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13, de 5 de novembro de 1935 (pub. a 6). Autoriza,
o Poder Executivo a modificar o quadro do pessoal
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14, de 6 de novembro de 1935 (pub. a 7). Dispõe
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riza os quadros de peasnal effectivo e Pessoal Con-
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mentos de seita membros..........
20, de 16 de novembro de 1935 (pub. a 17). Autoriza
a abertura de um credito especial de 16:170$000 para
pagamento de indemnização á prefeitura de São Do-
mingos do Prata............
21, de 16 de novembro de 1235 (pub. a 17). Autoriza
a abertura de um credito especial de 251:300$000.
22, de 16 de novembro de 1935 (pub. a 17). Autoriza
a abertura de um credito supplementar para paga-
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de Gustavo Mello e Joaquim MulIer Teant, respecti-
vamente, 1.0 offlcial e porteiro da Junta Commercial

Lei n. 29, de 6 de dezembro de 1935 (pub. a 7 e novamente
a 8). Dispõe sobre fianças dos exactores.

Lei n. 30. de 6 de dezembro de 1935 (pub. a 7)	Autoriza
o Governo do Estado a realizar, total ou parcialmente,
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15.000:0001000, para occorrer às despesas com a orga-
nização e execução do plano systematico de appare-
lhamento das estancias hydromineraea existentes no
Estado de Minas............

Lei n. 31, de 9 de dezembro de 1935 (pub. a 10) Autorza
a abertura de um credito especial de 572:444$400, des-
tinado a attender ao pagamento do subsidio aos de

-putados até 31 de dezembro de 1935......

Lei a. 32, de 13 de dezembro de 1935 (pub. a 17). Fixa a
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e abertura da um credito especial......
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as respectivos vencimentos.........
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a abertura de diversos creditas supplemeutares
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a abertura de um credito especial de 55:177$400.
46, de 21 de dezembro de 1935 ('ub. a 22)	Autoriza
a abertura de varias crecEtos suppleneentares.
47, de 21 de dezembro de 1935 (pnb. a 22)	Autoriza
a abertura de um credito especial de 25:000$000.
48, de 27 de dezembro de 1935 (pub. a 28). Regula
o serviço de Fomento e Defesa da Producção cio Al-
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49, de 27 de dezembro de 1935 (pub. a 28). Dispõe
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51, de 27 de dezembro de 1035 (pub. a 28). Modfic;
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a abertura de um credito na importancla de.
25.409:809$700 supplementar á verba 37136 do orça-
mento	vigente............
54, de 27 de dezembro ele 1935 (pub a 28). 'Aprova
o convenio celebrado entre o Governo da 'União e o
Estado de Minas, para a execução do Cocligo de
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55, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Dispõe
sobre a primeira eleição de vereadores, prefeitos 
juizes de paz, e sobre a installaçãQ das Camaras
Municipaes, e autoriza e reducção de impostos mli-
nicipaes................

Lei a. 56, - Projecto vetado..........
Lei n. 57, de 27 de dezembro de 1935 (pub. a 28). Cria

mais quatro lagares ele desembargadores na Côrte de
Appellação e estabelece conp'etenoia para julgamento
deembargos.............

Lei n. 58, de 28 de dezembro ele 1935 (pub. a 12). Cria
um posto de 'combate á framboesja no distrieto de
Aguas Belias, municipio de Thephilo Oltani.

Lei ei. 59, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Isenta
de imposto e Concede favores a moinhos de trigo.

Lei ei. 60, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Concede
favores á primeira fabrica de cigarros e manufactu-
ras de fumos que se fundar 'no Estado.....

Lei ei. 61, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Autori-
za o Governo do Estado a abrir o credito especial de
500:000$000..............

Lei n. 62, de 29 de 'dezembro de 1933 (pub. a 31). Institue
porcentagem sobre a economia que se reerifique 'usa
verbas do orçamento para 1936.......

Lei n. 63, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31 e a 1111936).
Approva o Convenio Cafeeiro assignado em 18 de ju-
lho do corrente anuo, na 'Capital Federal, 'pelos repre-
sentantes dos Estados de São Paulo, Minas Geraes, Es-
pinto 'Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernani-
huco e Goyaz, e dá outras providencias.....

Lei a. 64, de 29 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Autoriza
a abertura de um credito especial de 27:630$000 e de
um credito supplementar de 1.380:000$000.

Lei si. 65, de 30 de dezembro de 1935 (pub. e 31). Autoriza
a Concessão de licença até quatro anuas aos fumo-
elonarios da administração da justiça, não remei-
nerados...............

Lei n. 66, de 30 de dezembro de 1935 (pub. a 31). Dispõe
sobre a reorganização 'geral dos iserviços da EMa Mi-
neira de Viação............

Lei ei. 67, de 30 ele dezembro de 1935 (pub. a 31). Autoriza

o Poder Executivo a 'abrir um credito especial de.
37.802:324$263, destinado á liquidação de contas da
'Rêde Mineira de Viação..........
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Decreto ii. 11.744, de 5 de janeiro de 11935	Autoriza o
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Decreto a. 11.756, de 17 de janeiro de 1935 - Autoriza o
prefeito -de 'Ferros a abrir creditos suppiemen-
tares	..............lo

Decreto n. 11.757, de 17 de janeiro -de 1935 - A-pprova
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	 11
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Decreto n. 11.764, de 18 de janeiro de 1935 - Approva
acto do prefeito de Pitanguy
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Decreto ei. 11.765, de 18 de janeiro de 1935 - Autoriza
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Decreto n, 11.766, de 18 de janeiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Sabinopous a abrir um credito
aupplementar	 16

Decreto n. 11.767, de 18 de janeiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Santo Antonio do Monte a abrir
um credito supplementar	 16

Decreto xi. 11.768, de 19 de janeiro de 1935 - Approva
as contas da Prefeitura de Santo Antonio do
Monte	 17

Decreto n. 11.769, de 19 de janeiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Botelbos a contrahir um empres-.
timo .	.	 18

Decreto n. 11.770, de 19 de janeiro de ltiSS - Autoriza
o prefeito de Maria da Fé a abrir credito, sip..
plementares

Uscreto ti. 11.771, de 19 de janeiro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Grão Mogol a alienar um predio	19

i.cseto xi. 11.772, de 19 de janeiro ele 1935 - Autorl7a
o prefeito de Juiz de Fóra a fazer doação
de um terreno á União Trabalhista Syndlcal
Mineira	 19

Decreto ei. 11.773, de 19 de janeiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Treinadal a fazer acqulslçâo de
um terreno	 15

Decreto n. 11.774, de 19 de janeiro de 1935 - Autort's
a transferencia de recursos, dentro das verias
de Pessoal da Secretaria da Agricultura	20
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Decreto n. 11.775, de 19 de janeiro de 1935 - Extende
aos professores dos gymnasioa e escolas nor-
maes o dispositivo do paragrapho 3.°, do ar-
tigo 2.0, do decreto n. 11.319, de 7 de maio
de 1934, e dispõe sobre o pagamento de au-
las extranumerarias	 21

Decreto n. 11.776, de 19 de janeiro de 1935 - Abre á Se-
cretaria da Educação e Saude Publica um cre-
dito especial de 25:000$000	 22
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Decreto o. 11.783, de 19 de janeiro de 1935 - Cria um
grupo escolar na Vil-ia Independencla, nesta Ca-
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Decreto o. 11.784, de 19 de janeiro de 1935	Cria onze
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Santo	 2(

Decreto o. 11.785, de 19 de janeiro de 1935 - Cria uma
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escolas ruraes, mixtas, no municiplo de Parai-
sopilis	 27

.1



$,

IV

e	4	 -

1	 .	 .	.

v
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plementar	 32
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Secretaria do Interior .........	36

Decreto o. 11.809, de 26 de janeiro de 1935 -- Modiflca
dispositivos do decreto numero 11.358, de 25
de maio de 1934	 17

Decreto n. 11.810, de 26 de janeiro ele 193 -- Abre uni
credito de 3.327:105$000 para o serviço de juros,
premios e amortização do emprestinin de eonso-
lidaçâo	 38

Decreto o. 11.811, de 26 de janeiro de 1935 - Dispõe so-
bre o modo por que devem ser dados os recibos
nos documentos de despesa e sobre pagamentos
a reformados e aposentados nas Exactorias	38

Ber1n ti. 11.812, de 10 de janeiro de 1935 Abre ree-
dito especial iiiss inlportancias de 1:186.$200 e
1:296$562, para pagamento de addiclonaes aos
ars. Joaquim Augusto da Silva e Octaviano M"n-

donça	 39
Decreto a. 11.813, de 26 de janeiro de 1935 ---. Transfere da

verba 7-A-1, da Secretaria da Finanças, o sal-
do de 37.035$000

Decreto n. 11.814. de 26 de janeIro de 1035 Coneede isen-
ção de direitos de exportação a cafés doados pelo
D.N.C. á Sociedade de Protecção aos ],azares
de Muriahé, ao Hospital e Asyio dos Invaiidos,
Santa Casa e Albergue Nocturno de Carangoia	40

Decreto n. 11.815, de 30 de janeiro de 1935 - Adopta, para
o exercicio de 1935, até 31 de março, o orça-
mento de 1934	 41

Decreto a. 11.816, de 30 de janeiro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ayuruoca a abrir credito sujipie-
mentares	 42

Decreto a. 11.817, de 1.° de fevereiro de 1935 - Eleva a
2.° grau as Escolas Normaes "Nossa Senhora dai
Dóres", de Diamantina, e "Santa Clara", de
Itambacury	 4

Decreto n. 11.818, de 2 de fevereiro de 1935 - Revoga o
decreto a. 10.694, de 4 de fevereiro de 1933	411

Decreto n. 11.819, de 2 de fevereiro de 1935 - Approva o
decreto a. 196, desta data, que fixa a despesa

1.
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e orça a receita do municipio de Beilo Hori-
zonte, para o exercicio de 1935 .

