaptáveis à especialização profissional requerida pelos
serviços estatísticos;

. 
d) providenciar para que no quadro, dos seus prin-

cipais serviços de estatística se criem categorias técni-
cas, devidamente hierarquizadas e adequadamente re-
munera,das, para a primeira das quais, colocada em
nível correspondente à de primeiro oficial em Secreta-
i-ia de Estado, a admissão, dependa de habilitação em
concurso de provas, em que se verifique possuírem os
candidatos cul!ura secundária, conhecimentos de mate-
mática suficiente à análise estatística, e a especializa-
ção teórico^prática exigida pelas atividades superiores
,dos serviços de estatística;

e) fixar critérios administrativos que evitem ter-
minantemente a utilização das verbas dos serviços de
estatística p q̂ ra fins estranhos aos ditos serviços, ou
mesmo a êles atinentes. mas sem prévia proposta dos
respectivos responsáveis diretos;

f) considerar filiados ao sistema regulado por esta
Convenção, com direito aos auxílios e vantagens que o

IFI,
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Instituto Ilies possa proporcionar, os serviços, agências

ou repartições municipais de estatística, desde que os
respectivos Govêrnos por intermédio -da Junta Execu-
tiva Regional do Conselho Nacional -de Estatística o so-
licitem, com o compromisso de subordinar as ativida-
des dos r.eferidos órgãos às normas gerais de coupera-
ção aprovadas pela Assembléia Geral do Conselho, ou,
enquanto esta não se reünir, estabelecidas pela Junta
Executiva Central; devendo, porém, ser baixados pelas

respectivas Juntas Regionai.
s os competentes atos de-

elaratórios. feitas as necessarias comunicações à Secre-

taria Geral do Instituto;
g) considerar igualmente filiald,os ao Instituto os

,serviços estatísticas de institulições privadas, bem como

de institutos oficiais ou oficializados autarquicos, des-

de que essas organizações se dispo nham a colaborar

corri o mesmo Instituto, subordinando-se às normas e

condições que o Conselho fixar, lavrado para isso o ne-

cessário têrnio de acórdo;
^h) tomar, como contribuIção ao aperfeiçoamento

profissional do seu funcionalismo de estatística, tantas

assinaturas ida revista de que trata o art. 19 
do decre-

to ri. 24.609, quantas forem as secções das suas repar-

tições e -organizações integradas no Instituto;
i) submeter ao Poder Legislativo todas as suges-

tões ou solicitações decorrentes desta Convenção ou das

deliberações do Conse ilho Nacional de Estatística e cujo

deferimento não caiba nas respectivas atribuIções;

i) promover, segundo a respectiva competência, a

inclusão do ensino elementar da estatística nos pro-
gramas da instrução primária, secundária e profissio-

nal, observadas as indicações feitas por técnicos de re-

conhecida capacidade, com o concurso do Instituto Na-
cional de Estatística; e providenciar para que os pro-
gramas dos concursos destinados ao preenchimento dos
cargos iniciais da administração pública compreendam

uma prova de estatística;
1) providenciar para que, na administração públi-

ca, as solicitações relativas aos serviços estatísticos te-
nham, sempre que possível. preferência sôbre os de-

mais;
m) providenciar para que prevaleça a norma de

serem incluídas. em todas as concessões de caráter pú-

blico. disposições que tornem obrigatória a prestação

de informações estatísticas;

ri) ratificar, publicar e mandar executar imedia-
tamente esta Convenção, baixados os competentes de-
cretos dentro do prazo de trinta dias, a contar da assi-

natura do instrumento convenc á onal, aberta exceção
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Para o Território do Acre, que cumprirá essa obrigaçãono 
prazo de sessenta dias.

CAPITULO V

Disposições gerais

Cláusula vigésima nona

0 Conselho Nacional de E'statística instalar-se-á
com a prinieira reünião da sua Assembléia Geral, que
será convocada extraordin ariam ente para o dia 15 de
dezembro do corrente ano, afim de deliberar sôbre a

parte da presente Convenção a executar-se no próximo
exercício. Com êsse objetivo, a Junta Executiva elabo-
rará as normas gerais da organização dos inquéritos
necessárias à órbita federal, remetendo cópias aos Go-
vêrnos Regionais. Êstes farão estudar (> assuntos pelos
órgãos competentes e darão poderes aos respectivos re-
presentantes na Assembléia Geral para que esta torne as
-deliberações convenientes à coordenação e unificação
dos resultados das estatísticas brasileiras de significação
nacional.

Cláusula trigésima

0 Instituto Nacional de Estatística criará um diplo-
ma de relevantes serviços, que será conferido a todos
aqueles que, não exercendo função pública remunera-
(Ia, se tenham distinguido na colaboração aos trabalhos
estatísticos em qualquer parte do território nacional.
Para isso será exigida a apresentação de atestados com-
Provantes, da autoridade considerada idônea pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística.

Cláusula trigésima primeira

Continuarão -em vigor, para todos os efeitos, o
Convênio multi-lateral de 1931, entre o Govêrno Fede-
ra] e as unidades Políticas da União, para a uniformi-
zação e aperfeiçoamento das estatísticas educacionais e
conexas, bem :como os acôrdos bilaterais que mante-
nham -entre si, para fins de estatística, duas ou mais das
Altas Partes Compactuante.s. Quaisquer outros acôrdos

especiais, visando interêsses dos respectivos serviços
estatísticos, poderão ser estabelecidos pelos Govêrnos
aqui coobrigaidos coletivamente, ouvido o Instituto, pelos
seus órgãos competentes, para que tais a ,côrdos não pre-
judiquem os fins visados por éste instrumento nem iiii-
peçam os ^objetivos de cooperação e unificação de que
carece a estatística brasileira.
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Cláusula Trigésima Segunda

As Altas Partes Compactuantes convêm em formular

os seguintes votos:
ti) para que as Convenções e Acôrdos que em ou-

tros setores da administração forem sendo firmados em

decorrência do artigo 9.' da Constituição da República,

focalizem sempre, de moido particular, a instituição de
melhores e mais amplos registros sôbre os fatos a que
se referirem, bem assim a fixação de normas precisas
tendentes a facilitar o aproveitamenlo de tais registros

pelo Instituto Nacional de Estatística;

h) para que as Municipalidades brasileiras recebam

com o melhor interêsse e profundo espírito de coopera-

ção as su
gestões que as Altas Partes Compactuantes lhes

houverem de dirigir, tendo em vista, de um modo geral,

a melhoria dos seus serviços e reggistros para fins da es-

tatística nacional, e em particular, as solicilações reIati-

vas ao levantamento §dos mapas dos respectivos territó-

rios e à criação das Agências Municipais de Estatística,

a serem filiadas ao Instituto;

c) para que as Prefeituras das Capitais dos Estados

e do Acre, se solidarizem num es^fôrç^o eficaz, tendo em

vista a criação, em seus serviços ou repartições de esta-

tísticas, de um eficiente cadastro predial e domiciliário,
acompanhando quanto possível a organização padrão que
o Distrito Federal fixar, visando não só os objetivos
sociográficos que a matéria comporta, mas principal-
mente o conhecimento permanente dos efetivos prediais

e demográficos do respectivo território, segundo as zo-

nas em que êste se dividir;

d) para que o funcionalismo de estatística do Bra-

sil, na consciência exata da sua alta missão social e po-
lítica, no cumprimento do!s seus nobres deveres profissio-
nais e na compreensão dos imperativos morais que esta
Convenção lhe traz, se empenhe em elevar o nível in-
telectual e técnico dos seus elementos componentes,
pelo esfôrço de constante aperfeiçoamento pessoal a que
ca,da um se dedique e por um esp^írito de sadio entu-
siasmo e cooperação em tudo que dêles dependa para o

êxito integral dos fins desta Convenção;

e) para que todas as instituições privadas que pos-

sam contribuir para a inte,gração da estatística brasilei-

ra na sua verdadeira missào, como esclarecedora dos ca-
minhos que a Nação deva escolher para orientar os seus

destinos, prestem ao Instituto, sem desconfiança, em

espírito de verdade e de serviço público, todo o concur-

so que lhes está facilmente ao alcance;
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f) parti que a imprensa brasileira colabore na ptí-blicidade indispensável a que os serviços estatísticos tia-
cionais sejam bem conhecidos em sua organização e fins,
se prestigiem cada vez mais perante a opinião pública e
tenham seus principais resultados devidamente vulgari-
zados;

g) para que ü Conselho Nacional de Educação in-
clua no Plano Nacional de Educação as dis p

osições fun-
dantentaLs para que o ensino da estatística figure
adequadamente em todos os grátis da instrução pública;

li) para que a Sociedade Brasileira de Estatística se
reorganize quanto antes e desenvolva intensamente, sob
o patrocínio do Instituto Nacional de Estatística, suas
atividades, prestando à cultura nacional e especialmen-
te à estatística brasileira, os fecundos sgrviÇos que dela
se podem esperar;

i) para que as organizações eclesiásticas existentes
no país enriqueçam o seu Ministério concorrendo pela
propaganda e pela ação direta para que o Registro Ci-
vil alargue a sua área de eficiência e preste à Nação in-
tegralmente os benefícios estatísticos, sociais e adminis-
trativos a que é destinado;

D para que os govêrnos estaduais, em necessária
continuida,de de ^ação e recorrendo aos recursos da aero-
fotogrametria, providenciem quanto antes para a rápida,
exata e suficiente representação cartográfica dos respe-
etivos territórios.

Em fé do que os delegados acima referidos, reunidos
na cidade do Rio de Janeiro, no Palácio Itamaratí, em
sessão solene do encerramento dos trabalhos da Assem-
bléia Convencional, realizada aos onze dias do mês de
agÔsto do ano de mil novecentos e trinta e seis, assi-
naram a presente Convenção, cujo original datilografadG
em trinta e cinco fôlhas, todas autenticadas no verso
pelo Presidente da Assembléia e pelos re presentantes do
Distrito Federal e dos Estados de Minas Gerais e do Rio
de Janeiro, ficará arquivado na Secretaria do Instituto
Nacional de Estatística.

Delegação Federal:

José Carlos de Macedo Soares — Presidente do Ins-
tituto Nacional de Estatistica e (Ia As s

embléia Conven-
cional.

Heitor Bracet — representante do Ministério de Jus-
tiça e Negócios Interiores.

Léo da Afonseca — representante do Ministério da
Fazenda.

Luiz J. da Costa Leite — representinie do Mj11i^;té_
rio do Trabalho, Indústria e Comércio.
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Rafa,el Xaxier — representante do Ministério da
Agricultura.

Mário Augusto Teixeira de Freitas — representante
do Ministério da Educação e Saúde Pública.

Licínio de Almeida — representante do Ministério
(Ia Viação e Obras Públicas.

Custódio dos Reis Príncipe Júnior — representante
do Ministério -da Guerra.

Manuel Pinto Ribeiro Espíndola — representante do
Ministério da Marinha.

Paulo Vidal -- representante do Ministério das Re-
laç5es Exteriores.

Alberto Diniz — representate do Território do
Acre.

Delegações Regionais:

C. Tavares Bastos — delegado do Distrito Fe-deral.
Castro Azevedo — delegado ;do Estado de Alagôas.
A. Carvalho Leal -- delegado do Estado 

do Amazo-

nas. Álvaro Navarro Ramos — delegado do Estado da
Baía.

Ruí de Almeida Monte — delegado do Estado do

Ceará.
Carlos Fernando Monteiro Lindemberg — delegado

do Estado do EspIrito Santo.
Benjamim da Luz Vieira — delegado do Estado de

Goiaz.
José Luiz Saião de Bulhões Carvalho — delegado

do Estado do Maranh5o.
Firmo Dutra — delegado do Estado de Mato Grosso.
Israel Pinheiro da Silva — delegado do Estado de

Minas Gerais.
Leopoldo Pena Teixeira — delegado >do Estado do

Pará.
Celso Mariz — delegado do Estado da Paralba.
Francisco F. Pereira — delegado do Estado do Pa-

raná.
Lauro Montenegro — delegado do Estado de Per-

nambuco.
Agenor Monte — delegado do Estado do Piauí.
Fidelis Sigmaringa Seixas — delegado do Estado do

filo de Janeiro.
Joaquim Inácio de Carvailho Filho — delegado do

Estado do Rio Grande do Norte.
Raul Pila — delegado do Estado do Rio Grande do

Sul. 
Celso Faus,to de Souza — dele

gado do Estado de

Santa Catarina.
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Luiz de Toledo Pisa Sobrinho — delegado do Es-
tado de São Paulo.

Augusto Leite — delegado do Estado de Sergipe.

DECRETO N. 652

Aprova contas da Prefeitura de Santos Duinont
^O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmüs do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Santos
15urn-o,nt, senhor Jaques Gabriel Pansardi, relativas ao
exercício de 1934 , e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933 . . . . . . . .	.	.	39:627$600
Renda arrecadada . . . . . . . .	363:102$200
Outras operações . . . . . . . .	.	118:810$700

521:540$500
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . . .	.	.	369:745$400
Outras operações	 122:911$500
Saldo para 1935 . . . . . . .	.	.	28:883*00

521:540$500
Situação patrimonial:

Ativo . . . . . . . . . .	.	.	.	1.757:743$500
Passivo . . . . . . . . . .	.	.	901:942$100

Patrimônio líquido . . . . . . . .	855:801$400
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 21 de se-

teinbro de 1936.

BENuDiTú VAL&DARES RIBPIRo

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 653

Aprova contas da Prefeitura de Caxanibu'

0 Governador do Estado dí> Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e de acôrdo com o disposto na ali-

D. 63
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nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar9 nos têr^mos do parecer da SecretariaÁaxam-do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de C

bú, doutor Fábio Vieira Marques, relativas ao exercício

de 1935, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934 . . . . . . . .	.	.	
26:867$500

Renda arrecadada . . . . . . . .	462:791$300
Outras operações . . . . . . . .	175:569$300

665:228$100
Despesa:

Despesa realizada . . . . . .
Outras operações . . . . . .
Saldo para 1936 . . . . . .

Situação patrimonial:

Ativo . . . . . . . . . .	.	.	
3.463:696$800

Passivo . . . . . . . . . . . .	.	
1.039:637$300

Patrimônio liquido . . . . . . .	.	.	2.424:059$500

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 21 de se-

tembr<) de 1936.

BENEDITO , VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 654

Marca o dia 24 de outubro próximo para a instalação

-da coniarca de São Manoel do Mutum

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribu*ição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da

,Constitu'ição do Estado, e de acôrdo com o artigo 5.1,

do decreto 11. 155, de 29 de julho de 1935 resolve mar-

car o dia 24 de outubro próximo futuro ^ara a instala-
ção da comarca de São Manoel do Mutuin, criada pelo
arti,go 2.' do referido decreto.

Palácio do (^ovêrno, em Belo Horizonte, 22 de se-

lembro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RiBriRo

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 655

Marca o dia 12 de outubro corrente para a instalação
da comarca de Conquista

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribu^ção que lhe confere o artigo 38, n. 3, da
Constitu'ição e de acôrdo coni o art. 5.0 

do decreto n.
155, de 1935, resolve marear o dia 12 de outubro cor-
rente para a instalação da coinarca de Conquista, criada
pelo art. 2. 1 do referido decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 7 de outu-

bro de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 656

Abre crédito especial de Rs. 190:392$000, para paga-
mento de serviços exlrao^rdiitdrios na Imprensa Oficial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere a lei 11. 89, de 29 de se-
tembro de 1936, resolve abrir um crédito especial de
Rs. 190:392$000 (cento e noventa contos trezentos e no-
venta e dois mil réis), para pagamento de serviços ex-
traordinários feitos por funcionários da Imprensa Ofi-
,cial nos exercícios de 1934 e 1935.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 8 de outu-
bro de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Ovídio Xavíer de Abreu

DECRETO N. 657

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir ciéditos adicionais

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuIções e tendo 

em vista o parecer do ^Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder auioriza-
ção ao prefeito de Ferros para abrir dois créditos, —
um, especial, de 1 :760$000 (um conto setecentos e ses-
senta mil réis), 'destinado a ocorrer ao pagamento de

415:639$200
237:807$800

11:781$100

665:228$100
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vencimenlos à professora da escola rural -da "Fazenda
da Providência", naquele município, no perí<)do de 1.1

de fevereiro a 31 de 
dezembro -do corrente ano, e outro

de 8:514$700 (oito contos quinzentos e quatorze mil 
e

setecentos réis) suplementar à verba IV-A-1, do orca-

ment,o em vigor.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 8 de outu-

bro de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

J,osé Maria de Alkm[m

DECRETO N. 658

Cria o cargo de Almoxarife Geral da Rede Mineira
de Viação

o Govêrno do Estado de Minas Gerais usando tia

atrIbuição que lhe confere o art. 38, n. 3, L Constitui-

çã,o do Estado, e de acôrdo com a lei n. 
66, de 1935. --

solve criar, na Rede Mineira de Viação, 0. cargo de AI-

m^oxarife Geral, com os vencimentos anuais de .. ....

24:084$000.
Palácio do ^Govêrno, em Belo Horizonte, 10 de outu-

,óro de 1936.

BENEDITO VALAD»Es RIBEIRO

Raul de NoirOnha Sã
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456,260 da referida Estrada, na cidade de Carangola; e
attendendo a que a dispensa de aquisição dos men-

cionados terrenos, que dessa forma se tornam desne-
cessários à localização daqueles prédios, representa vul-
tosa economia para a verba constituída pelo Fundo de
Reaparelhamento daquela ferrovia, o que redunda em
benefício para a região por ela servida, permitindo a
execução de outras obras de reaparelharnento da Estra-
da, decreta:

Art. 1. 9 . — Fica sem efeito o decreto n. 11.844,
de 19 de fevereiro de 1935, que desapropriou, por utili-
dade pública, os terrenos da antiga Fábrica de Porcela-
na, situados entre os quilômetros 456,243 e 456,260 de
«The :Leopoldina Railway Company Limited", em Ca-
rangola;

Art. 2.' — Nos térmos do despacho do Secretário
-da Viação e Obras Públicas, de 4 de abril de 1936, fica
aprovada a nova localização, com as necessárias altera-
ções de ordem técnica, projetada por "The Leopoldina
Railway Company Limited", para os abrigos de carros
e locomotivas da estação de Carangola;

Art. 3. 0 — Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govérno do Estado de Minas Gerais,
em Belo Horizonte, aos 13 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Raul de Noronha Só

DECRETO N. 660

DECRETO N. 659

Declara sem eleito o üecj.eto número 11.844, de 1,9 de

fevereiro de 1935, 
que desapropriou, por ulilidado

pública, os terrenos da antiga Fábrica de Porcelana,

situados entre os quilómetros 456,243 
e 456,260 da

Estrada de Ferro Leopoldina, em Carangola, e con-
lém outras disposições.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de atribu^ções que lhe são conferidas,

considerando que a nova disposição projetada pela

Diretoria de "Tlie Leopoldina RaiIway Compan
y Limi-

ted", para localização dos prédios destinados a abrigos
de carros e locomotivas da estaÇão, de Carangola, pres-

cin,l e de terrenos de propriedade da antiga Fábrica 
de

Por,cel-iiia, exist entes entre os quilÔmetros 456.243 e

Autoriza o prefeito de Sacr"7exrto a abrir créditos su-

plementares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Sacramento a abrir oito créditos suplementares i
verb.-s do orçamento vigente, num total de 23:500$000
(vinte e três contos e quinhentos mil réis), conforme
relação aprovada pelo Departamento da Administração
Municipal e arquivada na Secretaria do Interlor.

Palácio do :Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ou-
tubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmlm
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DECRETO N. 661

Aprova contas da Prefeitura de Arem-

0 Governador do Estado de Minas' Gera^s, usande

de suas atribLfições e de acórdo com o ^,jsposto na ali-

nea '.^^IX, artj,-o 12, do decre l
'
o ii íii-nero 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos lêrmos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Arcado,
loutor Joaquim Ribeiro Pei-cira, relativas ao exercícib

de 1935 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 1:240$600
Rendas arrecadadas . . . . . . . .	96:597$200

97:837$800
Despesa:

Despesa realizada . . . . . .	.	.	74:988$800
Outras operações . . . . . . . . .	20:761$30Q
Saldo para 1936 . . . . . . . .	.	.	2:087$700

97:837$800
Situação patrimonial:

Ativo . . . . . . . . . . .	.	.	.	z78:033$700
Pas

sivo (Fundos Especiais)	5:888$400

Patrimônio líquido . . . . . .	.	.	272:145$300
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ou-

tubro de 1936.

-BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 662

Aprova coalas do Prefeitura de Carmo do Rio Claro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Carmo
do Rio Claro, senhor Pedro Augusto Corrêa, relativas
no exercício de 1934, assim demonstradas:
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Receita:

Saldo de 1933 . . . . . . . .	.	.	3:366$000
Rendas arrecadadas . . . . . . . .	106:253$300
Outras operações . . . . . . .	5:575$600

115:194$900
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . . .	114:232$600
Saldo para 1935 . . . . . . . .	.	962$300

115:194$900
Situação patrimonial.

Ativo . . . . . . . . .	.	.	.	.	181:265$500
Passivo . . . . . . . . . . .	.	.	18:995$200

Patrimônio liquido . . . . . . . .	.	162:270$300

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de ou-
tubro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de ^mim

DECRETO N. 663

Aprova contas da Prefeitura de Maria da Fé
o Governador -do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos têrmos do parecer da SecretarJa
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Maria
da Fé, senhor Hermelino Gato, relativas ao exercício

,de 1935 e assim demonstradas

Receita:

Saldo de 1934 . . . . . . . . .	.	.	2:679$400
Rendas arrecadadas . . . . . . .	57:903$900

60:583$300
Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	.	.	59:037$400
Outras operações . . . . . .	.	.	.	272$000
Saldo para 1936 . . . . . . . .	.	1:273$900

60:583$300
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Situação patrimonial:

Ativo . . . . . . . . . .	.	.	.	73:388$000
Passivo . . . . . . . . . . .	.	.	130:999$900

Passivo a descoberto . . . . . . .	.	57:611$900

Palácio do Govêrno, em Belo Hori7onte, 14 de ou-
tubro de 1936.

BENEDITO VAiADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 664

Abre crédito especial de réis 326:700$000, Para Paga-
mento de despesas com as juntas apuradoras

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições contidas na Lei n. 75, de 2 de setembro

de 1936, resolve abrir um crédito especial de réis ....
326:700$000 (trezentos e vinte e seis contos e setecen-
tos mil réis), para custear as despesas feitas pelas Juntas
Apuradoras de eleições municipais, sendo: 149:900$000
para pagamento de diárias aos membros das Juntas
Apuradoras, 46:000$000 para pagamento de transporte^
e 130:800$000 para pagamento de material e pessoal do
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral e Juizes Eleito-
rais.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES B113FIRO

José Maria de Alkmim

Ovídio Xavier de Abreu
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3:000$000 (três contos de réis) para pagamento de

ajuda de custo ao Advogado Ge^al do Estado, de acôr-
do com o que determina o artigo 206, ^da Lei n. 912, de

23 de setembro de 1925.
Os Secretários de Estido dos Negócios do Interíor

e as Finanças, assim ú tenham entendido e façam exe-

cutar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 15 de

outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

Ovídio Xavier-de Abreu

DECRETO N. 666

Abre crédito especial de Rs. 12:000$000, para ocorrer a
despesas com a instalação do Secretdrio do Interior
e do Chefe de Polícia.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição contida na Lei n. 78, de 2 de setembro
de 1936. resolve abrir um crédito especial de réis ...
12:000$000 (doze contos de réis), para pagamento de
despesas de primeira instalação do Secretário do Inte-
rior e do Chefe de Polícia do Estado.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1936.

BENEDITO VALADAMS RIBEIRO

José Maria de Alkmím

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 667
DECRETO N. 665

Abre crédito eispecial de réis 3:000$000 para paganiento
-de ajuda de custo ao Advogado Geral do Estad6

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição contida na Lei n. 80, de 2 de setembro
de 19a6, resolve abrir um crédito especial de réis, ....

Abre crédito especial de réb: 168:880$000 para paga-

mento de vencimentos a desembargadores

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando^
da atribuição contida na Lei n. 79, de 2 de setembro
de 1936, resolve abrir um crédito especial de réis ....
168:880$000 (cento e sessenta e oito contos oitocentos
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e oitenta mil ré is), sendo 160:800$000 
para pagamento

de vencimento <,; a quatro desenibargadores da Côrte de

Apelação, cujos logares foram criados pela Lei 11. 57,

de 27 de dezenibro de 1935, desde a data dos respectivos

exercícios até 31 de dezembro do corrente- ano, e 
de

8:000$000 para pagamento da gratificaçã9 adicional da

Lei n. 425, de 1906 a que te rin clireito dois dêles.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior

e das Finanças, assim. -0 
tenham entendido e façam

executar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 15

de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnirn

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 668

Declara caduco o contrato celebrado em 24 de outubro

de 1923, cozi? o sr. Alberto Bruger, de concessão de
privilégio de tráfego e subvenção quilomé irica Para
adRIação ao Iráfego de automóveis, uso e goso dt!
uma estrada li f̂lndo patrocínio e Paracaffi.

0 Governador do Es
t
a(!,,) de Minas Gerais, usando

de atribuições que lhe são conferidas,

considerando que o concessionário da estrada sub-

vencionada de Patrocínio q Paracatú incorreu duas ve-

zes na penalidade de multa, por inadimplemento de

cláusulas do contrato de 24 de outubro de 1923 e da no-

vação de contrato de 24 de setembro de 1924;
considerando ainda mais que o referido concessio-

nário, após a aplicação das multas, incorreu na penali-
dade máxima do contrato, por ter deixado de cumprir a

sua cláusula décima sétima — em virtude da qual se- obri-

gou a prover à conservação e uso regular da estrada e.a

manter serviço normal de transporte — durante mais

de seis meses, resolve:
Art. 1.'. Declarar a caducidade do contrato fir-

mado pelo sr. Alberto Bru ger com a antiga Secretaria
da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Pú-

blicas ' em 24 de outubro de 1923 e do têrmo de ilovação

de 24 de setembro de 1924, para adatação uso e goso

de uma estrada -de automóveis ligando P^trocínio a
Paracatú, a qual reverte, com todas as obras nela exe-

e-utadas, ao domínio do Estado.
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Art. 2. 1 . Nos t^rmos da cláusula décima sétima

(to contrato de 24 de outubro de 1923, pelas obras exe-

cutada% na estrada a nenhuma índenização terão di-

reito os sucesso-res do cone p ssion,'tri ,o, que perdem tani-

béni ^,s iinporlâncias retidas nos cofres estaduais, a ti-
^ulo de cauí ' ^ão contratual, tios têrmos da cláusula quinta.

Art. 3.'. Revo,^am-se as disposições em contrâ-

rio.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em

Belo Horizonte, aos 16 de outubro de 1936.

BrNFDITO VALADAREs RIBEIRO

Raul de Noronha Sã

DECRETO N. 669

Abre crédito especial de Rs. 7.069:436$600, para regula-
lizar despesas' feitas e liquidadas no exercício de 1935

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição contida na L,:i n. 82, de 10 de setembro de

1936, resolve abrir um crédito especial de Rs . . .

7.069:436$600 (sete mil e sess,enta e nove contos qua-

trocentos e trinta e seis mil e seiscentos réis), para re-
gularizar despesas feitas e liquidadas no exercício -de

1935, de conformidade com a se
g
uinte discrimiliaÇão:

Secretaria do Interior
Serviço 2 — Administração

Gerat:

Verba 12 — Tra^nsport, s	 106:154$40C

Secretaria dQs Fincinças

Serviço 39 — Coletorias:

Verba 39 — 
p
ercentagens a

Coletores, Escrivães e
Promotores de Justiça	—	337:066$200

Serviço 46 -- Apos^ntado&
e Rel`Grmados:

Verba 42 — Aposentados	395:G17$500
Vrrba 43 — Reformados	171:533$100 567:150$6,00 1.404:216$800

Secretaria da Educação a

Saude Publica

^^rv^ço 56 -- Administra-

ç5,o Geral:

Verba 12 — Transpor"	 106:580$900

r
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DECRETO N. 670

Autoriza o prefeito de Uberaba a doar um terrend, ao
Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve au-
torizar o prefeito do municÍlpio de Uberaba a doar ao
Estado um terreno com a área de 67.600 metros quadra-
dos, anexo ao terreno onde está sendo construido o
quartel do 4.* B. C. M., naquela cidade, reservando à

muni^cipalidade o direito de :explorar uma pedreira no
mesmo existente.

Êste decreto entrará em vigor na data de sua pu-

I>Ilcaçáo.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 20 de ou-

tubro de 1936.
BENEDITO VAiADAnEs RIBEIRO

José Maria de Alkffiírn

DECRETO N. 671

Aprova contas da Prefeitura de Itaúna

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-

se aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do In-
terior, as contas prestadas pelo prefeito de Itaúna, senhor
Artur Contagem Vilaça, relativas ao exercício de 1934 e

assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933 . . .	 2:866$200
Rendas arrecadadas . . . . . . .	205:614$400
Outras opeirações . . . . . . . .	20:974$700

229:455$300
Despesa:

Despesa realizada	 227:002$700
Saldo para 1935	 2:452$600

_^29.455$300
Situação patrimonial:

Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
842:552$000

Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	680:138$900

Patrimônio líquido . . . . . . .	162:413$100
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Secretaria da Agricultura,
Indu3tria, Camércio
T^rab~

Serviço 49 — Administra-

ção Geral:

Verba 12 — Transportes	111:247$400

Serviço 53 — Serviço de

Estati-stica:

Verba 4 — Pessoal Contra-

	

ta-do . . . . . . . . .	150:291$300	267-538$700

Secretaria da Viação e

Obras Publicas

Serviço 82 — Administra-
çâo Geral:

Verba 12	Transportes	28:631$500

Serviço 89	Rede Mineira

	

de Viação . . . . . .	4.340:110$800

Serviço 84 — Navegação
F'uvial e Fiscalização
de Estradas de Ferro:

Verba 4 — Pcssoa^ contra-

tado . . . . . . . . . 277:203$900

Verba 56 — Material de
Navegação . . . . . . . 538:999$600 816:W3$500 5.184:945$800

	

TOTAL . . . . . . .	 7.069:43,6$000

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior,
das Finanças, da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho, da Educação e Saúde Pública e da Viação,e Obras
Públicas, assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 20 de ou-
tubro de 1936.