Decreto o. 11 .820, de 4 de fevereiro de 1935 - Modifica o
regulamento que baixou com o decreto n. 9.967,
de 27 de junho de 1931, e dá outras providen-
cias

Decreto n. 11.821, de O de fevereiro de 1935 - Muda a
denominação do dlstricto de Nossa Senhora da
Desterro, municipio de Itapecerica .	 64

Decreto u. 11.822, de 11 de fevereiro de 1935 - Cria duas
escolas, no municipio de Paraguassü

	
1,1

Decreto o. 11.823, de 11 de fevereiro de 1935 - Cria duas
escolas ruraes, nsixtas, no municiplo de Rio
Preto
	 65

Decreto n. 11.824, de 11 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Sacramento

	 65
Decreto n. 11.825, de 11 de fevereiro de 1935 - Autoriza

o prefeito de Prados a abrir um credito sup-
elementar
	 66

Decreto ri. 11.826, de 11 de fevereiro de 1985 - Autoriza
o prefeito de Guanhàes a abrir um credito sup-
plementar
	 66

Decreto n. 11.827, de 11 de fevereiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Braxopolis a realizar um empres-
timo Interno
	 613

Decreto n. 11.828, de 12 de fevereiro de 1935 - Isenta da
taxa de estatlstica a canna de assucar destinada
á Nova Usina Junqueira, situada no Estado de
São Paulo
	 67

Decreto ri. 11.829, de 12 de fevereiro de 1935 - Approva
clausulas de contractos a serem celebrados pela
Prefeitura de Juiz de Fóra

	 68
Decreto n. 11.830, de 15 de fevereiro de 1935 - Dispõe

sobre iminunidades dos deputados á Assembléa
Constituinte Estadual
	 77

Decreto n. 11.831, de 16 de fevereiro de 1935 - Reconhece
o sr. tManoel Martins Lourenço Gomes como
vice-consul de Portugal em Varginha

	 78

Decreto n. 11.832, de 10 ele fevereiro de 1935 - Reconhece
o Msdzac (André Miranda Gerard) coma con-
sul da França no Rio de Janeiro, com jurisdi-.
eção neste Estado
	 78

Decreto o. 11.833, de 16 de fevereiro de 1935 - Abre o
credito supplementar de rs. 15:608$ 4 00 para
pagamento da dlffeivnça d vencimentos e ad-
dlclonaes de desembargadores e juizes de di-

79reito
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Decreto o. 11.834, (te 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Rio Preto -	79

Decreto o. 11.835, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
as contas da Prefeitura de Ayuruoca	 SI)

Decreto n. 11.836, de 16 de fevereiro de 1935 - Apprava
contas da Prefeitura de Cachoeiras	 81

Decreto n. 11.837, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Cachoeiras .	.	-	81

Decreto ri. 11.838, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Cachoeiras	 82

Decreto n. 11.839, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Cabo Verde	 82

Decreto n. 11.840, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Corintho .	 83

Decreto n. 11.841, de 16 de fevereiro de 1935 - Approvu
contas da Prefeitura de Corintho .	 84

Decreto n. 11.842, de 16 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Corintbo .	 81

Decreto ri. 11.843, de 19 de fevereiro de 1935 - Approva
definitivamente o plano das obras e a planta
dos terrenos relativos á localização e constru
cção da nova estação da E. F. Leopoldina, em
Carangola
	 85

Decreto n. 11.844, de 19 de fevereiro de 1935 - Desapro-
pria por utilidade publica os terrenos da an-
tiga Fabrica de Porceilana, situados entre os lei-
lometros 456, 243 e 450, 260, da E. F. Leo
poldina, em Caraiigoln	 SI;

Decreto ri. 11.845, de 22 de fevereiro de 1935 -- Abre á
Secretaria das Finanças uni credito especial de
1.043:000$000, para pagamento de despesas fei-
tas pela Imprensa Official, em 1934 -	86

Decreto a. 11.846, de 22 de fevereiro de 1935 - Abre á
Secretaria das Finanças uns credito especial
para pagamento de gratificação addicionai

Decreto o. 11.847, de 22 de fevereiro de 1935 - Abre um
credito especial á Secretaria das Finanças, para
pagamento de gratificação addtcional -	87

Decreto ri. 11.848, de 22 de fevereiro de 1935 _. Cria duas
escolas ruraes, mixtas, no municipio de Tres
Pontas	 88

Decreto o. 11.849, de 22 de fevereiro de 1935 - Cria uma
escola rural, mixta, no munlclpio de Caratinga	83

Decreto n. 11.850, de 22 de fevereiro de 1935 - Autoriza
o prefeito de Ferros a abrir creditos supple-
mentare	 88
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Decreto n. 11.851, de 22 de fevereiro de 1985 - A.pprova
contas da Prefeitura de Tres Pontas	 89

Decreto ei. 11.852, de 22 de fevereiro de 1935 - Appcova
contas da Prefeitura de Jequery .	 89

Decreto ii. 11.853, de 27 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Itajubã .	 90

Decreto n. 11.854, de 27 de fevereiro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Itajubá

	 91
Decreto n. 11.855, de 27 de fevereiro de 1935 - Approva

contas da Prefeitura de Itajubá .	 92
Decreto n. 11.851, de 27 de fevereiro de 1935 - Appcva

contas da Prcfeitura de Itajubá .	 92
Decreto n. 11.857, de 28 de fevereiro de 1935 - Muda para

Santa Clara a denominaçlo do distrle.to de Ta-L-
bei, rnunidpla de Bocayuva

	 93
Decreto a. 11.858, de 2 de março de 1035 - Organiza a

Secretaria da Assernhlla Constituinte do Estnda
de Minas Geraes e abre o necessario credito	93

Decreto n. 11.859, de 2 Ce março de 1935 - Approva o
regulamento da Secretaria da Assembida ConsiL
-ininte do Estado de Minas Geraes .	 33

Decreto o. 11.860, de 2 de março de 1935 - Fixa o sub-
sidio e a ajuda de custo dos deputados á
sembléa Constituinte de Minas Geraes

	 1 (li
Decreto ri. 11.861, de 6 de março de 1935 -- Proroga ali

31 de março o prazo para a promulgaçiio d
orçamentos	municipaes do corrente exercido	105

Decreto a. 11.862, de 9 de março de 1935 - Cria (luas
escolas ruraes, mixtas, no municipio de 1os
de Caldas	 1 013

Decreto a. 11.863, de 9 de março de 1935 - Cria mas
escola rural, mixta, no municipio de Oliveira	106

Decreto a. 11.814, de 9 de março de 1935 - CLa urna
escola rural, mixta, no municipio dp Cacau-
gola	 1913

Decreto ri. 11.865, de 9 de março de 1935 - Cria urna
escola rural, mixta, no municipio de Arechurgo	107

Decreto n. 11.866, de 9 de março de 1935 - Cria uma s
cola rural, mixta, no municipio de Gyrnirim

	10
Decreto a. 11.867, de 9 de março de 1935 - Cria urna

escola rural, mixta, no municipio de Carmo do
Rio Claro	 107

Decreto n. 11.868, de 9 de março de 1935 -• C:ia ti-r. ,
escolas ruraes, mixtas, no muntciplo de liabira

	108
Decreto o. 11.869, de 9 de março de 1935 - Cria Cuatro

escolas curses, raixtas, no municipio da Lima
Duarte . .	 108

Ix

Decreto ei. 11.870, de 11 de março de 1935 -Desapro-
pria a faixa de terreno necessaria ã coustru..
cção do ramal ferreo horto-Matadouro, nesta
Capital

Decreto 11. 11.871, de 13 de março de 1935 - Approva coa-
ias da Prefeitura de Carandahy .