BENEDITO VALADAREs Rumino

José Maria de Alkmim

Ouidio Xavier de Abreu

Israel Pinheiro da Silva

Cristiano Monteiro Machado

Raul de Noronha Sd
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 20 de ou-
tubro de 1936-

BENEDITO VALADAREs RmEmo
José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 672

Aprova contas da Prefeitura de Itaúno
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuIções e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve -.provar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itaúna, se-
nhor Artur Contagem Vilaç ,a, relativas ao exercício de
1935 e assim demonsiradas:

Receita:
Saldo de 1934 .	. . . . . . . .	2:452$600
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	199:589$700
outras operações .	.	.	.	.	.	.	49:494$600

251:536$900

Despesa:
Despesa realizada .	.	. .	. .	.	198:548$800
Outras operações . . .	.	. . .	50:659$200
Saldo para 1936 . . . . . . . . .	2:328$900

251:536$900

Situação patrimonial:

Ativo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	850:888$200

Passivo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	679:951$900

Patrimônio líquido . . .	. . . .	170:936$300

Palácio do Govêrn o, em Belo Horizonte, 20 de ou-
tubro de 1936-	11

,BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim
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DECRETO N. 673
Aprova, ad-referendum da Assembléia Legislativa, o con-

vênio concluído pela Comissão Mista de Liipites dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo sôbre a demar-
cação da linha divisória dos dois Estados.
0 dr. Benedito Valadares Ribeiro, Governador do

Estado de Minas Gerais, no uso da, atribuição que lhe
confere o art. 5.' do deereto n. 65, de 25 de maio, de
1936 e:

èonsiderando que a Comissão Mista de Limites, ins-
tituída pelo decreto n. 65, de 25 de maio de 1935, des-
incumbiu-se cabalmente da missão que lhe foi conferida
e ultimou seus trabalhos pelo convênio constante da ata
lavra-da a 28 de setembro do corrente ano e assina,(-ia
pelos delegados dos dois Estados e seus assistentes té-
eni,cos;

considerando que êsse convênio atendeu fielmente
às determinações do referido decreto n. 65 e satisfez
as aspirações do povo mineiro.

Decreta:
Artigo único. Fica aprovado, ad-referendum da As-

os-embléia Legislativa, o convênio conciluído pela Comis-
são Mista, de Limites dos Estados de Minas Gerais e de
São Paulo, sôbre a demarcação da linha divisória <tos
dois Estados, na conformidade da ata assinada, nesta
Capital, a 28 -de setembro do corrente ano e que, como
parte integrante dêste decreto, vai com êle publicado.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, 20 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO.
José Maria de Alkmirn.

ATA DA RECNIÃO DA COMISSÃO MISTA DE LIMITES
DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, A QUE SE RE-
FERE 0 DECRETO SUPRA:

"Aos 28 (vinte oito) dias do mês de setembro de
1936, (mil novocentos e trinta e s?is), às quatorze horas,
nesta cidade de Belo Horizonte, em uma das salas da
Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraís, praga
da Liberdade, presentes os doutores Milton Campos e
Fran.c,isco Morato, êste delegado do Estado de S ,,-, o Paulo,
aquele do de Minas Gerais, acompanhados de seus as-
sistentes técnicos engenheiros Benedito Quintino dos
Santos, Temístocles Barcelos, João Pedro Cardoso e Ar,is-
tides Bueno, inenibros da Comissão Mista, encarregada
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úe estudar e efetuar demarcação da linha divisória dos

dois Estados e de proceder, digo, dos dois Estados ^es-

tando também Presentes os auxiliares dr. Antônio Paulo

,
da Cunha, secretário paulista da Comissao^ engenheiros
José de oliveira Duarte . Guilherme Wendel desenhista,

Ott^o Bendix; comigo 0 dr. Oriando de oliveira Vaz, se-
cretário mineiro da Comissão e nessa qualidade ora iun-
cionalido, orcienarani os Delegados se lavrasse a presen-

[e ata, alim de documentax e 
autenticar o acórdo linal

a que acabam -de chegar e que constitue o convênio 
de-

fi llitivo sôbre a linha limítrofe dos Estados de São Paulo

e Minas Gerais, convênio insirumentado solenemente
por esta -ata. Na sua última reünião plenária,, efetuada

em Caxambú, em oito (8) 
de julho do corrente ano,

aceitou a Comissão a linha divisória a partir da, foz do

Rio das Canóas no Rio Grande e a, terminar na cabeceí-

ra principal do Ribeirão do Salto, ponto de convergên-

cia dos limites dos Estados de São Paulo, Mili-ci s e Rio
de Janeiro, na zona do ltatiaia. Deliberaram ai os . De-

legados que seus assistentes técnicos passassem line-
diataniente a examinar a linha fron^teiriça em toda a sua
extensão, afim de verificar si a descrIção então traça-
,da- estava -exata, correspondia fielmente ao que ficára
combinado e si porventur^a não reclamaria esclarecim en

-tos, correções ou aditivos, de molde a eliminar por com-

pleto, de presente e de futuro, quaisquer dúvidas pos-
síveis acêrca das divisas dos dois Est^^dos. Deliberaram
mais que a reiInião seguinte da ^Comi^ssãO se efetuaria

na Capital de Minas na segunda quinzena do mês ime

diato de agôsto . com o objetivo de acertarera a linha

frontei,riça definitiva e completarem os trabalhos aces-
sórios da delegação de que haviam sido investidos e Po-

acrem assim submeter aos seus Governadores relatório
minucioso de tudo que fizeram e acordaram. No inter-

valo de oito (8) de julho à 
data de hoje entregar&m-se

os Delegados seus as-sistentes e auxiliares -a estudos pa-

cientes e cir^unstanciados da linha convencionada em
Caxambú, assim como da redação que então s

e lhe dera,,

havendo de novo ouvido os interessados e efetuado nu-
merosas diligências e vi,storias em vários si ,,ios das ex-

tremas; coisa que explica só agora realizar-se a reunião

que ficlára aprazada para a segunda quinzena de auôsto .
Dêsses dilatados serviços e refletidos trabalhos — con-

t,inuação de 
outros que no mesmo teor e com idêntico

devotamento vem executa ndo
 desde os primeiros dias em

que recebeu a honros? incumbência — dos entendimen-

tos e debates diretos lue desde vinte e dois (22) dI o cor-

rente vêm mantendo seus membros quotidianamente em
reüniões plenárias, resultou chegar a Comissão ao acôr-

do que ora, se registra e 
constitue o convênio solene dos

ENRIMIM

Delegados; cumprindo salientar ainda unia vez que enIm

todos reiriou selapre 11 ^.^aiOr hari-;luilia 
e corulalidad"

al ta visão l̂ a tarefa que assuluiram, inteira id,en'LId^Ade

de e desejo ardente de dis-sipar qiudsque!^ dúvidas

relzlivas às fronteiras, de atender aos critérios

tos nos decretos paulista e n1ine^ro numeros 7.163 e 65,

de 25 de nIaiO de 193.5 e de 
estreitar nunia afortunada

in,e-lig-kieia os dois grandes LsLados, presos indissolu-
VtImeníc nos destinos (ia Nacionalidade Brasileira. 

A

-linha divisória que os 
Delegados com a colaboração (te

s^_,us ass^stentes iécnicos e auxili^res têm convencionado

e q
ue fica constituindo as extremas definitivas dos Es-

,lados de São Paulo e 
Min45 Gerais, é a seguinte: "Co-

Paranalba e Rio Grande
ineça na confluência do Rio lio Canóas. j^éste longo
e sobe por êste até à foz doo Rio Grande numerosas ilhas, umas do
,trecho, púss-Lie ) não ha-
dominio particular, outras do tiomínio públic( ,

vendo nem podendo haver dúvidas sóbre a jurisdição a

qi_le estão submetidas; porque jurisdicionalmente, per-
tencem ao Estado de cuja margem são adjacentes ou
inais proxiinas. Da foz do 

Rio Caiióas. no Rio Grande,

sohe por aquele até a bifurcação de suas cabeceiras p.rin-

eIpa4^s, em frente ao Morro da Dávisa 
e dai pelo esPigaO

entre as duas cabeceiras até o mesmo Morro da Divisa,
donde continúa pelo espIgão a procurar a cabeceira
principal do Córrego do Boi pelo qual desce até o B i -

beirão São Tomé e por êste a -alcançar a baxra do C or-

rego Fundo. Sobe pelo Córre go Fundo e pela sua cabe-

ceira mais meridional até alcançar o d ; -,, Isor que deixa,

à ffireita as águas do Ribeirão das Águas do Morro 
Re-

dondo ou Capanema e Ribeirão da Mata, e à 
esquerda as

Ribeirão das Pedras -e por éste
do Ribeirão Capetin ga e
,divisor até a cabeceira do Córrego Frutal ou Estiva,

ego das Pedras. Sobe por êste
pelo qual desce até o Córri .

até à 
barra do Córrego do invêncio, prosseguindo por

éste até sua caheceir^ principal e 
daí pelo esPigãO à

ponta oriental do Morro Selado. Daí continúa pelo di-

visor que deixa à direita as águas do Córre
óo Lq^

ou Contendas e à 
esquerda as do Ribeirão iaeutin nga e

Córre.go dos Coqueiros até à 
cabeceira principal do

Córrego, ltambé. Desce pelo Córrego Itamhé até 
à barra

do Córrego do Macaco 
ou Mombuca, seu afluente da

ínarg
em esquerda subindo a seguir pelo Córrego do Ma-

al donde caminha pelo
caco até sua cabeceira princip 1	do Córrego Gro-
e,	-0 até à cabeceiraspigão, transpondo
tão. Desce pelo, Córrego Grotão até o Ribeirão Santa

Bárbara e sobe por êste à 
barra do Córrego da Tulha.

Dêste ponto segUe 
Pelo espigão fronteiro, que deixa à

direita as águas do Campo Lin-ipo e '.Potreiro 
o à esquer-

D, 64
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da as do Ribeirão (ias Araras, até o alto ila Seri ,2 do
Major Cláu(liano ou Vanglória; -con[iiiúa pelo espi gão at(^
'1ôrro das Arararas, e déste, por unia linha i-et , e.41 a ortando
o Ribeirão Esincril, ao alto do '.\íôi-ro Jaborandí , d ês 1 e
por nova reta ao _Môrro do Meio, donde continúa seupre
em reta ao Mórro da Rosca e depois, ao c-entro do N1^r-
ro da Mesa 2 

da
í pelo espigã(; 

at
é o Mórro do Baâ. Con-

tinúa, pelo espigão até a Serra da CobiQj . e prossegue
opela curaiada desta Serra até atingir o contralorte clia-

niado pelos moradores "Serra 
da Rocinha"; daí (t^^nian-

da, a confluéiic,it dos Córregos Rocinha e Maca-úbas. Sobe
por êste até à .^ua cabe>c ,eira e daí pelo espigão, trans-
pondo-o até à calmeeira do Córrego da Cachocira. Desce
por êste até o Ribeirão Tomba Perna 1) ,,, Io qual sobe até
à barra do Córre,-o An gola e por êste até à sua, nas-en-

te. Desta se ,,ue por um,^ reta até à cabeceira esquerda
do Córrego (ia Olaria, no bra(' ^o conhec^do ta-tnb^ni 1-1,A^^1o,

norne de Côrrego do Job; (testa cabeceira por nwa reta,
tangeneiando os Iiinites do Patrimônio (ta Fábrica (te

Santo Antônio até alcançar o Bio Piiilie^'r ; illio, en Í̂ rc o

povoado e o Córnego do lloção. Sobe pelo Pinheirinho
até à bL^rra do Ribeirão do Baú e por êste à barra do
Córrego Baúzinho pelo qual continúa a subir até sua ca-
beceira perto da qual se encontra o Cemitério Velho.
Segue daí contornando pelo alto (to espigão doo
da DAícia até o niarco geodési-co do Cmipo
Cont^nàa pelu cumi,ada do espigão até d,efi-oiit,^i- a
,ceira principal do Córrego Vicente Bento (priio.-1ro
afluente da, mar

g
em esquerda, digo, (Ia direita do Cór-

rego das Arêias), descendo por êste até sua foz no Cór-
rego das Arêias. Desce por êste até sua barra n () jM-

beirão Canô,as e sobe por êste até à foz do Córrego Ca-
noinhas ou Igaraí. Continuando sobe pelo Ribeirao Ca-

ii^)a,,-; ou Santa Bárbara até a foz do Córrego Capituva,
primeiro afluente da margem e,,^qu-,rda. Daí pelo &lto

do espigão da margem direita do Córrego do C.41)ituva

até o divisor, que deixa à direita, as águas do Cói-r,ego Ca-

noinhas e dos Forros e à esquerda as do Ribe,irão das

<',a riô ,is ou Santa Rárbara; se
g
ue pelo dito at^^

à Serra do Major Custódio e desce pela encosta da mes-

ma ^xi(^ o Rio Guaxupé, defrontando mua Igrota. siluada

cêrca 
de 

fr,.^zento.s metros acima da Estação Júlio Ta-
v ,,^i-es (ia Estrada de Ferro Mogiana. Sobe por e ,̂ ta grota

e continúa pelo divisor das águas entre os Córrego-, ^,!os
M,^cq , dos e Posses alé o divorcíuzn (mquortin? (tos Rios
i 1 ^^rdo e Samicaí Guassú. Daí pro&segue pelo

(IIC(,izioi ,un2 a^é à cabece
i
ra do Córrego dos Vieiras e des-

cendo por êste e pelo Ribeirão-São Mateus até à con-

fIuênc^a do niesino S^o Mateus e Bibeirão Bom Jegè,^.

Sol>e i)e', o ffibelráio Bom Jesús até à b q rra do Bibeirá4o
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CAmpestre e por êste até sua cabeceira principal e da!

ao alto do Môrro das Corujas. Em seguida pelo espigão
d,o mesmo Môrro das Corujas até à cabeceiras do Pai-

inital, que deságua no Ribeirão Santa Bárbara lo,go aci-

wl&, da barra do Contendas. Desce pelo PaImui tal até à

sua foz no Ribeirão Santa Bárbara. Prossegue pelo eài-
pigão fronteiro da margem direita do Córrego das Con-

tendas até o espigão divisor do Rio Pardo e Rii>k^1rãu
Bom Jesús, epor êste espigão até o alto da Serra da
queira. Daí continúa pebL, cuiniada desta Serra 

ou 
es-

pigão, dividindo as águas dos Córregos Palmeiral -e Fais-

queira, e pelo 2vi lgão até a confliiéncia dos Rins Lani-

barí e Pardo. Atravessa. o Rio Pardo e sobe pelo Rio

Lambarí até à barra do Córrego do Rolador, e por êste

atié à sua cabeceira pi-incipal , donde prossegue pelo es-

pi;gão divisor das águas do Córregos Matão, Tiririca e

Santo Antônio até o cum e. da Serra, da Fumaça. Segue

pela cumiada desta e pela (ta de Poços e pelo esp1igão_^

divisor das águas dos Rios Lambarí e Antas, Ribeirão

do Cipó, Córre^os Chapadào e Tamanduá, de um lado,

e das dos Ribeirões Três Barras, Peixe, Grande, ^Cam-

pestrinho, Recreio, Á gua Limpa, Canipinho, Quartel, Me-

tais e Bibeirão do Prata, por outro, até o Pico do Gavião,
ma Serra do Caracol. Daí prossegue pelo espigão . que

deixa à direita as á
g
uas dos RibeirC)es Prata e Cachoei-

r& -e a esquerda as do Ribeirão Cocais e Córre,"o do
óleo até a cabiceira do CôrrP,10 Mamonal ou

Da cabeceira do Mamonal ou Buracão prossegue pelo es-

Vigão de sua margem direita até o contraforte entre o

niesnio Buracão e 6 Côrrego do Pio; e pelo Contraforte

«1é o Ribeirão Paraíso ou Macuco em frente a primei-
ra ^grota da margem esquerda, dêste logo abaixo 

da foz

do BuracSo. Atravessa o Macuco e sobe pela grota até

o divisor (Ias águas do Bibeirão Macuco e Jaguarí-.\Ii-

rira. Continú q. por êste divisor até à cabeceira do Cór-
rego jBalbina e por êste abaixo até sua foz , no Rio Ja-

.̂ &uarí-Mirim, pelo qual sobe até- iã harra do Bibeirião São

João; continúa por êste Ribeirão e pelo seu braço cíne

vai ter à pedra da Fazenda Bochela. Da1 segue pelo e-s-

p3gião até à Serra de São Joao e pela cumiad,-i desta Q por
11m seu contraforte W à barra do Córrego Cateto no
Ribeirão Santa Bárbar^. Sobe pelo Córrego Cateto e pela

sua cah^_-ceira mais orilental até à Serra do Bebedouro.

pela qual continân até à primeira cabeceira do Córre,-,0

43nena ou Bebedeuro. Desce por êste Córrego até

r.ua, barra no Ribeirão 
da Cachoeira, se lguirdo PeIn

espig^o fronteiro até à Serra da Bôa Vista, em

frente ÍN e qbeceira do Córrego do mesmo norie,

6esce por êste córrego (que passa entre as sedes das fa-

zendas de Afonso Belcuore e a que foi de Afonso 13,mto^
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até sua barra no Ribeirão da Baleja ou Ranchão. Daí eui
linha reta a cabeceira oriental do Córrego do LaraniRI

,pelo qual desce até, sua foz no Rio Mogí-Guassili. Dcpoi^s
pelo 2spigãosinho fronteiro da margem esquerda déste,
contornando as cabeceiras do Córrego de BeJ-a, Ví^sta ;k
procurar a. confluência do Ribeirão Cavour e Cói-rego
Apolinário e pelo Cavour abaixo 

até 
o 1-Uo Eletitériú.

Sobe pelo Rio Eleutério até o ponto fronteiro à extre-
midade de um contraforte da Serra dos Coutos, próximo
da ponte da Fazenda Vellia; sobe por êste contraforte,
e pela Serra dos ^Coutos nté o Pico do Môrro Pelado:
Dêste ponto continúa pelo espigão divisor, que deixa a
d*eita as águas do Ribeirão Monte Sião e à esquerda
as do Rio das Pedras até frontear a grota chamada da
Divása e por esta abaixo e pelo Corregozinho até su&
barra no Ribeirão Monie Sião, e :por êste -abaixo até à
barra do pequeno córrego da stia margeni direita, ch.t-
uiado Oscar de Castro. Sobe por êste até o espigão que
separ,a as águas dos Ribeirões Monte Sião e Tanque, ca-
minha pelo espigão contornando as cabeceiras do córre-
go denominado Pimenta ou Volpini, (div^isor das terras
de 0—,car de Castro Modesto Volpini e Joaquini Modes-
to) até à -cabeceira ko Córrego Messias e por êste abaixo
até sua barra- no Ribeirão do Tanque. Desta barra nuni^i
reta Oeste-Leste, até o espigão divisor das águas dos Ri-
beirões Batinga e Tanque e Por êste esP,!gão até o divi-
sor das águas cio Jaboticabal e Tanque, à direita e Ba-
lin,-,a à 2squerda; daí segue, contornando as cabeceiras
do Jaboticabal, até encontrar o all inhamento que v-ai do
eixo (Ia ponte sôbre o Ribe i r5o Sertãozinho ao alto de
Pecirn Redonda, no espigo entre o bairro da Guardinha

,e o P.ibeirSo Cio P`nhal. Prossegue a princípio por ésse
alinhamento até à referida Pedra Pedonda e depois pelo
divisor das águas do Rio das Antas e Rio do Peixe, até
o Pico do Serrote, donde continúa pelo divisor da ma r

-gem direita do Rio ^Cachoeirinha até a Pedra Grande,
próxima da mesma margem dêste Rio. Desta Pedra em
reta ao ponto -̂P. ,ijs próxii-no do mesmo Rio. Desce pelo
Rio Cachoeirinha até sua confluência com o Rio Cor-
rente, ambos formadores do Rio do Peixe e segue pelo
Elo Corrente acima até uina cachoeira , situada cêrca de
três e meio quIlômetros além daquela confluência. DaÍ
por um espigZo da margem e-squerda do Rio Corrente até
-o divisor das águas dêsse rio e das do ribeir^o Gamelão,
continuando pelo divisor do Gamelão e das Águas do Ta-
=ndi-A até o Môrro do Currupira. Dêste Môrro segue
pelo esp i gão até à nasc-ente do Córre e o Poava, desce Dor
êste córrego até o Rio Camanducáià ou da Citipi—dinhú,
sobe por êste rio p"sando por São José dos Toledos,
alcança a 1x1.rra do ^Córrego das Pitangueiras e sobe por
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êst£ à sua cabeceira principal, Des l a cabeceira Dela
cuiniada da Serrq 1 ,-s Anhunias ou Pitangucinas passan-
do p-Aa Pedra do Vicente Simão, aLé o Pico do Jor"ge
Adão. Do Pico do Jorge Adão prossegue pelo espigão
que deixa à direita as águas do Rio Acima e a esquerda
do,s Ribeirões Lage e Ponte Nova até à priiiiieira cabe-

ceir,a, do Ribeirão dos Godois, e, descendo por êste e

pelo Ribe i rão dos Cqrdosos até à su,^ barra no Rio Ja-
guarí. Daí sobe pelo Rio Jaguarí ate à barra do Ribeirão

Guaraiuva e por ^ste Ribeirão até à sua cabeceira mais

oriental. Desta cabeceira segue 5^té à Pedra da Guaraiu-

va ponto culiiiinante do Môrro do Lopo. Segue, Pela

cu^nia,da da Serra até <) Pico situado entre Estanisláu

Pereira e o bairro (Ia Bat qtinha; daí prosse
gue no rumo

Sul e continú^j pelo espigão da margem direita do Córre-
go Dario, alcançando o Rio Can-Can, na barra daquele
córrego; atravessa o Rio Can-Can e continúa por uni es-

pigão da suá margem esquerda parâ^ at ,ili-li r o divisor das

águas (I a margem direita do Córrego do Abel; se-gre ^or

êste divisor e Dor um esP il `gá0 para atravessar em se-

guida o "rre. o do Abel, cérca de 
dois (2) quilôinetr(>s

abaixo da Capela ido ba^irro do inesmo nome. Gontinúa
por um espigão que vai ter à Pedra do Abel e ao MÔrro

Selado 
> 

prossegue pela cumiada da Serra dos PoncLa,

nos, santa B^rbara e Queixo d'Anta que são 0 ,; 110111es

locais da. Serra dia Mantiqueira. Da extremidade da

Serra d,() Queixo d'Anta segue pelo espigão que rodeia
2s cabeceiras do Rio Preto Pequeno, crina o rumo Norie
(aprox Iniadamente) e, atravessando o Rio Preto Pe-

queno e, o Córrego da Guarda Velha, vai até o alto do
divisor das águas entre êste córrego da Gua- da Velha

e Bio Sapticaí Mirim. Dêste ponto prossegue no rumo
Nordeiste, mais ou menos, acompanhando o esPi gão e 0
contraforte até atravessar o Rio Preto Grande, cê rca de,

c^iiin^hentos (500) metros acima da barra do Ribeirão

('Î as,sunun ÍI a ou Paiol Velho. Segue pelo divisor d&s

Águas do bairro do Cassuntinga e atravessa o Ribeirão
Paiol Velho, pouco acima do Funil até atingir o espigã^o
(Ia sua margem direita. Con[Ànúa por êste Pas-
&ando pelo Môrro da Jangada, daí prosseguindo pelo

di-v,isor, que deixa à direita as k;tias do Ribeir,~
in Lagea-

do, e esquerda as do Córrego 'dos Moradores Novos,

afluente do Rio Sapue qí 'Mirim W ^ primeira cabec ,ei-

,ria do Córrego fi q Fazendis- da ^aarda, Velha. Desce, a

])rin,,-ípio , por êst^e -até à ,^u ij barra no Córre,go das Pe-

dras e denoi- pelo CórreÍ̂o d.ss Pedras até sua barra d.0

Côrrego do Bodelo, pelo qual contintia até sw., 110

rib,cirSo do Baú. Desta foz talravessa o Baú, gal la o es-

^-,'u5o frGntebro a aleançar o diviser das águas do Sapu-
caí Mirini e do Baú, deix,-mdo sempro à direita a estr&-
da velha do Caracol. Dêste ponto desce Pelo e5^)ig1ã0
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entre o Córrego do Caracol o 
um 

pequeno Córrego
afluente da marge1n ,diTei^a, do Sapticaí, logo acinta do Ca-
racol até à barrzi (;o Caracol no Sapucai. Atravessa ai
o Sapticul, stibiii(lo licio Lsl)i ,^áo fronieiru (divisor das
águas do Có.^rego do Bicudo e Córrego 

dos 
1,, erreiras ) e

atingindo o entron-e.amento dèste espigão, com o divisoi-
de, águas do Sapueal Mirim e do Rii)eirão dos Serranos.
Pross ,.,gue por éste divisor passanuo pelos Môri-os da D^_
visa, do Campestre e da Bala,nç^a, até o l l edrão; daqui
continúa pelo divisor das águas 

da 
margem esquerda do

Côrre.o do E5Sgolo, até defrontar a barra do córrego do
Estêvão Costa, na inargem direita 

do 
Bio Sapucaí Mi-

rim, onde atravessz, é-^,LC Bio, seguinao pelo espigão da
margem direito do Córrego ^Estêvão Gosta até atingir o

divisor do Ribeirão 
da Bocaina, divisor pelo qual pros-

segue até o espigão divisor, ( I iie deixa à direita o Ri-

he-ir^o da Bocaina e à es(Itierda o Córrego do Mato Den-

tro ou Arêas, até à b^iri'a do Córre.:w do.-, Pereiras no Ri-

beirÍ~w do Inibi ru-ssú. Sobe pelo linb Í í-u,,,sU até à barra

do Córrego do Gar;-e : ro. Daí tonia o espi.,ão fronteiro

entre o Córrego do Carreiro e Ribeirão Gantagalo até o

divi-sor mestre entre os TRibeirões Candel ,ária e irnhin,,,s-

sú, prosseguindo por êsse divisor contornando as ca-

beceiras do Candelária até o entr;)nc qniento déste coni

o divisor que deixa, à esquerda o Bffieirão Candelária e

à direita o Ribeirão dú Cérco e atingindo o alto do Môr-

ro do MunC-o Novo. Daí desce W à barra do Rib-,ir,~io

Mórro Vermelho no Ribeirão do Cérco; daí subindo pelo

espigão fronteiro até nIcançar o divisor das águas do
Môrro Vermelho do Jacú; contorna 2,s cabeceiras dêste

último e se,-,ue pelo divisor dos Ribeirões Jacú e Mar-

melos ^W à barra do Ribeir^o dos Marmelos no Rio Sa-

pu,caí. Desce pelo Rio Sapucaí até, à barra do RibeiT5o

J,acú, donde segue pelo divisor das águas até alcanç9r
a Serra da Manfiqueira passando pelo alto do NI2 ,nibi-

(lu.- e pelo alto do Peruca. Prossegue pela Serra (Ia Mm-

tiqueirn até à caboceira do Ribeir,~io do Salto, ponto de

corverQ^ncia das divira-R dos Estados de São Paulo, Mi-

nas e Rio de Jnneiro, na, rc,̂y iào do Itatia.; a". Viso (me

n5o é possível à Comissao Mista real i zar o serv i (m to-

pográfico de deiii,,ircaç,--to ou cravação de mar-cos da Ii-

nha divi
sória, sem que primeiro seja ela oprov,-da neinf;

Governad.ores e Assembl,éias Legislativas dos EstadoS,

lil}iornr.,i ,i-n os Delei,,idos que, qnrovado o presente con-

vênio pelas AssembMias, a dita Comiss50 Mi s ta, auxil i a-

d ,^, pelo pessoal geográfico dos dois Estados, faça cravar

marcos prine,ipais -e condutores nos sítios da linha divi-

sória que lhe parecern ^(, onven1ertc ,.g , para evitar confu-

sSes e facilitãr o pronto reconhecimento do traçado e

q cIdentes geográficos; (1,1) que túdo lavrará -^ta. i-ninuciosa
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p,ira s-^^r aprovada pelos dois (;o^, (>rnadores e oficial-

inente re gistrada coino documento (ia exe-cuç^o do con-

vénio pactuado. Coino, relativainente à jtii-isdiç ,.-io f^sc.al,

IIIIi i,l a .,, eram a .,- dúvicL)s entre o ,, moradores (1,1 regiao

sobrettido antes d t> la ti do N'illeroy -,^ mesmo

depoi s déle e visto (Itle cunipre aeititel^i ,i- a situação dos
funcionários (uie Pela nova li"I^a de TESta-

do para ^ ) ujj. 0, (^'elihcra -aiu o,,^ Delegadw, skil,lerí" 2 0.-, sew;

Govern2(lores e Assenibl é; a.s l,egislatiN_a ^, : (`111` 
l`edidas

coniplenientares Ci o convénio e conexas (olil éle:

Q Ije fiqw-- ^coiice('iid,-, pelos dois Est ,'-,dos anjs^i"1 fis_d aos

e proprietàrios da zona frontQir i Ç a -tt(' à 
data

da aprovação legislativa do convênio, pcios impostos que

,deixaram de pagar 
em consequêncit (Ia incerteza cia it i

-risdição a que pertenciam. 2.') Que os funcionários, cujas
sédes de ofício pela divisa -pactuada se transferi-rem de

unia jurisdição para outra sejam aproveitados pelo Estado

a que servirem em cargos idênticos ou congêncres. Em

firaieza do que c], Ar - Orfl,111(10 de Oliveira Vaz, fiz lavrar

a ^presente ata pelo (Ir. António Pau l o (1 9 Cunh,^, (ILie sul)-

áriada pelos dois Delegados, setis assis-, vo e, vai as,,

lentex, tknicos, auxiliares, drs . Biií Amorini Cortez,

José Bamos Figueirédo e datiló grafa (1. Lair'^.'
, 

Sansigolo

Cl-,- gas, (11w n(-o rn T)al^h:^T-1 2 c0111ÍS^jao 1),1111"sta, açsilil

conio demais Pes
s
oa', .91-a(las presentes no ato da as-si

-112tui-a. Eu, Orlando de Oliveira Vaz, Servindo de Secre-

t.'Irio. fiz lavrar e assino es!a e res q ^1Ivo a ?ntrefirilis de

págilia v^^ntc e dois (l ile (li7, — - Qspilg ião (19

a . )	de 0ffi 1 e jr r^,	^ecretario. Ressalvo,

outrnssiro	'elinIla de p,4gíria dezeno-,, ?, onde cSt^:

Til q	 1 gem diroit^^.r ,gen-I esquerda	para: n ar

^!e olit>eii-a Vaz.

n.) Miltor? cal:7pos.

rrnneisen 3fora!o.
Benedito Qai li tino dos Santos-

Temístoclos BUrcCIOs -
joilo Pedro CardOSO.