Ticerelo a. 11.872, de 13 de março de 1935 - Approva coei-
las da Prefeitura de Montes Claros

Decreto o. 11.873, de 13 de março de 1985 - Approva Con-
tas da Prefeitura de Botrlhos

Decreto n. 11.874, de 13 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de, Dotelhos

Decreto ri. 11.875, de 13 de março de 1935 - Approva coei-
155 da Prefeitura de Baependy

Decreto o. 11.876, de 13 de março de 1935 - Autoriza o
prefeito de Barbacena a permutar um terreno

Decreto n. 11.877, de 13 de março do 1935 - Autoriza
o prefeito de Ouro Fino a abrir credites sup-
plementares

Derreto o. 11.878, de 13 de março de 1935 - Autoriza
o prefeito de Jeqaery a desapropriar dois pre-
dlis, um muro e um terreno

Decreto ii. 11.879, de 13 de março de 1935 - Autorize
prefeito de Santo Antonio do Moute a iidqui.

rir uma faixa de terreno

Decreto ei. 11.880, de 13 de março de 1935 ......Autoriza
e prefeito de Pouso Alegre a conirahir um cm-
p;-estimo interno

Derreto ei 11.881, de 13 de março de ili5	1:provzs O

contracto celebrado entra a Prefeitura de Rio
Itranco e a Companhia Teiephonica flrariloirn

Decreto a. 11.882, de 14 de março de 1935 -- Abre á Se-
cretaria da Educação um credito especial de
295$ 600 , para pagamento de llralificaçáo rdd
&oriai

T5acreto ri. 11.3183, de 11 de março de 1935 -- Abre á Se-
rtaria da Educação um credito esnecaJ de

32100, para pagamento de gratificação a-deli-
cional

Decreto ri. 11.884, de 15 de março de 1935 -- Ânprova core.
tos da Prefeitura de JequitinhionL a

Decretei a, 11.585, de 15 de março de 1935 - A'pprova co'-
tns da Prefeitura de Baeriendy

Decreto a. 1 1.888, da IS de março de 1933 -.- Approva ret,
ias da Prefeitura de Murieb	.....

Decreto ei 11 .987, d€ 15 tia março de 1935 - Approva rr-
tas tia Prefelinra de Mnriahé
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Decreto n. 11.905, de 30 de março de 1935 - Eleva a
Escola Normal de 2. 0 grau o Coileglo "Nossa
Senhora das Dôres", de Uberaba .	 134

Decreto n. 11.906, de 1.° de abril de 1935 - Adopta, para
o exercicio de 1935, mais dois duodecimos do
orçamento de 1934
	

135
Decreto n. 11.907, de 3 de abril de 1935 - Declara feriado

o dia 4 de abril do corrente anuo	 135
Decreto a. 11.908, de 5 de abril de 1935 - Cria o Insti-

tuto Pestalozzi de Minas Geraes .	 136
Decreto a. 11.909, de 5 de abril de 1935 - Dá organiza-

ção especial ao Grupo Escolar «Bonito Musso-
lini", desta Capital
	

136,
Decreto a. 11.910, de 5 de abril de 1935 - Transforma

em Escola Normal Official de primeiro grau,
sem unos para o Estado, o Coliegio "Nossa Se-
nhora das Lagrinias", de Uberlandin	 137

Decreto n. 11.911, de 5 de abril de 1935 - Perdôa pra-
ças da Força Publica do Estado	 137

Decreto a. 1, de 5 de abril de 1935 - Contém disposições
relativas ao Gabinete do Governador	 133

Decreto n. 2, de 5 de abril de 1935 - Desdobra a Se-
cretaria da Agricultura, Viação e Obras Publi-
cas, e contém outras disposições ....	133

Decreto n. 3, de 16 de abril de 1935 - Revigora o saldo
cio credito especial a que se refere o decreto ri.
11.620, de 15 de outubro de 1934, na importati.
cia de dois mil e sessenta e oito contos du-
zentos e quarenta e cinco mil e seiscentos
réis	 140

Decreto n. 4, de 24 de abril de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Santo Antonio do Monto	140

Decreto n. 5, de 24 de abril do 1935 - Approa'a contas
da Prefeitura de Santo Antonio do Monte	141

Decreto o. 6, de 24 de abril de 1935 - Approva contos
da Prefeitura de Mercês	 111

Decreto n. 7, de 24 de abril de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de A.rceburgo	 112

Decreto a. 8, de 24 de abril de 1935 - Appr.ove contas
do Prefeitura de Tremedal

	
143

Derreto o. 9, de 24 de abril de 1935 - Approva coobsa
da Prefeitura de Rio Casca	 143

Decreto a. 10, de 24 de abril de 1935 - Approva cOnhais
da Prefeitura de Ttnutaba	 144

Decreto n. 11, de 24 de abril de 1935 - Apprvn cool'is
da Prefeitura de Areeburo	 145
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Decreto n. 11.888, de 15 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Aymorés

Decreto n. 11.889, de 15 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Aymorés

Decreto n. 11.890, de 15 de março de 1935 - Autoriza o
prefeito de Passos a desapropriar um terreno e
abrir um credito

Decreto a. 11.891, de 15 de março de 1935 - Autoriza a
doação do Gymnasio de Poços de Caldas á União
Brasileira de Educação e Ensino

Decreto n. 11.892, de 16 de março de 1935 - Approva cie-
finitivarnente a planta dos terrenos da antiga
Fabrica de Porceilana, entre os kiloinetros 455,
243 e 456, 260, da E. F. Leopoldina, destinados á
nova estação dessa estrada, na cidade de Ca-
rangola

Decreto n. 11.893, de 22 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Santa Catharina

Decreto si. 11.894, de 22 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Cambuhy

Decreto a. 11.895, de 22 de março de 1935 - Abre um
credito especial da importancia de 106:577$700,
para occorrer ao pagamento de custas venci-
das no 2. b semestre de 1934

Decreto a. 11.896, de 27 de março de 1935 - Autoriza o
prefeito *Ic Santos Dumont a alienar 25 contos
em apotices da divida publica federal

Decreto a. 11.897, de 27 de março de 1935 - Autoriza o
prefeito de Jacuhy a doar um terreno

Decreto o. 11.898, de 27 de março de 1935 --- Autoriza o
prefeito de São Domingos do Prata a alienar
n'a machina typographica

Decreto ri. 11.899, de 27 de março de 1935 - Autoriza e
prefeito de Grão Mogol a alienar lo1es nas sé-
dos dos districios de Porteirinha e Riacho dos
Machados

Decreto n. 11 -900, de 27 de março de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Ayuruora

Decreto ri. 11.901, do 27 de março de 1935 - Approa con-
tas da Prefeitura de Avuruoca

»ecreto n. 11.902, de 27 de março (te 1935 .- Approva con-
tas da Prefeitura de Ferros

Decreto o. 11.903, de 2 1 de março de 1935 -- Approvs
tas da Prefeitura de Ferros

flceeto a. 11.904, de 27 de março de 1935 . Approra
tas dii Prefeitura de Ferros ......
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Decreto ri. 12, de 24 de abri! de 1935 - Approva contas
-da Prefeitura de Pequy

Decreto n. 13, de 24 de abril de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Carmo do Paranahyba

Decreto n. 14, de 24 de abril de 1935 -- Approva contas
da Prefeitura de Campos Geraes .

Decreto n. 15, de 24 de abril de 1935 --- Approva contas
da Prefeitura de Manga

Decreto ri. 16, de 24 de abril de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Manga

Decreto 11. 17, de 24 de abril de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Caraiigola

Decreto ri. 18, de 24 de abril de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Santo Antonio do Monte a desapropriar
uma faixa de terreno

Decreto ri. 19, do 24 de abril de 1935 -.-. Autoriza o pr•-
feito de Rio Casca a abrir um credito addirlo..
Jial de 40:408$900

Decreto ri. 20, de 24 de abril de 1935 . Autoriza o pre-
feito de Arceburgo a abrir um credito addiclnr.nl

Decreto ri. 21, de 24 de abril de 1935 Autoriza o pre-
feito de Santo Antonio do Monte a abrir um
credito de 6:545$800, para regularizar a escri-
pta municipal de 1933

Decreto ri. 22, de 24 de abril de 1935 -- Autoriza , pre-
feito de Carmo do Paranahyba a abrir um
credito addicional

Decreto ci. 23, de 24 de abril de 1935 -- Autoriza o pre-
feito do P'quy a abrir um cmdtto adclicional

Decreto o. 24, de 24 de abril de 1935 Pioroga o man-
dato dos actunes juizes de paz do Blado e res-
pectivos supplentes

Decreto a. 25, de 24 iIn abril do 1035 - Autoriza o pre-
feito de Montes Claros a celebrar um c'ntrect
de concessão para exploração do serviço fri-
nerario

Decreto ri. 26, de 26 de abril de 1935 .. Revgora para
este exercido o saldo do credito aberto pio
decreto ri. 11.412, de 30 de junho de 1954

Derreto ri. 27, de 26 de abril de 1935 -. Abre A Secreta
ria das Finanças um credito especial para pa-
amento de gratificação addldonal

Decreto n. 28, de 26 de abril de 1935 .-.- Abre à Secretarie
das Finanças um credito especIal da importando
de 1:732$600, Dera paain.5ritc te
addtcl.isal	............
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Decreto ri. 29, de 27 de abril de 19135 - Cisasaifica nas no-
vas Secretarias de Estado doa Negocios da Agri-
cultura, Industria, Commerclo e Trabalho e da
V ação e Obras Publicas o pessoal da antiga S-
coeteiria da Agricultura, Viação e Obras Putjica.

Decreto ci, 50, de 2 de abril de 1955 -.. Abre á Secretaria da
locação e Saude Publica um credito especial de

77213$600, para pagamon	,i gratificação sidi-
elonal..............