Aristides BILieno".
(Seguem-se outra ,, assinqturas) .

DECRETO N. 674

Abre e l ,édito especial lde réis 3 . 000:000$000 para cuslear
despesas com a consirlição de leprosáriOs

0 Governador do Estado de Minas ^Gerais, usando 
diL

atrii>u^ção que lhe confere a Lei n. 94, resolve abrir um



— 1016—	 - 1017 -

crédito especial de Rs. 3.000:000$000 (três mil contos
de réis), para oco prer as despesas com a construção de
novos leprosários, inclusive a organização de projetos e
aquisições de terrenos necessários.

Os Secretários -de Estado dos Negócios da Viação e
Obras Públicas, Educação e Saúde Pública e das Finan-
ças, assim o tenham entendido e façam executar.

Paláci,a do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 21 de
outubro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Rctnl de Noronha Sã

Cristiano Monteiro Machado

Ovídio Xavíer de Abreu

DECRETO N. 675

Abre crédito especial de Rs. 8:257$000, à Secreli!rio das

Finanças

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n. 96,
de 8 de ^Gutubro de 1936, resolve abrir uni crédito espe-
cial de Bs. 8:257$000, (oito contos duzentos e eincoenta
e sete -mil réis), à Secretaria das. Finanças, para ocorrer
ao pagamento das despesas feitas com funerais do devu-
tado Padre Agostinho José Ferrebra de Souza.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar. -

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 21 de
outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 676

Abre crédito especial de Rs. 109:097$200 à Secreta,-ia do
Interior

0 Governador do Es^ado de Minas Gerais, usandu
de atribuições que lhe são -conferidas pela Lei n. 97,
de 9 de <iutubi-o de 1936, ^resolve abrir à Secretaria do
Interior tim crédito especial de Rs. 109:097$200 (cento
-e nove contos, noventa e sete mil e duzentos réis), sendo

52:517$200 (cincoenta e dois contos quinhentos e 
deze-

sete iiiii e duzenlos réis) para pagamento de diferença de

vencinientos ao procurador fiscal e vencimentos a dois

advogados do Estado, até 31 de dezembro do corrente

ano e 56:580$000 (cincoenta e seis contos quinhentos e

o-^'te^ta mil réis), para pa
gamento de vencimentos aos

^ujses municipais dos têrnios elevados a comarcas, a .té 31

de dezembro do corrente ano.
Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior

e das Finanç<,̂ s assim o tenham entendido e façam exe-

entar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 21 de

outubro de 1936.
BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

José Maria de AlkmUn

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 677

Abre crédito supleinentar de 743.808$400, à 
Secretaria

do Interior

0 Governado ,.- do Estado (te ',\Tinas Gerais, usando

(Ia atribuição que lhe confere a Lei 11 . 99, (te 16 de ou-

tubro de 1936, resolve abrir uni crédito suplementar de
743.808$400 (setecentos e quarenta e três cont-os oitocen-
tos e oito mil e quatrocentos réis) à Secretaria do In-

terior, para refôrço das seguinles verbas do orçamento
Yigente:

Sei-viço 2 — Adininis traÇão Gel'al

Verba:

11	l-̂.v,enttiais	.	.	.	.	.	.	.	250:000$000
lfí	Veículos e Acessórios .	. . .	8:000$000
17	Conibustíveis e Lubrificantes	20:000$000
18	Móveis e Utensilios	5:000$000
19	Prop a.gauda e Publicidade . . .	

60:000$000

343:000$000

Serviço lo — Deparlamenlo de Assistência Policial e

Medicina Legal

Verba:

32 — Tratamento Hóspitalar
	60:000$000



Boni I l ástor pelo Decreto 11. 11.234, de 
1934, para c0115-

trução do prédio dessa Instiltfição,.

0 Secretário de Estado ( 1,os Ne gócios da% Finanç^A%

assim o tenham entendido e faça execular.

palácio (to Govêrno, On l^elo llorizonte, aos '26 (te

o li t iI I ) ro de 1936.

BLNEDIT0 VALADARE'S BIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRET 0 '^\ . 630

Desupropri,u Por ut'ili*(í(l(íc pública os terreitos necessá-
rios ao canipo de aviaÇii3O de Salitos DI1M0111

0 Governado r (to Estado (te Minas Gerais, usando ffi&

faculdade que lhe foi confe!^ida pela lei li. 86, de 18 (te

setenibro (te 1936, decreta, na forma 
da legislação em

vigoi
. - 1
, 
desapropriação, por utilidade pública, dos terre-

nos necessários ao Campo de Aviação de Santos Duniont,

devendo 
ser observado no processo (te desapropriaçãio o

disp,osto no Código do Processo Civil do Estado, ficando

Iiinitada ao máximo de 30:000$000 (trinta contos (te
réis), a iiiiportánei,,, necessária às despesas decorrentes

da desapropriação.
Os Secretários (te l Î'stado ^,os Negócios (1,1 Viação e

obras Públicas e das Finanças assim o tenham enden-

dido e o façúni executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em

Belo Ilorizonte, 27 de outubro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Raul de Noronha Sã

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 681

Aprova contas da Prefeitura de Sete LaOas

o Governador do Estado de 
Minas Gerais, usando

de suas atribu^ções e de acÔrdo com o disposto na alíilex

XIX, artigo 12 do decreto número 9.847, de 1931, r-e-

Nolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Sete Lagôas,

dou,lor Neslor Fóscolo, relativas ao :período de 1 a 19

de janeiro de 1935, e assim demonstradas:

w.
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Serviço 16 — Fôrça Pública

Verba:

17	Conil)u.^tívejs e Lubrificantes	15:000$000
18	Nlóveis e Utensílios	 20:000$00e
29	Forralgem, ferragem e pasto	305:808$400

Total	 743:808$40$
0 ,; Secretàrios de Estado dos Negócios 

do 
Interior

e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

l'alá(-io do Govérno, eni Pelo Ilorizonte, aos 21 de

offlul)i^o de 1936.

BENLDIT0 VALADAM`IS RIBElIfio

José, Wiria de Alkinim

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 678

Elev(i (1 2.' gi-áii a Escola Norinal Oficial 
da 

cidade de

Uberl_-^ndia

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, nos têrnios

do decrelo li. li..,->oi, de 1934, resolve elevar a 2 
a gráu

a Escola Normal Oficial de Uberlândia, que continuará a

funcionar sem onus para o Estado, de acôrdo com o de-

creto n. 11 .910, de 5 (te abril de 1935.

Pilácio (to Govêrno, em Belo Horizonte, 21 de ou-

tiffiro, de 1936.

-i^;M,,DIT0 VALADARES BIBEIRO

Crisliano Monteiro Machado

DECRETO N. 679

Abre crédito especial de Rs. 100:000$000, à Secretari«

(10,5 Finajiças

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usande,

da atribuição que lhe confere a Lei n. 102, de 21 de ou-

tubro de 1936, resolve abrir à Secretaria das Finanças

um crédito especial de Rs. 100:000$000 (cem contos de

réis), para pagamento 
do 

auxílio concedido ao Asíi,*
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Receita:

S ,,^1do de 1934 .	.	.	.	.	.	.	.	.	27:703$400
Rendas urrecadadas .	.	.	.	.	8:329$400

36:0328800
Despesa:

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	7:270$900
Outras operações 

*	*	* * . . .	

282$500
Sal do !entregue ao sucessor . . . . .	28:479$400

36:032$800
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 29 de ou-

tubro de 1936.
BFNEDITO VALADARFS RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 682

Abre crédito suplementar de Rs. 1.058:000$000, à Se-

cretaria da Educaçdo, e Saúde Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribffição que lhe confere a Lei ri. 105, de 23 de
outubro de 1936, resolve abrir à Secretaria da Educação
e Saftde Pública um crédito suplementar de Rs . . . . .
1.058:000$000 (mil e cincoenta e oito contos de réis),
^s seguintes verbas do orçamento vigente:

Sei-viço 89.
Verba 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(32:285$400
Verba 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80:000$000

8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10:000$000
Verba 34 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	777:714$600
\'e-ba 60 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20:000$000

950:000$000
Se,-viço 90.

Verba 7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100:000$000
Serviço 91.

Verba 35 . . . . . . . . . .	3:000$000

Total de réis	.	.	.	.	.	.	1.058:000$000

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educa-
ção e Saúde Pública -e das Finanças assim o tenhqm
entendido e façam executar.
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^3 a1àcio d^-, Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2§ de
ou-lubFo de 1936.

VALADARES B11311`1110

Cris!íano Monteiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. ")83

Ab;,e crédito suplementar de Hs. 38:417$400, à Secre-
da Agricultura, Indústria, Comércio e Tixffialho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atrib-ffição que lhe confere a Lei n. 107, de 23 de ou-
tubro de 1936, resolve abrir à Secretaria da Agricultura,,
Indústria, Comércio e Trabalho um crédito suplementar
de Rs. 38:417$400 (trinta e oito contos quatrocentos e
dezesete mil e quatrocentos réi,$), à verba 46-34, do or-
çamento, vigente.

Os Secretários de Estado dos Ne
g
ócios da Agrícul-

tura, 1ndústr^a, Comércio e Trabalho e das Finanças
o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 2,9 de
outisbro de 1936.

BFNEDITO VALADARES BIBEMO

Israel Pinjiciro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRET,0 N. 684

Abre crédito especial de Rs- 12:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribffição que lhe confere a lei n. 106, de 23 -de

outubro de 1936, resolve abrir à Secretaria das Finanças
um crédito especial de Rs. 12:000$000 (doze contos de

,réis), para^p^igamento^ de despesas de primeira instala-
ção dos Secretários da Edu"ção e Saíide Pública v do

1nter ; or, -de acôrdo com o artigO n. 4, do decreto n.
,9.8 ,̂1, de 1931.

0 Secretário das Finanças assim o tenha en[endido
e 1aç^^ executqr.

1
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Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 29 de

^outubro de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBEMO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 68.^
Abre crédito especial de Rs. 1.00 0:000$000, Para «uxí -

tio à Prefeitura de Belo Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere a lei n.. 108, -de 23 de ou-

lubro de 1936, resolv,e abrir à Secretaria das Finanças

uni crédito especial de rs. 1.000:000$000 (mil contos de

réis), para auxilio à Prefeitura de Belo Horizonte, na

conclusão das obras decorrentes da abertura da avenida

Contorno, nest,,1 Capital.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar,

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 29 de

outubro de 1936.
BENFDITO VALADAMS RIBEIRO

Ovídio Xa,vier de Abreu
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1.u'ição e de acÔrdo 
com 

o ai^[i,"o 5.*, do decreto n. 155,

de 1935, resolve marcar () dia 15 (Le novenibro corrente

@kara a instalação do têrmo judiciário de ltanhomí, cria-

rio, pelo referido decreto.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 6 de no-

vembro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 688

Oficializa, sem onus pura o Estado, o Ginúsio 31unicipal
de Poç,os de Galdas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve
oficializar, sem owis para o Estado, o Ginásio Municipal

Poços de Caldas.

l'alácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 6 de no-

^^e1nbro de 1936.

BENLDITO VALADARES BIBEIR-0

Cristicito Monieiro Alachado,

DECRETO N. (;89

DECBETO N. 686

Dá a denonzinação especial de —Arlindo Zaroni" (to

grupo escolar de Maria da Fé

o Governa(lor do Estado de Minas Gerais resolve

(, ,,^r a denomin2ção especial de "A,1^lindo Zaroni" ao «ru-

po escolar -de Maria da Fé.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 5 de no-

vcnibro de 1936.

BENFDITO VALADARES RIBrIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 687

£1 ,«^i 1,5 de novembro corren!e para a inslalaçãO
do têrmo de Itanhomí

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usandQ d^4

atribu'ição que Ilie confere o artigo 38, n. 3, da Consti-

Abre 
um crédito especial de 17:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

(Ia atribuição conúcla na lei n. 83, de 16 de setembro

de 1936, resolve ubrir um crédito especial de 17:000$000

(dezesete contos de réis), de acôrdo com a se l,afinte des-

criminação:
10:000$000 (dez contos de réis) — para atender

elespesas com a compra de um terreno pertencente a

viuva Afonso Ribeiro Costa, situado na cidade de Pouso

Alegre e destinado à construção de uni campo de aviãçáO

naquela cidade, recebendo a respect i va esc^^iWra;

7:000$000 (sete contos de réis) - - i)."'a ^e'1der aO
-),iganiento de vencimentos dos seguintes funcionários da

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado: a José

Mcdeiros Chaves, chefe do Arquivo e Almoxarifado, a

iinport^ncia de 5:833$300 (cinco contos, oitocentos e

trinta e três mil e trezentos réis) relativo aos seus ven-

cimentos no período de 12 de agôsto a 31 de dezembro

<^o corrente ano; a Carlos Silva, ^servente, a quantia de

N,
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	Verba 33 — 11	700:000$000

	

33 — 16	 3:000$000

	

33 — 18	 220:000$000

	

33 — 19	 100:000$000

	

33 — 21.	 200:000$000

	

33 — 23	 150:000$000

	

34 — 39	 1.600:000$000

	

33 — 39	 200:000$000

	

37 — 8	 240:000$000

	

39 — 7	 35:000$000

	

39 — 15	 5:000$000

Total	 3.453:000$000

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar. .

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, em 8 de no-

vembro de 1936.

BENFI)ITO VALADMWS RIBEIRO

ouidio Xavier de Abreu

E!=^

DECRETO N. 692

Abpe crédito especial de Rs. 30:000$000, à 
Secretaria da

Agricultura, Indústria ' Comércio e Trabalho, Pam

,compra de terrenos limítrofes à 
Fazenda do FIO--

restal

o Governador do Estado de 
Minas Gerais, usando

da atribu^ção que lhe confere a Lei n. 93 de 2 de ou-

tubro de 1936, 
resolve abrir um crédito especial de Rs.

30:000$000 (trinta contos de réis), 
à Secretaria da Agri-

cultura, Indústria, Comércio e Trabalho, para aquisiçãoIa
de terrenos limitrofes à 

Fazenda do Florestal, até aque

importância.
Os Secretarios de Estados dos Negócios da Agricul-

tura, Indústria
'

 Comércio e Trabalho e das Finanças as-

isim o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno. em Belo Horizonte, aos 8 de

uovembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

ovídio Xavier de Abreu

D. 65
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1 :166$700 (tini conto, cento e sessenta e seis mil e sete-
centos réis) relativa aos seus vencimentos no período
de 12 de agôsto a 31 de dezembro 

do 
corrente ano.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e
Obras Públicas e das Finanças assim o tenham enten-di-
do e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 6 de no-
vembro de 1936.

BrNEDITO VALADAREs RiBFIRo

Raul de Noronha Sú

Ovidio Xavier de Abrea

DECRETO N. 690

Abre crédito espechil de Rs. 644:02$000, para paga-
mento de despesas com o inovimenio subversivo de
ízovembro de 1935.

0 Governado^- do Estado de Minas Gerais, usan,do de
al,ribti^ções que lhe são conferidas pela Lei n. 92, -de 1.*
de cutubro de 1936, resolve abrir uni er6dito especial de
Rs. 644 :025$000 (seiscentos e quarerita e quatro contos
e vinte e cinco mil réís) para pagamento -de despesas
fei^tas com o movimento subver yivo de novembro de 1935.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam ex^e-
cutar.

P,dácio do Govêrno, 
em 

Belo Horizonte, em 8 de nu.
vembro de 1936.

BENEDITO VALADAnEs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 691

Abre crédito suplementar de Rs. 3.453:000$000, à Secre-
taria das Finanças

0 Governador 
do Estado de Minas Gerais, usan,do

da atribuição que lhe confere a Lei n. 91, de 1.' de ou-
tubro de 1936, resolve abrir à Secretaria das Finanças
um crédito suplementar de Rs. 3.453:000$000 (três mil
quatrocentos e cincoenta e três contos de réis), às -^p-
guintes verbas ^do -orçamento vigente:
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DECRETO N. 693

Abi-e crédito especial de Rs. 10.084:067$439 à Secí^e1Luia
da Viação e Obras Públicas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usancio
da atribffição qtle lhe é conferida pela Lei n. 129, de ^)
de novembro de 1936, resolve abrir um crédito especial
de rs. 10. 084 :067$439 (dez mil e oitenta e quatro contos
e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove réis),
à Secretaria da Viação e Obras Públicas, para pa,gamen-
to de vários contratos de construção de estradas, a
saber:
Belo Horizonte-Melo Viana-S. Gotardo-

	

Araxá . . . . . . . . . . . . . .	2.729:835$528
Ramal de Conceição . . ... . .	64:409$200
Barbacena-Alto Rio Dóce . . . .	460:000$000
Guarani-N. S. do Pôrto . .	.	.	1.807:036$011
Salinas-Arassuaí .	.	.	.	.	.	.	505:281$500
Passos-São José da Barra	156:000$000
Materiais e ferrainentos .	.	.	.	14:244$400
Ferras,em	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30:967$500
Muriae-Leopoldina . . . . . . .	150:000$000
La-ôa Dour, , da-Carandaí . .	. .	22:500$000
Ilambacurí-Figueira	 4.056:702$000
Palma-Miracema . . . . . . .	2:000$000
Juiz de Fóra-Bicas .	.	.	.	.	.	^,):09l$l00
Honório Bicalho-Esperanca . . . .	408$700
Belo Horizonte-Contagem	 794$000
Fortaleza-Pajeú . . . . . . . .	78:799$500

	Total réis	.	.	.	.	.	.	.	10.084:067$429
Os 8ecretário^s de Estados dos Negócios da Viação e

Obras Públicas e das Finanças, assim o tenham entendi-
do e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 11 de
novembro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Raul de No'ronha Sd

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 694

Abr, um crédito especia^l de réis 1.149:006$900, para
j~amento de obras contratadas

0 Governador do Estado de Mina;s Gerais, de con-
formidade com a lei n. 123, de 4 de novembro de 1936,

resolve abrir à Secretaria da Viação e Obras Públicas

um crédito especial de róis 1 .149:006$900 (mil ce nto c

quarenta e nove contos e seis mil e.novecentos
para atender aos seguintes compromissos, em virtude

de medições finais -de obras contratadas e realizadas em

anos anteriores e várias outras despesas:

Gi-upo Escolar '-Fernando Lobo", de

Juiz de Fora, contrato de 1929 .

1 > ara liqüidação de pequenos IN".paro%
edifícios públicos, todos inferilo-

res a 1 :000$000.
(',rupo Escolar de Salinas .. .. .. ..

1,'orum de Poiv^o Alto
Grupo Escolar de São João Nepomu-

ceno..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Foi,um de Palma .. ..	.... .. .. ..

Cadeia da Capital, resto a pagar de
1935

Cadeia de Minas Novas, contrato de

1934 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ponte do Rio São Doiningws, em Mon-

les Claros .. .. .. .. .. .. .. ..
Ponte "IBom Jardim", rio Jacaré . . . .
Ponte do Bio Paranaffia, no canal de

são Simão
Ponte do ",Cala a boca% em Guaxupé
Pionte Maravilha, em Pompéu . . . . . .
Ponte do km , 91, da estrada de Belo

Ilorizonte a Môrro do Pilar	..
Ponte do Rio Sapueaí, em OlegáriO

Ma,ciei, contrato de 1935 .. .. ..

Ponte n. 1, na, estrada Usina Maurício,
contrato de 1935

Ponte do Bio Muza nfloO , eM Muza"1-
binho, contrato de 1934 .. .. ..

Ponte do Rio Elvas, em Barbacena . .
111 .ssngem superior da estrada do M,,ata-

douro, contrato de 1935 .... ..
Estrada Fortaleza- Cachoeira do Pa-

jeú, contrato de 1935 .. .. .. ...

Ponte sôbre o rio E111 l) ai,^'0 ja, 1111111)_
cípio de Bocaiuva, contrato de
1934

Conservação 
da Estrada Santos Du-

mont-Juiz de Fora-Bicas, em 1933
Conservação de estradas em 1934,

1935, resto a pa-gar
Juros de di,versos contratos de Obras

públicas.

6:121h4h00

'30:000*000
24:393$900
13:418$600

4:7850M
10:109$100

2:068$800

43:630$400

13:441$800
455$700

66:548$500
25:819$700
46:348$700

4:180,W0

84:269$800

l'_):3l7^;000

18:500300
io..00O$000

15m0$000

78:799$500

13:3354^l00

48:000~

44 :613$100

1,2o:130$400
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Diversas despesas da Rêde Mineira de
Viação

Subvenção contratual à Navegação do
Rio Sapuea-1

Pavilhão do Sanatório de Tuberculo-
sos Proletários, Capital, autoriza-

ção -de 1935
Edifício da Feira Permanente.
Mausoléo do Presidente Olegário.
Companhia Telefônic-- Brasileira.
Companhia Fôrça e Luz de Mína,.9

Gerais
Companhia Belgo-Mineira .. .... ..
Edifício da Secretaria da Viação

1934
Uniforme para o pessoal subalterno
Companhia Santa Ma-tilde
Olis Elevator C.
Aluguel de depósitos e escritórios
Diárias aos funcionários externos
Despesas de condução de funcionários

em serviço
Despesas com a correspondência de

funcionáríos externos . . . . . . . .
Vencimentos -dos exercícios de 19331

1934
Estrada Salinas aos seus distritos
Estrada Salinas-Ar&ssuaí .. .. ....
Grupo Escolar de Guaranésia, contra-

to de 1929 .. .. .. .. .. .. ..

Total
	 1.149:006$900

os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e
Obras Públicas e das Finanças assim o tenham nten-
dido e façam executar.

Palácio do Govèrno, em Belo Horizonte, ao^; 11 de

uovembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Raul de Noronha Sã.

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 695

ábre cré,:tlo especial de réis 70: ,000$000, à Socretaria
da Educação e Saúde Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando (,i
atribuição que lhe confere ^ Lei n. 111, de 29 de ou-

— 109-9 -

BENEDITO VALADAREs RIBLIBO.

Cristiano Montetro Machad<).

ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 696

Ábre crédito especial de réis 252:178$400, à Secretaria
do Interior

ü Governador do Estado de Minas Gerai,4. usando
da atribuição que lhe confere a lei n. 114 de 29 -de

outubro de 1936 re>solve abrir à Secrelarii (10

,um crédito esp^cia1 de réis 252:178$400 (duzentos e

cincoenta e dois contos, cento e setei!tt e cito mil e

quatroicentos -réis) , para pagamento de despesas efetua-

das com a realização do 11 Congresso Eucarístico Nacio-

nal, realizada e111 setembro último, com
 Os festividade,,

do Dla -da Pátria" e hospedagem de S, Eminência

Cardeal Legado, D. Sebastião Leme.
Os Secretários de Estado dos Ne <Ocios do Interior,

Educação e Saúde Pública e das FinanÇas :;^ssim o te-

nham entendido e façam executar.
Palácio do Govèrno, em Belo Horizonte, aos 11 de

iq ovembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO-

José Maria de Alkmini.
Crisliano Monteiro Machado.

ovídi^o Xavíer de Abreu.

DECRETO N. 697

Abro crédito suplernentar de réis 512:060$000 a diversos

verbas da Secretaria da EducoçCto e
Saúde Pública

0 GovernadiDr do Estado de Minas Gerai^;, usindo

da atribuição que lhe confere a Lei n. 111 . de 29 0e

2:260$600
100:000$OOU

5:000$000
900$010.0
500$000

1:312$000
1:100$000

33:307$000

2:337$500

227$700

2:914.%9u0
42:992$000
30:000$000

18:555$00

	

51:546$7^*	I-ubro de 1936, resolve abrir 
à Secretaria da EduCaÇãO

e Saúde Pública um crédito especial 
de 70: ,0 ,00$000 (se-

	

17:445$604	 tenta contos de réis) . para pagamento de despesa .;0111

^w	
em vários pontos do Estado.

,-urtas. cpidémicos
os Secretários de l^stado dos Negócios-da Educação

	

40:000$00	 e Saúde Pública e das Finanças assim o tenham entendi-

	

29:130$40()	 do e façam executar.

	

1:179$200	 palácio do Govêrno, em Belo Horizorte, aos lt de

	

32:000$000	 aovembro de 1936.

r



28:000$000

	

23:000$000	51:000$0U

30:000$00
20:000$000

66:001^$U00

	

1:060$000	67:060$000

6:000$000
15:000$000

6:000$0K)
,):000$000
4:000$000
7:000$000

10:000$000
30:000$000

100:'000$000

24:000$000
15:000$000
10:000$000

21 :000^000

162:000$00

4 9: 00 0$000
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outubro de 1936, resolve abrir uni crédito ^^up^eni,,.nt^u

de réis 512:060$000 (quinhentos e doze conto ,-; e sessen-

ta mil réis), à Secretaria da Educação e Siú(le

par.ít refôrço (Ias seguintes verbas do orçarnerílo

Serviço 101	Verba 8	13:000$000
Serv,iço 1 ,01	Verba 12	2:000$000
Serviço 101	Verba 15	9:000$000
Serv;ço 101	Verba 16	12:0offi$000
Serviço 101	Verba 17	21:000$üOO
Sei-viço 101	Verba 30	50:000$000 107:000$000

Serviço 105 — Verba 30
S4erviço 105 — Verba 31

Serviço 106	Verba 49
Serviço 109	Verba 49

SServiço 110	Verba 49

Serviço 110	Verba 60

Serviço 113 — Verba 30
Serviço 113 — Verba 31

Serviço 114	Verba 4

Serviço 114	Verba 10
Serviço 114 Verba 11
Serviço 114 — Verba, 16
Serviço 114 — Verba 17
,Serviço 114 — Verba 30
Serviço 114 — Verba 31

Serviço 115 — Verba 4
Serviço 115 — Verba 8
Serviço 115 — Verba 22

,Serviço 117	Verba 35	 5:000$000

Total	 512:060$000

Os Secretários de Esta-do dos Negócios da Edu-
cação e Saúde 'Pública e das Finanças assim o tenham

entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 11 d@
novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBrIRO.

Crisliano Monteiro Machado.

Ovídio Xavier de Abreil.
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DEiCREFO N. 698

Abre crédito especial de réis 25:000$,000 à
Interior

o 
Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuiÇãO que lhe 
confere a lei n. 112 de 29 de

outubro de 1936 i-osolVe abrir à 
Secreiari. do Interior,

uni cr ,̂ fflt0 espe'Cial -de réis 25:000$000 
(vinte cinco

conios de réis), par^^ pagainento das despesas 
co- a

Iralisladação , dos re-s-tos InOrtais de oitenta 
e (i tiatro ofi

e,iais e praças da Fôrça Pública, inor
l os na revoluÇ`10

de 1932, eximinados 
de vária ,% partes do território

ecnl ' lé-e São pall io , e que foram 
s
epulta

do
s llo

rio do Bonfini, em Belo Horizonte.

(),; Secretários de Estado dos N egócios dçJ ' n ' e e " 0

e das Finanças ,
s in, o l enhani -.^ntcndidO e f'uÇafil

clital b>alácio do Governo, en,, Belo Horidonte, aos 11 (IC

novew,b ro de 1936.

BENEDITO	BIBI`11lo-

jo,sé ]faria de Alki)Iiiii.

() vídio XcwIer de Abreu.

DE,CA^ET0 N. 699

Abre c i ,édito especial de rt;is 18:00"'000,
(10 Sr. Paul() Meiticucci

o Governador do Estado de ^lina
,s Gerais, usando

da al ril)IIição que lhe confure a lei ri. 126, de 5 de 
rio-

ve lli bro de 193(; ' resolve abrir à 
Secretaria do Interior,

um crédito especial de réis 18:000kW0 (dezoito contos
p,

de 1 ,éis',, para pagamento ao sr.	
aulo menicucci, de

um terreno qe o 
mesmo vendou ao Fstado e a que se

lei li. 40, de 20 de dezembrorefere o artigo n. 1, da

de 1935.
os SeeretárJos de 

Estado dos Negócios do int - erior

e das Finanças, assim o tenham ent
,2ndido e laÇari

exectitar.

pal.'^cio do Govér110, em Belo Horizonte, 
11 de no-

vembro de 1936.