Decreto a. 31, de 29 de abril de 193o - Cria uma escola
rural, mista, no municp10 eia Barbacena

Decreto n. 32, de 29 de abril de 193a -. Cria uma escota
rural, mista, no municipio de Itornbucury

Decreto n. 33, de 29 de abril de 1935 -- Cria urna escola
rural, mista, no mu1icipio de Cachoeras

Decreto n. 34, de 29 de abril de 11135 - Cria crina escola
rural, mista, no fl)Uflil'ipio de Ayeuoca

Decreto ii. 35, de 29 de abril dc liSã - Cria troo, ecoolas
ruraes, mixiro, 110 rnnnicipio de Caratira

Decreto a. 36, de 1.0 de mato de 193.5 - Approva contas da
Prefeitura de kequy

Decreto a. 37, de. 1.0 de moio do	5 - Appruc a contas do
ex-agente cxcutivo de ilaehoncy

Decreto ri. 38, de 1.0 de maio de 1935 - Approva contas cia
t,'afeit,rr, de Pouso Alce

Dcc re o ri . 3'. ole . de maio de 1937	. p pova contas da
l'ieieitura de Carmo cio Pmaoaiiyba .

U.crto	10, do 1. 1 de maio de 1113	tppro e contas ,l cc
Prefeitura de Viçosa

Decreto ri. 41, de 1.0 de maio de 1935 - Approva contas da
Prefeitura de Viçosa ........

Decreto ri. 42, J. 1.0 de maio de 1935 - .'culn:ra o 51c-
lo de Juiz de Fóra a adquirir por compra, per-
muta e desapropriação os terrenos neccosarios 6
formação do açude-manancial do novo atual. c
mento d'agua

Decret o n. 43, dc 1.° de maio de 1135 - AutOrl2cc o pre-
l:ito de Arassuahy a abrir um credito espce1.

Docrcto ri. 44, de 1 1 de maio de 1935 - Autoriza a permu-
ta de um predio e terreno situados ejis itape-
carica	..............

Decreto n. 45, de 1.° de maio de 1935 * Autoriza o pre-
tlto de Carmo do Paraxisdsyba e airir uti mdito
addiclorial

.1, de 4 4€ maio de 19115	. Cria cinco escolas
ursas, mistas, no monici:o de Ipanema
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Decreto n. 47, de 4 de maio de 1935	Cria uma escola

rural, mixta, no munlclplo de Oliveira	 176
Decreto n. 48, ne 4 de maio de 1935 - Autoriza o Pre-

feito de Beilo Horizonte a proceder á reforma do
Regulamento Geral da Prefeitura	 179

Decreto a. 49, de 4 de ma.o de 1935 - Dispõe sobre o Ins-
tituto Mineiro do Café	 179

Decreto n. 50, de 14 de maio de 1935 - Cria a Escola de
Industrias Agricolas "Candido Tostes", no muni-
Cipio de Juiz de Fór	 181

Decreto mi. 51, de 21 de maio de 1935 - Abre á Secretaria
da Educação e Saude Publica uns credito especal
de 1:136$000, para pagamento de gratificação ad-
dicional	 181

Decreto a. 52, de 21 de maio de 1935 - Cria duas escolas
ruraes, mixtas, no municipio de Passos	 182

Decreto n. 53, de 22 de maio de 1935 - Abre uma credito
especial de Rs. 8:000$000	 182

Decreto n. 54, de 22 de maio de 1935 - Faz doação de um
terreno á Prefeitura de Carangola .	 182

Decreto n. 55, de 22 de maio de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Tiradentes a fazer doação de um ter-
reno do patrimonio municipal	 183

Decreto ri. 56, de 22 de maio de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Santos Dumont a desapropriar um ter-
reno	 183

Decreto mi. 57, de 22 de maio de 1935 - Autoriza o prefei-
to de Raul Soares a vender em hasta publica
proprios da Prefeitura	 124

Decreto mm. 58, de 22 de maio de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Silvianopolis a abrir um credito aup-
plementar	 184

Decreto n. 59, de 22 de maio de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Aymorés	 186

Decreto n. 60, de 22 de maio de 1935 - Autoriza o Pre-
feito de Paruopeba a abrir um credito especial.	lãS

Decreto o. 61, de 22 de miolo de 1935	Approva uni acto
do Prefeito de Alfenas, relativo, á al»rture de
creditos eddicionaes	 186

Decreto o. 62, de 23 de maio de 1935 -- Autoriza o pre-
feito de Santa Quiterla a abrir um credito ex-
traordlnario	............	180

Decreto o. 63, de 23 de maio de 1935 - Approva se con-
tas do Prefeito de Belio Horisoota ,	 187

Decreto em. 64, de 23 de maio de 1935 - Autorize o Secre-
tario do Interior a Coueeder, a pedido, ,x1n-
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são de sargentes, cabos e soldados da Força Pu-
blica, diepensada a allegação de motivo justo

	187

	

"Decreto mm. 65, de 25 de maio de 1935	Dá providencias
para a demarcação da linha fronteiriça do Es-
tado de Minas Geraes com o de São Paulo.	187

Decreto a. 66, de 29 de maio de 1935 - Dispõe sobre a pro-
phylaxia da febre amarelia no hsiado

	 189
Decreto o. 67, de 29 de maio de 1935 - Cria uma escola

rural, mixta, no municipio de Machado
	 189

Decreto mm. 68, de 29 de maio de 1935 - Abre um credito
extraordinarlo de 222:525$000 para attender a
despesas de epidemias
	 190

Decreto mm. 69, de 29 de maio de 1935 - Cria duas escolas
rurees, mnlxtas, no municipio de Itanhomy

	190
Decreto mm. 70, de 29 de maio de 1935 - Cria uma escola

rural, mixta, no municiplo de Nova Rezende
	191

Decreto mm. 71, de 29 de maio de 1935 - Cria seis escolas
rurees, mixtas, no municiplo do Prata

	 191
Decreto mm. 72, da 29 de maio de 1935 - Dá a denominação

especial de "Escolas Reunidas Nossa Senhora do
Carmo", ás districtaes de Buenopolis, municipio
de Diamantina ...........	191

Decreto n. 73, de 3 de junho de 1935 - Cria uma escola
rural, mixta, no municipio de Conceição

	192
Decreto n. 74, de 3 de junho de 1935 - Cria uma escola

rural, mnixta, no municipio de Ferros	 192
Decreto li. 75, de 3 de junho de 1935 - Cria unia escola

rural, mixta, no municipio de Diamantino
	192

Decreto a. 76, de 3 de junho de 1935 Institue normas
pare a cobrança da divida activa estadual, mmii-

pliaudo a comnptencia dos pruinotores de justiça
de fõra da Capital
	 103

Decreto a. 77, de 3 de junho de 1955 - Institue o empenho
precio para as despesas com a acguisição de
material e estabelece normas concernentee á suem
execução
	 197

Decreto em. 78, de 4 de junho de 1935 - Cria duas escolas
ruraes, mixtas, no mnuticiplo de Itajubá

	 199
Derreto o. 79, de 5 de junho dc 1933 - Approya contas

da Prefeitura de Saberá ........	199

	

Decreto o. 80, de 5 de junho de 1935	Appmuva eoemta
da Prefeitura de Guarará ........	200

	

Decrcto a. 81, de 5 d junho de 1935	Approvo contas
de Prefeitura de Peçanha

	 201
Derreto cm. 82, de 5 de junho de 1935 - Autoriza o prefeito

de Sabari a abrir um credito euppiemenbar	201
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Decreto n. 83, de 5 de junho de 1935 - Autoriza a prefeito
de Varginha a desapropriar urna casa e o res-
pectivo terreno

Decreto n. 84, de 5 de junho de 1935 - Autoriza o prefeito
de Mercês a assignar contracto para exploração
do serviço telephoisico no município .

Decreto n. 85, de 5 de junho de 1935 -- Approva o acto
do prefeito de Arceburgo decretando a abertura
de um credito extreordinario

Deeeeto a. dii, de 7 de junho de 1135 Abre o credito aup-
plernenter de Re. 83:707$000, para pagamento
de differença de vencimentos e addicionaes aos
desembargadores e juizes de direito .

Decreto n. 87, de 7 de junho de 1935 - Concede isenção de
direitos aos cafés doados pelos D. N. C. ao
Hospital de Manhuassu' e á Associação de As-
sisiencla aos Tuberculosos Proletarios em Belio
Horizonte e faz unia rectificação

Decreto ri. 88, de 7 de junho de 1935 - Revigora para cate
exercicio o saldo do credito especial aberto pelo
decreto n. 11.243, de 28 de fevereiro de 1931,
pela Secretaria do 1nerior

Derreto mi. 89, de 10 de junho de 1935 - Rectifica o decreto
o. 11.812, de 26 de janeiro do corrente anuo

Decreto si. 90, de 12 de junho ele 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Nova Rezende .

Decreto a. 91, de 12 de junho de 1935 - Approve contas
da Prefeitura de Nova Rezende

Dcm9,e. 92, de 12 de junho de 1935 -- Appremva contas
da Prefeitura de Nova Rezende

Decreto o. 93yde 12 de junho de 1935 - Approva contas
da Prefe:tura de Nova Rezende

Decreto a. 94, de 12 de junho de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Nova Rezende

Decreto n. 95, de 12 de junho de 1935 - Autoriza o prefeito
de Ferros a abrir um credito especial

Decreto n, 96, de 12 de junho de 1935 - Cria o Serviço do
Contencioso e de Consultas Jurídicas do Estado

Decreto o. 97, de 15 de junho de 1935 - Abre á Secretaria
da Educação e Saude Publica um credito espe-
dai de 531$100, para pagamento de gratificação
addicional .............

Decreta o 98, de 22 de Junho de 1935 - Abre um credito
ep6c1al de Es. 190:000$000 para despesas da ina..
taliação da Secretaria da Agricultura. Industria,
Cnmmarcto e Trabalha .........

Decreto a. 99, de 22 de junho de 1935 -- Concede isenção
de impostos de exportação para Lodos os exem

-plares de animaes destinados á 5. Exposição
Pecuaria de Petropolis

Decreto a. 100, de 22 de junho de 1935 - Modifica dispo-
sições do decreto a. 11.412, de 30 de junho de
1934

Decreto a. 101, de 26 de junho et- 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Bom Successo......

Decreto ri. 102, de 26 de junho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Prados a abrir um credito especial

Decreto a. 103, de 26 de junho de 1935 - Approva o de-
creto municipal numero 33, de 11 de abril ultimo,
da Prefeitura de Arceburgo

Decreto a. 104, de 26 de junho de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ouro Fino a abrir um credito aup-
plementar	.	......

Decreto n. 105, de 26 de junho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Ferros a vender immoveis mediante has-
ta publica

Decreto a. 106, de 27 de junho de 1935 -- Autoriza o pie-
feito de Ubá a assignar com o senhor Luis de
Araujo Porto contracto para exploração do sei-
viço funerario

Decreto o. 107, de 27 de junho de 1935 - Extingue o quadro
de delegados de Captaras annexo no 1. 0 11. C. M.
da Força Publica

Decreto n. 108, de 3 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de São Romão a abrir um credito espe-
cial de 1:240$000

Decreto n. 109, de 3 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Muriahé a permutar uni predio de pro-
priedade da Prefei.ura .......

Decreto a. 110, de 3 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Campo Babo a abrir sim credito especial

Decreto a. 111, de 5 de Julho elO 1935 - Autoriza o pre-
feito de Oliveira a abrir um credito supplemen-
ter na importancia de 10:500$000 .

Decreto n. 112, de 3 de julho de 1935 - Autoriza o prefei-
to de Bailo Horizonte a vender lotes de terreno,
independente de hasta publica, á Mitra Arcisidio-
cesana, e contêm outras disposições

Derreto n. 113, de 3 de julho de 1935 - Cria mais uni
cargo de juiz de direito na Comarca de Be.11o
Horizonte

Decreto a. 114, de 5 de julho de 1935	Dispõe sobre corri-
mislonados de Força Publica
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Decreto n. 115, de 9 de julho de 1935 - Cria, na Capital

Federal, annexo ao Serviço do COnbiciosú ' de
Consultas Juridicas, o Serviço de Aivocacja do
Estado de Minas

Decreto n. 116, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito do municipio de Campo Bailo a assignar
contracto com o senhor Djocesjo Baibosa

Decreto n. 117, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pie.
feito de Arceburgo a abrir um credito supplc-
mentar, na importancia de 2:340$000

Decreto u. 118, de 10 de julho de 1935	Autoriza o pre-
feito de Rio Casca a abrir uni credito de .....
40:725$409

Decreto si. 119, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Ferros a realizar operações de credito.

Decreto n. 120, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Salinas a fazer desapropriação

Decreto n. 121, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Itabirito a ossignar Contracto Com o Sr.
Agostinho Rodrigues

Decreto n. 122, de 10 de julho de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Carmo do Paran.ahyba a firmar con-
tracto para exploração do Coilegio São GeraldoDecreto n. 1231 Orça a Receita e fixa a Despesa para o
exercido de 1935

Decreto si. 124, de 25 de julho de 1935 - Dispõe sobre en-
gajamentos na Força Publica

Decreto n. 125, de 25 de julho de 1935 - Fixa o effectjvo
do Corpo de Bombeiros e contém outras disposi-
ções

Decreto n. 126, de 25 de julho de 1935 Dispõe sobre o liso
do uniforme de flanelia kakj para offlciaes da
Força Publica

Decreto n. 127, de 25 de julho de 1935 - Fixa a Força
Publica do Estado de Minas Geraes para o cor-
rente anno e contém Outras disposições

Decreto n. 128, de 27 de julho de 1935 - Abre uns credito
especial para regularizar despesas feitas e liqui-
dadas no exercido de 1934

Decreto n. 129, de 27 de Julho de 1935 - Abre uni credito
especial para regularizar e pagar despesas re-
ferentes a obras autorizadas em exercicios an-
teriores a 1935

Decreto a, 130, de 27 de Julho de 1935 - Abre uni credito
especial nara regularizar despesas feitas e liqnl-
dadas no exercido de 1933.......

Decreto a. 131, de 27 de julho de 1935 - Abre o credito

XIX

especial de 47:750$000 pesca a construcçáo do
mausoléo do dr. Francisco Antonio de Saltes.

Decreto a. 132, de 29 de julho de 1935 - Modifica o de a.
11.297 de 10 de abril de 1934

Decreto n. 133, de 29 de julho de 1935 - Abre á Secre-
taria da Educação e Saude Publica um credito
especial de 1:084$700, para pagamento de grati-
ficação addicional a funccionarios do ensino pri-
mar!<>

Decreto ii. 134, de 29 de julho de 1935 - Proroga o prazo
estabelecido para entrar em vigor o novo Regu-
tainento da Rêde Mineira de Viação

Decreto n. 135, de 29 de julho de 1935 - Revigora o art.
2.° da lei n. 913, de 9 de agosto de 1926, e con-
tém outras disposições.........

Decreto a. 136, de 29 de julho de 1935 - Declara feriado o
dia 30 de julho de 5935.......

Decreto a. 137, de 29 de Julho de 1935 - Approva accordo
feito entre a Prefejura de Beilo Horizonte e a
Companhia Força e Luz de Minas Geraes.

Decreto si. 138, de 29 de julho de 1935 - Autoriza o Pre-
feito de Belio Horizonte a ceder gratuitamente os
quarteirões n•s. 21 e 22, da 12. secção urbana
á Inspectoria Salesiana Sul do Brasil.

Decreto ii. 139, de 29 de julho de 1935 - Approva o acto
do Prefeito de Belio Horizonte, constante do De-
creto municipal n. 37, de 29 de julho de 1935.

Decreto si. 140, de 29 de julho de 1935 - Abre um credito
especial para pagamento de despesas feitas pela
Secretaria da Educação em exercicios anterio-
res a 1935

Decreto a. 141, de 29 de julho de 1935 - Abre uso credito
addicional especial de 1.619:370$000, para abo-
no de dez etapas mensaes a cada praça e inferior
da Força Publica e do Corpo de Bombeiros.

Decreto n. 142, de 29 de Julho de 1935 - Cria a 2. a cadei-
ra de Historia da Educação na Escola Normal da
Capital..............

Decreto n. 143, de 29 de julho de 1935 - Incorpora distni-
ctos Judidiarios á comarca de Barbacesia

Decreto n. 144, de 29 de julho de 1935 - Autoriza o Prefei-
to de Bello Horizonte a vender lotes da Vila Coa-
cordia, independente de hasta publica.

Decreto a. 135, de 29 de julho de 1935 - Auionia vende
de lotes, independente de basta publica

Decreto ii. 146, de 29 de Julho de 1935 - Dispõe sobre o
Instituto Mineiro do Café........
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Decreto a. 147, de 29 de julho de 1935 - Arova o re-
gulamento provisorio para os ser\'os a cargo
da secção especial, annexa á Inspec ria 'Fiscal,
no Rio de Janeiro

Decreto a. 148, de 29 de julho de 1935	1)ispd sobre o
emprestimo de 000 .000 :000$00G

Decreto n. 149, de 29 de julho de 1935 - Dispue sobre as
relações do Estado com o Banco de (1erdito Real
de Minas Ueraes..........

Decreto si. 150, de 29 de julho de 1935 - Approva o Conve-
nto desta dela entre os Estados de Minas e de
Goyaz, para resolver a questõo de illmite.s e a
arrecadação de rendas na fronteira

Decreto si. 151, de 29 de julho de 1935 - Dispõe sobre o
ensino religioso nos estabelecimentos officiaes
de instrucção primaria, secundaria, profissional
•e normal............

Decreto a. 152, de 29 de julho de 1935 - Declara priva-
tivo o cargo de officiai do registro de immoveis
do termo séde da comarca de Santa Rita do Se-
pucahy

Decreto a. 153, de 29 de julho de 1935 - Transfere para o
povoado de Vermelho a séde do districto de
Cainpolide, municipio de Barbacena, dando-lhe a
denominação de Saldanha........

Decreto a. 154, de 29 de julho de 1935 - Cria o districto
de Cajury, no municiplo de Viçosa.....