VALADARL'^,

jos^; 31,aria de Alkinim.

0 v ., ( i .*O £avie i , de, Abi-eu.
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de lp,36, resolve abrir à 
Seeret-,,riu (l q EdIlcaÇao

Saúde Pública um crédito 
espleiq1 de réis 10:00"004)

(dez contos de réis), para custear q s despesas 
com 

os

concursos a SC 
realizarem nesta 

C	"'0-,a pital , para o 1,

Scola de Farmá-
s. cadeiras va-ws na

yimento de dua
cia de ouro Preto.	 da Educa-

()s Secre tários de Est ,,i cio do,,, Negócio,

gão e Saúde Pública e 
das Finanças assin, o te1111,1111

entendido e façam executar.
palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, qos il 

d,^

iiovembro de 1936.

BENEDITO '^,Aí_kDAnEs Ri~

Crisliano Monteiro Machado.

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 703

Aprova velo do Prefeito de Belo Horizonte

0 Governador do Estado de 
Minas Gerais, usando

&a atribuição que lhe confere o art. 38, n . 3, da Cons

.tituição, de acórdo com o diri)OstO no art. 
1.' C seu

parágrafo, da lei n. 
733, de 1918, e considerando JustoS

os motivos pelos quais o prefeito de Belo Horizonte
da. Resolução Muni(-

o art. 8.'..	
ipal n.

	

negou sançao a	 que regula, o lançamento
19, de 28, de outubro último,

de imposto territori91 nns

Teto o^)o st 0 Pelo i-,-iesino prefeito 
ao referido arti go 8.'.

,palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 
11 de no-

,venibro de 1936.

BFNEDITO YAl-ADAREIS R IBEIRO -

josé Maria (le Alkinin].

DECBETO N. 704

'íl £t e S(11 ^ ,; (),prova o l? l (is (1,, Prefeibu

o Gov,2rmidor do Lstado 
(te Mina^, Gerais,

de suas atribuições e de acÔrdo 
com () disposto na ^kn-

xea XIX, artigo 12, do decreto n^
1jne,, 9.847, de 1931,

xesolve aprovar, nos têr,mos do parecer 
da Socretaria do

ontas Prestadas pelo prefeito de Santo An-

-<	",0

	

Interior, as c	enor de Oli eira, relativastônio do Monte, doutor Ag
-o a 1.' 

(te 
agÔstO 

de 1936, e
período de 1 de janeii

6 i m de"1on-^Ú-,^0,as:
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DECRETO N. 700

Autoriza o prejeito de Feri-os a abrir crédito especial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
-de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
^^e1ho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Ferros a abrir 

um 
crédito especial de 10:000$000 (dez

-contos de réis) para atender às despesas com a recons-
titucionalização do município.

Palácio do Govêrno, em l^elo Horizonte, 11 de no-
venibro de 1936.

LENEDITO YALADARES BIBEIRO.

JOSé Maria de Alkinim.

DECRETO N. 701

Abre crédito suplementar de réis 360:0(^0,$000, a dívers-cis
verbas da Secretaria da Viação e Obras Públicas
0 

Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que !lhe é conferida pela lei n. 127, de 5
.de novembro de 1936, resolve abrir um crédito suple-
mentar de réis 360:0,00$000 (trezentos e sessenta contos
de réis) . à Secretaria da , Viação e Obras Públicas, pari
refórço dis seguintes verba.s do orçamento vi,,gente:

Serviço 129	Verba 11 .. .. .. ..	45:000$000
Verba 12	 15:000$000
Verba 31	 126:000$000
Verba 36	 180:000$000

Total	 360:000$000
Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e

Obras Públicas e das Finanças, assim o tenham enten-
dído e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 11 de
novembro de 1936.

BENEDITO NTALADARES RIBEIRO.

Ratil de Noronha Sã.

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 702

Abre crédito especial de réis 10:000$000 à Secretario rk
Educação e Saúde Pública

0 -Governador do Estado de Minar, Gerais, usando
-da atribuição que lhe confere a lei n. 109, de 29 de ou-

Nw
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Receita :

Sáildo de 1935)	 414$900
Renda arrecadada	150:078$500
Outr

a
s operações . .. .... ..	,-) : 7 15 f,'6 0 0

1,_)6:209$00^O
Despesa:

Despesa realizada
	 90:77.5$600

Ouiras operações .. .. .. ..	4 :;53,^')$600

Sal do
 
para 2181936 .. .. .. ..	60:897$800

156:209$000
pMr.iinonial eu) 118 de 1936:

Ativo. .	 546:394$400
I l assivo .. .. .. .. .. .. .. ..	11:881$100

I 1 ^d1 imói) ; o lí(Inido	534:513$300
PzIh't-; 0 do, Govérilo, em Beio Horizonte, 11 (^e no-

ven)Im-o de 1936.

BLNLDITO VA1,ADA1^ES HIBIAloo.

José Mui*i de Alkinim.

DECRE,T0 N. 701-A

Abre crédilb especial de réis 9:000$000 à Secretariu do
Inícrior

0 Governador do Estado de Míí m^s Gerais tis-,ju(lo
,Ia atribiÚção que lhe coniere a lei 11. 132, de 16 de no-
vembro de 1936, rc .-^oIvc abrir um crédito especial de
réis 9:000 1,,000 (nov,-. contos de réis), sendo 7 :000$000
para aquisição <te uma faixa de terreno pertencente a
Francelina de Cainargos e c^utros, confinando de um
lado com os te rrenos du Penilenciária de Neves e de
outro lado com a Fazenda de Mato Gros^;o, umbos de
propriedade do Estado, faixa essa com a area de 15,50
hectares, e 2:000$000 para aquísição de um marimicial
situado na Fazenda dos Monjolos, distrito de Neves, nui-
ni,cípio (te Contagein, de propriedade de Ilenrique Sapo-
ri, terrenos ^s ,,es necessários à iP,^t,!1aeíio 

da 
í'enitcnc^a-

ria Agrícola de Neves.

0 Secretário dos Negócios do Intel-iir e das Finan-
ças, assim o tenh,-^,m entendido e façam exectitar.
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j^c; 4 ^ II0ri7ontt^, ao!;
palácio do Govêrno,

riovembro de 19-,36-

1?>ENI,̂ 'DITo "VAJADM1^oE8 BIBIFIMO.

josé ^jori<r de A1kMi1^^.

Ovídio Xavier de Al-eu.

N. M)

1,é i, 9
Abre crédito especi(d	

, :(^00,^t)oO à Secretári(I

Inlerior, MIra p ftgíí ijiento de veli,c iMelitOs <1 32 osi)i-

rantes 
(1 ofici<zis < ;ol Fôrça í1Úb1ic,^.

0 Governador do E, ,,b(lo (te *-\1 ; iias (121-ais , ti"11(ol)

a trii}uição que lIM-- 
confere a 

lei 11.	(ic 1 (te	ilo-

S,,.rCl^m.w doa

vembro de 1936	-at)r"' 0w^, 0()0 (nove C0111u.,;
111111 crédito especi al de réis 9:6

para im—amen!o de.s l,jsc,c^ntos MH 1-éis) ,	i'iais d:^ Fôrça jp^ji)Iiea,
trinia e dois .^spir ,,íi)tes a Cof e

período de 1.1_) o 1̂,1 ( l e dezemb ro dê^,oe .;no.

o,. Secret.,,trios	
lif) I!It^"

a,,sílii oe

cutar.	 '27 d^1j> ^ d ^^jcjo do	 Ilorizonte, ao,

noveinbro d(^ 1936.

< 1) í olio X (ivier de Abreu.9

1,osé 31aria de Alkinim.

DECR1,1TO N. 766

Abre crédilo suP leMeILt<1r ('e 
1?s. 1.412:367$000 

(^ secre-

taria da 
X, iaÇão e Obj.íís Públicas.

o Governador do 
Estado de Min2s Gerais, Li sa11110 da

,ttribu'iÇão que lhe confere a Lei n. 
135, 

de 
9 (te noveti)

bro de 1936, resolve abrir 
à Secretar'a (Ia viaç

.-,o e Obr^

Públicas um crédito supl
ementar de Rs. j.4l2:3670,0o1^^

,rnil quatr<)centos e doze contos tresentos 
e sessenta e

verha ,; de orç,1-

sete mil réis), 1—. u. a l-fôrço das ;c,'11

mento vigente:
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5erviç<^ n. 123 — Administração Geral

Verba n. 8 . . . . . .	97:500$000
Verba n. 18 . . . . . .	40:000$000
Verba ti. 26 . . . . . .	1:556$00

139:056$000
Sei-viço n. 124 Estradas de Rodagem

Verba ii. 4 . . . . . . .	25:000$000
Verba ri. 48 . . . . .	1.168:311$000

1.193:311$H0
Serviço n. 126 — Edifícios Públicos

Verba ri. 48 . . . . . .	80:000$000

Total . . . . . . . . .	1.412:367$0.00
Os Secretári-os de Estado dos Negócios da Viação e

Obras Pu'blicas e das Finanças assim o tenham entendi-
do e façam executar

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Raul Je Noronha Sã

Oví^dio Xavier de Abreu

DECRETO N. 707

Abre crédito especiV de Rs. 100:202$500, à Secrelaria da
Educação e Saúde Pu'blica.

0 Governador do ;Estado de Minas Gerais, usando da
2tribuição contida na lei ti. 137. de 9 de novembro de
bro de 1936, resolve abrir à Secretaria da Educação e
Saúde Pu'blica um crédito especial de Hs. 100:202$,500
(cem contos duzentos e dois mil e quinhentos réis), para
paganiento do pessoal extranumerário da Secretária em
1935 e despesas com o custeio e instalação de novas en-
fermarias nos exercícios interiores em diversos Hospi-
tais do Estado.

,Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação
e Saúde Pu'blica e das Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ^jos 
'27 dA

novembro de 1936.

BENEDI1O	RMI-11W

Cris11,ano monteiro Machado

ovídio Xavier de Abreu

DECRETÚ N. 708

Abre crédito suple(menjar de rs, 710:059$400 à 
Secretaria

da Educação e Sau'de Pública.

o C^ovêrno Ido Estado de Milias (^erai:^, usando da
atribuição que lhe confere a Lei ti. 137, de 9 de 

novem-

1936, resolve abrir uni crédito suplementar 
à Secre1ari^'

da Educação e Saúde Pu'blica de rs. 710:059$400 ksete-

centos e dez contos, cincoenta e nove mil e 
quatrocento^i

réis) para retorço das seguintes verbas do orçamento

vizente:

	

Serviço 119	Verba 31	39:913$600

	Serviço 119	Verba 49	74:5.,)7$400 114:471$000

	Serviço 120	Verba 11	
30.160$200

	Serviço 120	Verba: 31	171:704$200 201:864$404

	Serviço 121	Verba 10	9:000$000

	

Serviço 121	verba 11	77:000$000.

	Serviço 121	Verba 15	10:000s000

	Serviço 121	Verba 17	25:000$000

	

Serviço 121	Verba 18	10:000$00(>

	

Serviço 121	Verba 30	45:000$00(^

	

Serviço 121	Verba 31	80:000s000
-3erviço 121 ----Verba 49	30:00.0$000 286:000$000

Serviço 122	Verba 4	22:724$000

Serviço 122	Verba 17	10:000$000
Serviço 122 — Verba 30	110:000$000 107:724$000
Ser^-iço 122 --- VeV-ba 31	

65:000 - $000

Total Bs . . . . . .	
710:059$400

Os Secre
tários de Estado dos Nep,óciol, de EdueaÇã'^)

e Sau'de Pública e 
das Finanças assim o tenham enten-

dido e f,,,çan, executar.
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Palácio (Ia Liberdadc, em 
BVI O Hor^zonte, 27 de no,vembro de 1936.

BENEDITO VALADARE,8 RIBEIRO

('I.i^stiaR0 Monteiro Machado
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 709

Abre crédito suplementar de Rs. 120:000$000, à Secreta-
ria dos Finangas.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a Lei n. 140, de 9 de novem-bro de 1936, resolve abrir à Secretaria das Finanças umcrédito su plementar de Rs 120:00Q$0,00 (cento e vinte
contos de réis) para refor^,o da verba 33-61, do orça-mento vigente.

0 Secretário de hstado dw^ Negócios (tas Fin,4nçns
assim o tenha entendido b faça executar.

Palácio da Liberdade, ADm Belo Horizonte, aos 27 de12ovembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

OUidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 710
Abre crédito especial d.e rs. 5:000$000 à Secreletria da

Educiação e Sau'de Pública.

0 Governador -do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a Lei n. 143, de 10 de novem-bro de 1936, resoive '^ hriI' à SeCretaria da Educação eSdu ,de Pública uni èrédito esj)ecial de rs. ' 5:000$a00
(cinco contos de réis), para indenização à Prefeitura de
Ubá, com a permuta de prédios escolares feita pela mes-
nia com o Estado, no distrito de Podeiro, naquele muni-cípio.

Os Secretários de Estado dos Negócios Ia Educa-
ção e Saúde Pública e -das Finanças assim o tenham eu-
tendido e façam executar.

PaIáCi-O do Govêrno, em Belo IlOr ízonte, aos 27 denovembro de 1936.

13FNEDITO VALADARES RiBEIBO
Cri8.ffi-mo Monteiro Machado

0vídlo Xavier de Abreu
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DECRETO N. 711

Abre crédito suplementar de rs. 3l3:9!)7,'^000 à secrela-

I , j (j d(i Educação e Saúde Pública.

o Governador do Estado de Minas Gerais wwndo
da atribuiçãO que lh^e confere a Lei n. 148, ãe 12 de

novembro de 1936, resolve abrir um crédito suplementar

de rs. 313:997$000 (trezentos e 
treze contos novecentos

e noventa e sete miu réis) à 
Secretaria da Educação e

Saúde Pública, para refôrço de verba 89-34, do 
orça-

mento vigente.
Os Secretários de Estado dos Negócios da, Educação

e Saúde Pu'blica e 
das Finanças assim o tenham enten-

dido e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 27 de

novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 712

Abre crétiffi) suplemenlar de Rs. 267:000$00Q para i-e^ói--

ç:o de verbas da InP"ensa Olicial -

0 Governador do Estado de Minas Geraís, usando. da
atribuição que lhe confere a lei n. 149, de 12 de noveni-

bro de 1936, resolve abrir à Secretaria das Finanças um

*rédito suplementar de Rs. 267ffi0$000 (duzentos e

sessenta e sete contos de réis), para reforço de verbas
4a Imprensa Oficial, do orçamento vigente!, abaixo des-

minadas:

Sreviço 38:
	Verba 7 . . . . . . . .	50:000$000
	Verba 12 . . . . . . . .	10:000$000
	Verba 13 . , . . . * . .	5:00.0$000
	Verba 17 . . . . . . . .	7:000$000
	Verba 47 . . . . . . . .	195:000$000

	Total réis . . . . . .	267.000$000
0 Secretário de Estado düs Negócios dus Finanças,

~sim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 27 (te

»overml>ro de 1936.