Decreto a. 155, de 29 de julho de 1935 - Altera a divisão
judiciaria do Estado e conténs outras disposições.

Decreto a. 156, de 29 de julho de 1935 - Cria o districto
adnjnistrativo e de paz de Palmeiras, no muni-
cipio de Extrema e fixa as respectivas divisas
com o districto daqueila cidade

Decreto n. 137, de 29 de julho de 1935 - Separa o cargo
de Curador de Menores do de Ausentes, Orphãog
e Massas Failidas da comarca de Beijo Horizente.

Decreto a. 158, de 29 de julho de 1935 - Desapropria, por
necessidade publica, terrenos situados no cha-
padão da margem S W da Lagoa Santa, no dis-
trieto de Lagoa Santa, no municipio de Santa
Luzia..............

Decreto n. 159, de 29 de julho de 1935 - Abre o credita
especial de 181:500$000 para pagamento de r-
renos adquiridos e desapropriados em Lagoa
Santa municipio de Santa Luzia

XXI

Derreto n. 160, de 29 de julho de 1935 - Abre o credito
especial de 74:114900, para recorrer a despesas
com a instailação da Asseiubléa Constituinte do
Estado

Decreto a. 161, de 29 de julho de 1935 - Approva o Regu-
lamento do Serviço de Fiscalização das Rendas
e do Patrimonio do Estado........

- Decreto a. 162, de 29 de julho de 1935 - Approva o Re-
gulamento da Secretaria de Estado dos legoctos
da Viação e Obras Publicas

Decreto n. 163, de 29 de julho de 1 ,935 - Approva o Re-
gulamento da Secretaria da Agricultura, Indue-
tria, Commercio e Trabalho.......

Decreto n. 104, de 29 de julho de 1935 - Concede perdão,
na Força Publica

Decreto a. 165, de 29 de julho de 1935 - Equipara os ven-
cimentos do actual Director Geral da Secretaria
da Educação e Saude Publica aos do Director
Geral do Thesouro .	.	.	.	.	.	.	.	.

Decreto si. 160, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o prefeito
de Araxá a realizar uma operação de credito

Decreto n. 167, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Coração de Jesus a abrir um credito sup-
plementar.............

Decreto a. 165, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Botelhos a abrir um credito addicional.

Decreto n. 169, de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Palma

Decreto n. 170, de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Palma

Decreto n. 171, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Palma a abrir um credito addicional.

Decreto n. 172, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Paraisopolis a abrir um credito sup-
plementar e um credito especiali .

Decreto n. 173, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Botelhos a abrir um credito especial.

Decreto n. 174, de 3 de agosto de 1 ,935 - Approva contas
da Prefeitura de Palma........

Decreto n. 175, de 3 de agosto de 1933 - Autoriza o pre-
feito de Palma a abrir um credito àddicional.

Decreto n. 170, de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Palma.......

Decreto n. 177, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Palma a abrir usa credito addicional.
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Decreto is. 178, de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Aymorés

Decreto n. 179, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Rio Casca a abrir creditas supplemcn-
teres

Decreto n. 120, de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Santos Dumont

Decreto n. 181, de 3 de agosto de 1935 - Approv« contas
da Prefeitura de Santos Dumoni

Decreto is. 182, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o prefei-
to de Santos Dumont, a abrir um credito ad-
dicional

Decreto o. 183, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Diamantina a abrir um credito especial.

Decreto o. 184, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pie-
feito de Mercês si abrir um credito especial.

Decreto n. 185 de 3 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Guarará ........

Decreto n. 186, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Dôres da Bôa Esperança a abrir cre-
ditos suppleiuentares

Decreto n. 187, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Patrocinio a abrir um credito especial.

Decreto n. 188, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Lavras a abrir creditos supplementares.

Decreto o. 189, de 3 de agosto de 1035 -- Autoriza o pre-
feito de Ferros a abrir um credito especial.

Decreto o. 190, de 3 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de iSeçanha a abrir dois creditos addicio-
naes

Decreto n. 191, de 3 d agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Itaubá a fazer a desapropriação de
dois terrenos ............

Decreto n. 192, de 3 de agosto de 1935 - Approva o con-
tracto de arrendamento do Matadouro Municipal
de Bocayuva .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Decreto n. 193, de 7 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Ituyutaba a abrir um credito supplemen-
ter................

	

Decreto n. 194, de 7 do agosto de 1935	Approva o con-
tracto celebrado entre a Prefeitura de Ouro Preto
e a FÁectro-Gliimica Brasileira S. A.

Decreto is. 195, de 7 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Piranga a alienar immoveis .

Decreto o. 196, de 7 de agosto de 1935 - Approva contas
da Preefitura de Botelhos

XXIII

Decreto n. 107, de 7 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Abaeté a abrir dois cr.dltos suplemen-
tares...............

Decreto n. 198, de 7 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Santo Antonio do Monte a desapropriar
uma faixa de terreno .........

Decreto n. 199, de 7 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Mar de Ilespanha .....

Decreto n. 200, de 7 de agosto de 1935 - Approva o re-
gulamento do Departamento de Instrucção da
da Força Publica...........

Decreto n. 201, de 14 de agosto de 1935	Approva conta
da Prefeitura de Cacholeras

Decreto n. 282, de 14 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Areado

Decreto is. 203, de 14 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Arcado

Decreto n. 204, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Passa Quatro a abrir um credito es-
pecial' ..............

Decreto Ii. 205, de 14 de agosto de 1915 - Autoriza a aber-
lura de creditos no muilicipio de Bom Successo.

Decreto n. 200, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Areguary a abrir um credito especial

Decreto n. 207, de 14 de agosto de 1035 - Autoriza o pre-
feito de Uberjandia a abrir creditos cspeciaes.

Decreto is. 208, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Juiz de Fóra a abrir um credito especial

Decreto n. 209, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Paraopcba a abrir um credito especial.

Decreto is. 210, de 14 de agosto de 193& - Autoriza e aber-
tura de um credito no municipio •de Cachoeiras.

Decreto n. 211, de 14 de agosto de 1a35 - Autoriza o pre-
feito de Coromandel a abrir creditos supple-
mentares ...............

Decreto n. 212, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Prados a abrir um credito supplementar

Decreto is. 213, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de ltamhecury a «uinsr um predio

Decreto n. 214, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Bom Successo a assignar um controcto.

Decreto n. 215, de 14 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de S. João d'Ei-Rey a contrahir um
emprestirno .............

Decreto n. 216, de 21 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Altenas a abrir creditos addiclonaes
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Decreto n. 217, de 21 de agosto de 1935 - Autoriza a pre-
feito de Tres Pontas a abrir um credito aup-
plementar

Decreto os. 218, de 21 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Bom Successo a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 219, de 21 de agosto de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Além Parahyha

Decreto os. 220, de 21 de agosto de 1935	Autoriza o pre-
feito de Cachoeiras a abrir um credito especial.

Decreto os. 221, de 21 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Bom Successo a abrir usa credito es-
pecial..............

Decreto os. 222, de 21 de agosto de 1935 - Approva um con-
tracto ..............

Decreto si. 223, de 21 de agosto de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Itajubá a abrir um credito especial.

Decreto n. 224, de 21 de agosto de 1935 - Approva o acto
do prefeito de Belio Horizonte, constante do
decreto municipal n. 43, de 19 de agosto de
1935...............

Decreto a. 225, de 7 de setembro de 1935 - Concede in-
dulto, na Força Publica

Decreto os. 226, de 11 de setembro de 1935 - Approva
contas da Prefeitura de Cambuhy

Decreto n. 227, de 11 de setembro de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Campestre

Decreto os. 228, de 11 de setembro de 1935 - Approva contas
da Prefeitura de Paraisopolis

Decreto n. 229, de 11 de seteniro de 1935 - Autoriza o pre-
feito de Formiga a abrir credites supplementares.

Decreto n. 230, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito do Prata a abrir um credito supple-
mentar

Decreto n. 231, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ituyutaba a abrir um credito especial.

Decreto n. 232, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Itauna a abrir um credito supple-
montar

Decreto n. 233, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Coração de Jesus a abrir um credito
especial

Decreto n. 234, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Peçanha a abrir um credito especial.
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Decreto os. 235, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
493	 prefeito de Cataguazes a abrir creditos especiaes

e supplenientares
Decreto n. 236, de 11 de setembro de 1935 - Approva os

493	 decretos numeras 94 e 95, baixados pelo pre-
feito •de Estreita do Sul........

Decreto os. 237, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o494	 prefeito 'de Muzambinho a permutar terrenos
Decreto n. 238, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o

prefeito de iLima Duarte a pôr em execução um
decreto municipal

495 Decreto n. 239, de 11 de setembro de 1935 - Reconhece o
senhor doutor llodolpho Furiati, como agente
consular cls Italia, em Conquista .

Decreto n. 240, de 11 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Corintho495	Decreto n. 241, de 11 ele setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Aymorés a abrir um credito especial

Decreto n. 242, de 11 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Sete ILagôas .

496	Decreto n. 243, de 11 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Sete Lagôas .

496	Decreto n. 244, de 11 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Cachoeiras a abrir um credito es-

497 pedal
Decreto n. 245, de 11 de setembro de 1935 -. Autoriza o

407	 prefeito de Campestre a desapropriar um ter-
rena

498	Decreto os. 246, de 11 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Campestre

Decreto n. 247, de 11 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Campestre

Decreto os. 248, de 28 de setembro de 1935 - 'Reconhece o
499 sr. Justo Sierra Casasús como vice.consul do

Mexico, na Capital Federal, com jurisdicção nes-
te Estado

500	Decreto n. 249, de 28 de setembro de 1935 - Approva coa
tas da Prefeitura de Gnapé

Decreto os. 250, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
500	 tas da Prefeitura do Guapã

Decreto n. 251, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Ferros

500	Decreto n. 252, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Ferros

501	Decreto n. 253. de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Tres Corações .
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Decreto n. 254, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas ida Prefeitura de Bomfim

Decreto n. 255, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da prefeitura de Mercês

Decreto n. 256, de 28 de setembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Mesquita

Decreto n. 257, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Santos Dumont a contrahir uni em-
prestimo

Decreto ii. 258, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Viçosa a abrir do» credites supple-
mentares e um especial

D.creto n. 259, de 28 de setembro de 135 - Autoriza o
prefeito de Pouso Alegre a abrir creditos sup_
plemeniares e especial

Decreto n. 260, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Bocayuva a abrir um credito especial

Decreto n. 261, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Dôres da Bôa Esperança a abrir cre-
dito supplementar

Decreto n. 262, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Diamantina a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 263, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ferros a abrir credites supplcmen
tares

Decreto ei. 264, de 28 de setembro de 1935 - Approva acta
do prefeito de Bomfi'n ........

Decreto n. 265, de 28 de setembro de 1935 - Autcriza o
prefeito de Serro a abrir uni credito especial

Decreto n. 266, de 28 de setembro de 1035 - Autoriza o
preteito de Di,mantiiia a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 267, de 23 de setembro de 1935 - Autoriza a
abertura de creditos no muuicipio dc Palma

Decreto n. 2138, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Nova Lima a vender sim lmmovél em
hasta publica

Decreto ei. 2139, de 28 de setembro de 1035 - Autoriza o
prefeito de Bom Successo a abrir um credito es-
pecial

Decreto ei. 270, de 28 de setembro de 1035 - Autoriza o
prefeito de Serro a abrir credito especial

Decreto ei. 271, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Pomba a abrir oito credites addi-.
cionae3
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Decreto n. 272, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Pouso Alegre a abrir um credito sup-
plementar

Decreto ei. 273, de 28 de setembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Sabinopolis a adquirir, por compra
ou desapropriação, a instaliação electrica exis-
tente na side daqueile ioiuzdcipio .

Decreto ri. 274, de 10 de outubro de 1933 - liniulta officiaes
e praças da Força Publica

Decreto n. 275, de 19 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de São Sebastião do Paraiso a abrir um
credito especial

Decreto n. 276, de 19 de outubro de 1935 - Approva uma
operação de credito realizada pelo prefeito de S.
Sebastião do Paraiso

Decreto n. 277, de 19 de outubro de 1935 - Dá a denouii-
nação especial de "Francisco Daniel" ao grupo
de Guardlnha, São Sebastião do Paraiso

Decreto n. 278, de 21 de outubro de 1035 - Autoriza o
•	 prefeito de Abaeté a abrir credites supplemen-
•	 tares

Decreto ei. 270, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Pirapóra a abrir credites supplemeu-
tares

Decreto ei. 280, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Oliveira a celebrar sim contracto com
a Igreja Catholica

Decreto ei. 281, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Tiros a abrir um credito especial

Decreto n. 282, de 21 ele outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito do Prata a abrir um credito especial

Decreto n. 283, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Juiz ele Fóra a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 284, de 21 de outubro de 1035 - Autoriza o
prefeito ele Mesquita a abrir um credito especial

Decreto n. 285, de 21 de outubro de 1035 - Autoriza o
prefeito de Juiz de Fóra a abrir um credito es-
pecial

Decreto ei. 286, de 21 de outubro de 1935 - kutoriza o
prefeito de Palma a abrir sim credito especial

Decreto n. 287, de 21 de outubro de 1935 - Concede auto-
rização ao prefeito de Guaranesia para abrir er-
ditos supplemeniares

Decreto a. 288, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Paraisopolis a abrir um credito sup-
pleenentar
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Decreto n. 289, de 21 de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Muriahé

Decreto n. 290, de 21 de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Bomfjm

Decreto o. 291, de 21 de outubro de 1935 - Approva duas
operações de creditos realizadas pelo prefeito de
Sete Lagôas

Decreto n. 292, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Campestre a abrir um credito especial

Decreto n. 293, 'de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ponte Nova a fazer doação de uns
terreno

Decreto n. 294, de 21 de outubro de 11935 - Autoriza o
prefeito de Ponte Nova a fazer doação de um
terreno

Decreto n. 295, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Jacuhy a abrir creditos supplemen_
taros

Decreto n. 296, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Jequery a 'abrir credites .

Decreto n. 297, de 21 de outubro do 1935 - Autoriza o
prefeito do 'Tiros a abrir c,reditos supplernentares

Decreto ri. 298, 'de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Uberlandia a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 299, de 21 de outubro de 1935 Autoriza o
prefeito de Santa Maria do Suassuhy a abrir
creditas

Decreto n. 300, 'de 21 de outubro de 1935 - 'Autoriza o
prefeito de Corint'ho a abrir um credito especial

Decreto n. 301, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito 'de Jequery a abrir creditos supplerncn-
tares

Decreto n. 302, de 21 de outubro de 1935 - 'Autoriza o
prefeito de 'Pedra Branca a abrir um credito es-
pecial

Decreto ri. 303, do 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de 'Guaranosia a abrir um credito es-
pecial

Decreto n. 304, de 21 de 'outubro de 1935 - pprova con-
tas da Prefeitura 'de Pitanguy

Decreto n. 305, de 21 'de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de 'Salinas

Decreto n. 306, de 21 de outubro 'de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Salinas

Decreto o. 307, de 21 'de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Salinas

XXIX

Decreto n. 308, de 21 de outubro de 1935 - Approva con-
tas da 'Prefeitura de Itapecerica

Decreto n. 309, de 21 de outubro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Montes Claros a abrir croditos sup-
piementaros

Decreto n. 310, de 21 de outubro de 1935 - Reconhece como
de 1. o grau a Escola Normal de Abaeié

Decreto n. 311, de 21 de outubro de 1935 - Cria uma es-
cola nocturna, suburbana, em Pampulha, muni-
cipio de Bailo Horizonte

Decreto n. 312, de 24 de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Catagnazes

Decreto ri. 313, de 24 de outubro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Caioguazes

Decreto n. 314, de 24 de outubro de 1935 - Approva con-
tos da prefeitura de 'Maria da Fé .

Decreto o. 315, de 25 de outubro do 1935 - 'Autoriza o
prefeito de Ponte Nova a abrir credites supple-
mentares

- Decreto n. 316, de 9 de novembro de 1935 - Approva as
instrucções 'expedidas pela 'Secretaria do Interior
para elaboração dos orçamentos municipaes

Decreto n. 317, de 14 de novembro de 1935 - Cria um gru-
po escolar na cidade de Aymorés

Decreto n. 318, de 15 de novembro de 1935 - Concede per-
dão na 'Força Publica

Decreto ri. 319, do 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Entre Rios a doar um terreno ao
Governo Federal

Decreto n. 320, de 16 de novembro 'de 1935 - Autoriza o
prefeito de Bocayuva a desapropriar um terreno

Decreto n. 321, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Pirapora a abrir creditos 'supplemen-
tares

Decreto n. 322, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza 'o
prefeito de Pedro Leopoldo a abrir creditas sup-
plementares

Decreto n. 323, 5 elO de novembro de 1935 - App'rova con-
tas da 'Prefeitura de 'Sete Lagôas

Decreto ri. 324, de 16 de novembro de 1935 Autorize o
prefeito de Its'jubá a realizar uma operaç8a de
credito

Decreto n. 325, de 16 de novembro de 1035 - Autoriza o
prefeito de Itajubá a desapropriar um terreno

Decreto n. 326, de 16 de novembro 'de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Itapecerica
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Decreto n

Decreto a

Decreto a

Decreto n

Decreto n.

Decreto n.

Decreto n.

Decreto n.

Decreto n.

Decreto n.

Decreto ri.

Derreto n.

Decreto n.

Decreto ii.

Decreto n.
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• 327, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Além Parahyha a abrir creditos

• 328, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
Prefeito de Ouro Fino a abris' credites supple_
mentares

• 329, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de São João d'EI-Bey a abrir creditas
Supplemantares
330, de 16 de novembro de 1935 --- Autoriza o
prefeito de Formiga a abrir um credito supple.
mentar

331, de 16 de novembro de 1935 - Approva um
acto da Prefeitura de Estreita do Sul
332, de 16 de novembro de 1935 - autoriza o
prefeito de Muriahé •a abrir um credito addi-.
cional
333, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Mar de Hespanlia a abrir credites
supplementares ...........