BENEDITO VAI,j^-DARES BIBEMO

ovif,li3O Xavier de Abreu



— IÔ4! -

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 
27 de

novembro de 1936-

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO
Cri&liano M(onjeliro Machado

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 715

Abre crédito suplementar de Rs. 46:200$00^ à Secretaria

da Agricultura, Indústria, eo^nércio e Tilabal110-

o Governador ^do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o art. 1.' da Lei 11. 
175, de 14

de novembro de 1936, res#;>Ive abrir à Secretaria da Agri-
,cultura, Indústria, Comércio e Trabalho um crédito su-
plementar de rs. 46:200$000 (quarenta e seis contos e

duzentos mil réis), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:

Serviço n. 8,6 — Escola Superior de Agricultura e

Vel,erinúria do Estado.

Verba n. 8 — Diárias e ajuda de custo

Verba n. 12 — Transportes
Verba n. 15	Fôrça, luz e água

Verba n. 19	Propaganda de publici-

dade
Verba n. 20 — jornais, revistas e livros.

Verba n. 24 — Seguros .. . . . .

Total do crédito

25:600$000
4:00.0$000
3:200$000

8:300$000
3:000,$000
2:100$004

46:200$000

Os Secretários de 
Estado dos Negócios da Agricul-

tura, Indústria, Comércio e Trabalho e das Finanças
assim o tenham entendido -e façam executar.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 
27 de

novembro de 1936.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Quídio Xavier de Abreu
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DEGRE-1'O N. 713

Abre crédito supleinentar de Rs. 1.027:852$000, à Secre-
taria do Interior

0 Governador do Estado de Minas Gerais de contor-
inidade com as atribuições que lhe são con^eridas pela
lei n. 1,50, de 12 de novembro de 1936, resolve abrir à
Secretaria do Interior um crédito suplementar de Rs.
1.027:852$000 (mil e vinte e setes contos oitocentos e
cincoenta e dois mil réis), para reforço das seguintes ver-
bas do orçamento vigente.

Serviço 16 — 7	6 — 7 . . .	927:852$000
Serviço 16 — 7	8 . . . . .	100.:000$000

	Total . . . . . . . . . . .	1.027:852$000
Os Secretários de Estado dos No—lócios do Interior e

das Finanças assim o tenham entedido e e façam execu-
tar

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Josié Maria de AlknÚni

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 714

Abre crédito especial de Rs. 448:859$000 à Secretaria da
Educação e Saúde Pública.

0 Governador do Estado de Minas ^Gerais, usando da
atr^bffição que lhe confere o art. 6, da Lei 163, de 13 de
novembro de 1936 ' resolve abrir um crédito especial de
rs. 448:859$000 (quatrocento e quarenta e oito contos
oitocento e cincienta e nove mil réis), à Secretaria da
Educação e Saúde Pública, para pagamento das despesas
efetuadas no exercício de 1936, pelo lnstituto "Ezequiel
Dias", proveniente de contas de fornecedores; fôlhas de
pagamento do pessoal efetivivo e contratado de julho a
dezembro; serviço noturno verificado de janeiro a se-
tembro e de aquisição de material durante os mêses de
setembro 

à 
dezembro; tudo mediante contas proccssaúaè^

pelo atual Instituto Biológico "Ezequiel Dias`.
Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação a

Saúde Pública e das Finanças assim o tenham entendido
e façam executar.

D. 66

É,,
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DECRETO N. 716

Abre crédito especial de rs,. 376:078$6GO àSecrelaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe comfere o art. 2, da Lei n. 175, de 14

de novmebro de 1936, resolve abrir um crédito especial
de rs. 376:078$600 (tresentos e setenta e seis contos, se-
tenta e oito mil e seiscentos réis) à Secretaria da Agri-
cultura, Indústria , Comércio e Tr^baIho, para fazer face
aos seguintes compromissos assumidos pela Escola de
Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais,

com séde em Viçosa:
350:0.78$600 — (firesentos e cincoenta contos se-

tenta e oito mil e seiscentos réis), para liquidação de
compromissos 

do estabelecimento, relativos aos exercí-
cios de 1933, 1934 e 1935.

21:000$000 — (vinte e um contos de réis), para pa-
gamento de juros contratuais devidos a professores da
Escola.

5:00fi$00.0 — (cinco contos 'e réis), para, pagamen-
to de indenização ao operário Antônio F. Atanázio por
acidente no trabalho.

376:078$600 — Total do crédito.
Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricul-

tura, Indústria, Comércio e Trabalho e das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam eyecular.

Palácio do -Govêrno, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 717

Abre crédUo especial de rs. 142:543$000 à Secretaria da
Viação e Obras Públicas.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a Lein. 182, de 15 de novem-
bro de 1936, resolve abrir um crédito especial à Secre-
taria da Viação e Obras Públicas, de rs. 142:543$000
(cento e quarenta e dois contos, quinhentos e quarenta
e três mil réis), para, cumprimento de precatória expedi-
da pelo juiz de Direito da 1.1 Vara Civel desta Capital, a
requerimento do sr. Atos de Lemos Rache, 

em 
virtude

de haver sido o Estado, coInú arrendatário da Rêde Mi-
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neira de Viação, condenado a satisfazer êsse pagamento,
em virtude de acordão da Côrte de Apelação.

Os Secretarios de 
Estado dos Negócios da Viação e

Obras Públicas e das Finanças ass im o tenham entendi-

do e façam executar.	
27 de

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos

novembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIr,0

Raul de Noronha Sã

Ovídio xavier de Abreu

M!!^

DECRETO N. 718

Autooiza o prefeito de Abae té a abrir créditos adicionais.

0 Governador do Estado 
de Minas Gerais, usando de

suas artibuiçõe5, e tendo em vista o parecer favorável do
Conselho Consultivo municipal, resolve conceder ao pre-

feito de Abaeté autorização para abrir créditos suplemen-

tares e verbas do orçamento vigente ' assim distribuídos:

1), Verba III, letra A, n. 2 b — 
Serviços e obras

públicas (pessoal) — 4:000$000; Marterial de estradas
2) Verba 111 letra B, n. 2 —

e pontes — 4:000^000;
3) Verba VI, n. 1 — Transporte de 

material —

4:000$000-
Palácio do Govêrno, em Belo I-Torizonte, 30 de no-

vembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinin,

DEGRETO N. 719

Aprova contas da Prefeitura de Bom Despacho

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições na alínea XIX, artigo 12, do decreto

número 9.847 de 1931, resolve aprovar inos têrmos do
parecer da Secretaria do Interior as contas prestadas
pelo prefeito de Bom Despacho, senhor Flávio Cançado

Filho, relativas ao exercício de 19^34, 
e assim demonstira-

das ;
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Receita:

Saldo de 1933 . . . . . . . . . . . . .	6:187$600
Renda arrecadada . . . . . . . . . . .	176:669$900
Outras operações . . . . . . . . . . .	389:973$000

572:830$500

Despesa:

Despega realizada . . . . . . . . . . .	562:115$900
Outras operações .. . . . . . . . . . . .	5:0,63$500
Saldo para 1935 . . . . . . . . . . . .	5:651$100

1	 572:830$500

situação patriffionial:

Ativo . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.006:975$500
Passívo . . . . . . . . . . . . . . . .	1.112:316$80,0

Passivo a descoberto . . . . . . . . . .	105:341$300

Palácio do Govêrno em Belo Horizonte, 30 denovem-

bro de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim,
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DECRETO N. 721

Autoriza a Sociedade Minas da Serrinha Limitada a
ocupar, nos terrenos devolutos visinizos à mina que

explora , a extensão necessária ao transporte de

energia elétrica e à condução de águas necessarias

à alimentação dos operários e ao serviço da mina.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
rias atribuições que lhe conferem o art. 38, n. 3, da

Constituição Estadual e o decreto federal n. 371, de 8

de outubro de 1935, decreta:

Art. 1.*. A Socieda-de Minas da Serrinha Limita-

da fica, nos têrnios do artigo 60, ri. 111, do decreto fede-

ral n. 24.642, de 10 de julho de 1934, autorizada a
,ocupar, nos terrenos devolutos que se acham situados
entre os de sua propriedade e os que constituem os lo-

tes arrendados ao Estado, e onde ocorre a mina em la-
vra, a extensão necessária ao transporte de ener

gia elé-

trica e à condução de água:da necessária à 
alimentação

dos operários e ao serviço da mina.
Art. 2. o . A presente autorização é dada sem pre-

juízo da revisãn de seu contrato de .-arrendamento, de
acôrdo com o que preceitua o art. 89 do decreto federal

n. 24.642, de 10 de junho de 1934.

l'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de de-

zenibro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RiBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 720

Reconhece o senhor Hermolau E. Torres, consul do Mé-
xico, no Rio de Janeiro, com jurisdição né&te Esitado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando -de

suas arflibuições, e tendo em vista o aviso n . . . . . . .
NIC1191923.1 (23) (42-,, de 19 outubro do corrente ano,
do Ministério das Relações Exteriores, resolve reconhe-
cer o senhor ^Hermolau E. Torres, como consuLdo Mé-
xico no Rio de Janeiro, com jurisdição nêste Estado.

Palácio do Govênno, em Belo Horizonte, 30 de novem-

bro de 1936.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 722

Autoriza a Sociedade Industrial Hulha Branca, S. A., a

construir uma linha de tronwnissão e a colziratar
fornecimento de energia elétrica.

o Governador do Estado de Minas Gerais, no ijsç-.

das atribuições que lhe- conferem o art. 38, 
ns. i o 8,

da Constituição Estadual e o decreto federal n. 584, -de

14 de janeiro de 1936, e considerando (jue 
a 1,;ociedade

Industrial Hulha Branca, S. A., em virtude do contr,^to

cele-bra-do coni o Estado, em 3 de agôsto 
de 1936, 

por

força do decreto estadual n. 619, de 28 de rna^o do cor-
rente ano, está autorizada a explorar ' a título precário,
o comércio de energia elétrica no município de Dia.

mantina,

5
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Decreta

Art. 1. 1 . E' outorgada, a título precário, à Socie-

dade Industrial Hulha Branca sociedade anonima, com
séde em Belo Horizonte, registrada na Junta Comercial

em 12 de julho de 1923, sob o n. 7.254, autorização

para:
a) construir, de acôrdo com o projeto aprovado,

tima linha de transmissão, no município de Diamantina,

entre a sub-estação na Fábrica de S. Roberto, no -distri-

to de Gouvêa, e o local da mineração da Sociedade Mi-
nas da Serrinha Limitada, no distrito de Estração, pas-

sando por Datas;
b) contratar diretamente com a Sociedade Minas

(Ia Serrinha Limitada o fornecimento de energia elétri-

ca para fins industriais.
Parágrafo único. Essa autorização não isenta a

Sociedade Minas da Serrinha Limitada da revisão a que,
em face da legislação vigente, está sujeito o seu contra-
to com o Estado para exploração da indústria de mine-

ração.
Art. 2. 1 . Revogam-se as disposições em contrá-

rio. 
0 Secretário de Estado dos Negócios da Agricultu-

ra , Indústria, -Comércio e Trabalho assim o tenha enten-

dido e faça cumprir.

ll'alácio do Govêrno do Estado -de Minas Gerais, em

Belo Horizonte, aos 2 de dezembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO,

Israel Pinheiro da Silva

^	4

DECRETO N. 723

Autoriza a Prefeilura Municipal de Uberaba a doar à
União o imóvel, onde funcionou o Aprendizado
'Borge,s Sampaio'% para instulação de uma fazeiWa
de seleções de gado zebá.

0 Govêrno do Estado de Minas Gerais, consideran-

do os resultados satisfatórios a que chegou a comissão
desígnada pelo Govérno Federal para estudar no Tri-
ângulo as possibilidades de instalação de u .ma fazenda

de seleção de gado zebú;
^Considerando que o Govêrno Federal já tomou me-

didas atinentes à instalação da fazenda de seleção na

quela zoTia do Triângulo;
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Considerando as vantagens que decorrem do melho-

ramento do tipo de animais destinados à produção de

carne.
Resolve, de conformidade com suas atribuições, au-

torízar a Prefeitura Municipal de Uberaba a doar ao
Govêrno da União os imóveiS, onde funcionou o Apren-

dizado "13orges Sampaio" 1 coiistitti'ido de unia sorte de

terras de 213 hectares e as berifeitorias nelas existentes.

0 Secretário de Estado dos Negócios do Interior

assim o tenha entendido e faça execlitar.

Palácio do Govérno, em Juiz de Fóra, aos 21 de

dezembro de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

JGsé Maria de Affimim

DECRETO N. 724

Aprova contas da Prefeilura de Ponte Nova

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuIções e de acôrdo coni o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ponte
Nova, doutor Otávio Soares, relativas ao período inter-

ventorial no exercício de 1936, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1935 . . . . . . . .	.	.	37:006$882)
Renda arrecadada . . . . . . . . .	.	353:904$200
Outras operações . . . . . . . . .	.	

10:414$200

401:325$282

Despesa:

Despesa realizada . . . . . . .	.	.	271:810$700
Outras operações . . . . . . . .	.	110:003$900
Saldo para o mês de agôsto	19:510$682

401:325$282

Situação patrimonial em 21-7-1936:

Ativo . . . . . . . . . .	.	.	.	1.634:872$801
Passivo . . . . . . . . . . . .	.	

.	
2.456:118$239

Passivo a descoberto . . . . . . .	.	821:245$438

k
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,Palácio do Govêrno, em Juiz de Fóra, 21 de dezein-
bro de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkj2iinz

1

DECRETO N. 725

Aprova corilas da prefeitura de Manga

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria de
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Manga,
senhor Domiciano Pastor Filho, relativas ao exercício
de 1935 e assim demonstradas:

Beceita:

Saldo de 1934 . . . . . . . . . .	.	66$300
Renda arrecadada . . . . . . . .	.	31:870$200
Outras operações . . . . . . . . . .	.	10:251$500

42:188$000
Despesa:

Despesa realizada . . . . . .	.	.	30:889$300
Outras operações . . . . . . . .	.	7:917$500
Saldo para 1936 . . . . . . . . .	.	3:381$200

42:188$000
Situação patrimonial:

Ativo . . . 1 . . . . . .	.	.	.	76:085$200
Passivo (dívida flutuante)	39:418$500
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,go 3.-, da lei estadua
l n. 9 8 de 10 

de outubro do cor

-rente ano, resolve aprovar a' nova planta da zona urba-

na da Capital, com as modificações autorizadas na men-

cionada lei .	Horizonte, aos 31
palácio do Govêrno, em Belo

d, dezembro de 1936.

BrNEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinin,

Patrimônio líquido . . . . . . .	.	.	36:666$700

Palácio do Govêrno, Juiz de Fóra, 21 de dezembro
de 1936.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

^	i

DECRETO N. 726

Aprova a nova planta da zona urbana da Capital
	

a

-0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de atribuição legal, em obediência ao disposto no arti-

L^1^	
, ^^.