334, de 16 de novembro de 1935 -- 	o
prefeito de Espinosa e abrir um credito especial
335, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de iLavras a abrir credites supplemrn-
tares
336, de 16 de novembro de 1935 - Autoriza e
lrefeito de Ubá a abrir creditas supplementarrs
337, de 16 de novembro de 1935 - Estabelece
a ordem de substituição do juiz de direito da
comarca de Uberlandia
338, de 29 de novembro de 1935 - Abre um
credito especial de 251 :300$000 (duzentos e cin_
conta e um contos e trezentos mil réis) para
attender ás despesas cora a recepção do Presiden-
te da Republica no Estado
339, de 29 de novembro de 1935 - Abre um
credito supplensentar de 44:166$700 (quarenta e
quatro contos cento e sessenta e seis mil e sete-
centos réis) á verba n. 3, do Serviço n. 1, do
decreto n. 123, de 10 de julho dc 1935
340, de 29 de novembro de 1935 - Abre um
credito especial de 12:500$000 (doze contos e qui-
nhentos mil réis) para atteuder aos pagamen-
tos de vencimentos ao Procurador Geral do Es-
tado e ao 'Curador de Menores da Capital
341, de 29 de novembro de 1935 - Abre um
credito para pagamento de honorarios e repre-
sentação dos encarregados do Serviço de Advo-
cacia do Estado na Capital

o	 rÃGS.

Decreto n. 342, de 29 de novembro de 1935 - Abre um

Decreto n. 343, de 30 de novembro de 1935 Autoriza o

credito especial de 6:000000 (seis contos de réis)
para pagamento de despesas com a primeira

prefeito de 'Beijo l-Iorizonte a ceder, gratuitamen-
te, ao Instituto dos FunccionariOS Publicas de
Minas QeraeS, o lote 17, do quarteirão 27, da
5. secção urbana

instaliação do Chefe de Policia do Estado
	583

583

Decreto n. 344, de 30 de novembro de 1035 - Autoriza o
prefeito de Beijo Horizonte a conceder um anno
de licença, para tratar de foguetes, á amanuense
da Prefeitura, dona Maria de Lourdes Reis Bar-	

5111
bosa Mello

Decreto n. 345, de 30 de novembro de 1935 - Approva o
acto do prefeito de Beijo Horizonte, pelo qual
foi cedido, gratuitamente, à Assistencia aos Uni-
veraitarioS, o terreno constante da escriptura -de
doação lavrada em 18 de setembro de 1935

Decreto n. 346, de 7 de dezembro de 1935 -- Designa o
dia 14 de dezembro corrente para a instaliaçãO
do 2.° districto de paz da cidade de Barbacefla

Decreto n. 347, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Santa Quiteria a abrir dois credites
supplementares

Decreto n. 348, de 11 de dezembro dO 1935 -- Appreva con-
tas da Prefeitura de Santa Catbarina

Decreto n. 349, de 11 de dezembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de CataguazeS

Decreto n. 350, de 11 de dezembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura ele GataguazeS . .

Decreto n. 351, de ii de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Itapecerica a abrir credito especial

Decreto n. 352, de 11 de dezembro de 1035 - Abre um
credito especial de 572:444$400 (quinhentos e se-
tenta e dois contos quatrocentos e quarenta e
e quatro mil e quatrocentos réis) para uPen-
der ao pagamento de subsidio aos deputados

Decreto a. 353, de 11 de dezembro de 1935 --	prov cnn-

tas da Prefeitura de EIoy Mendes .
Decreto a. 354, de 11 de dezembro de 1935 - Auto •i o

prefeito de Rio Preto a abrir credites su;pie-
mentares

Decreto a. 355, de 11 de dezembro ele 1935 - Approva o
contracto lavrado entre a Prefeitura de São Se-
bastião do Paraiso e o sr. Lamartine Amas ai
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Decreto n. 356, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza 'o
Prefeito de Maria da Fé a abrir credites

Decreto n. 357, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Pdquy a abrir creditos supplemen_
lares

Decreto n. 358, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
Prefeito de Campos Geraes a abrir credites es-
pecial e supplementares

Decreto n. 359, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Ferros a abrir creditas .

Decreto n. 360, de 11 de dezembro de 1935 - Abre o cre-
dito especial de 15:000$000 (quinze contos de
réis)

Decreto n. 361, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
Prefeito de Contagem a abrir creditos supple-
mentares

Decreto n. 362, de 11 de dezembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Itapecerica

Decreto n. 363, de ti de dezenibr, de 1935 - Autoriza o
prefeito de Uberlandia a abrir um credito addi_
cionsi de 2:000$000

Decreto n. 364, de 11 de dezembro do 1935	Autoriza o
Prefeito de Marianna a abrir credites supple_
mentares

Decreto o. 365, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Itajubá a abrir um credito de
655$500

Decreto n. 366, de 11 de dezembro de 1935 - Approva o de-
creto numero 163, de 14 de julho ultimo, da Pre-
feitura de São Lourenço

Decreto n. 367, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de 'São Lourenço a abrir credites sup-
plementares

Decreto n. 368, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de 'Botelhos a contrahir um emprestimo
interno

Decreto n. 369, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Aymorés a abrir um credito sup-
plementar

Decreto o. 370, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Sabará a abrir credites s'upplemen
lares

Decreto n. 371, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
Prefeito de Caeté a abrir um credito especial

Decreto n. 372, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza oP
refeito de CaetÓ a abtir um credito especial

xxxIII

Decreto o. 373, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Caeté a abrir credites supplementareS

Decreto n. 374, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Tiradentes a permutar terrenos

Decreto n. 375, de 11 de dezembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Itapecerica

Decreto n. 376, de 11 de dezembro de 1935 - Approva con-
tas da Prefeitura de Itapecerica

Decreto n. 377, de 11 de dezembro de 1,935 - Autoriza o
prefeito de Bocayuva a abrir um credito especial

Decreto o. 378, de 11 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Bocayuva a abrir wn credito espe-
cial da importancia de 1:486$500 .

Decreto n. 379, de 11 de dezembro de 1935 - Approva as
contas da Prefeitura 'de Leopoldina

Decreto n. 380, de 11 de dezembro de 1935 - Atiloi'iza o
prefeito de Carmo do Paranahyba a abrir ore-
ditos

Decreto o. 381, de 11 de dezembro de 1935 - Approva, a
titulo precario, 'um contracto lavrado pela Pre-
feitura de Ayuruoca

Decreto 'o. 362, de 11 de dezenibro de 1935 - Abre credito
suppl'ementar ás verbas 35, 36, 37 e 13, do Ser-
viço 36, da Secretaria das Finanças, de rs.....
3.309:771$000, para pagamento de juros dos em.
prestimos americanos e inglezeS

Decreto n. 383, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 5:000$000 para pagamento
de despesas extraordinarias

Decreto n. 384, de li de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 16:170$000 para pagamento
de indemnização á Prefeitura de São Domingos
do Prata

Decreto n. 385, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 68:444440, para pagamento
de subsidio de ajuda de custo

Decreto n. 386, ele 11 de dezembro de 1935 - Abre ore-
dita especial de rs. 94:799$900, para pagamento
de despesas do Tribunal de Contas e vencimen-
tos de seus membros

Decreto n. 387, •de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 673500 para pagamento de
differença de addicion'ae,a

Decreto n. 388, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 48:8H$950 para pagamento
de despesa (pessoal)
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Decreto n. 389, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 5:000$000 para pagamento
de ajuda de custo

Decreto n. 390, de 11 de dezembro do 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 1.240:000$000 para paga-
mento de subsidio e ajuda de custo

Decreto n. 391, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
d:o especial de rs. 1:151$600, para pagamento

addicionaes
Decreto n. 112, de 11 de dezembro de 1935 - Abre ere..

to especial de rs. 1:690$400 para pgamento de
addicionaes

Decreto n. 393, de 11 de dezembro de 1035 - Abre cre-
dito especial de rs. 834$500 para pagamento de
addicionacs

Decreto n. 394, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 204$000 para pagamento de
addicionaes

Decreto n. 395, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 403$200 tara paganiento de
addicionaes

Decreto n. 396, de li de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito supplcmentar de rs. 170:000$000 ás verbas
58 e 59, da Secretaria da Educação

Decreto n. 397, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 1:457$000, para pagamento de
addicionaes	...........

Decreto n. 398, de 11 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 572:M$100,108, para pagamnto
de subsidio aos deputados

Decreto n. 399, de 11 de dezembro de 1935 - Abre credito
especial de rs. 15:000$000, pera pagamento de
indemnização

Decreto n. 400, de 11 de dezemro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Beilo horizonte a nevar um con-
tracto

Decreto n. 401, de 17 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Cataguszcs a abrir credito especial
da iniportancia de 35:848$000

Decreto n. 402, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Extrema a abrir credites supplemen-
tares

Decreto n. 403, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Lima Duarte a pôr em execução o
decreto municipal n. 20, de 6 de novembro

Decreto as. 404, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Monte Carmello a abrir credites es-
peciaes e supplementares
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Decreto n. 405, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de ltanhomy a abrir um credito especial

	613
Decreto n. 406, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o

prefeito de Itanbomy a abrir dois credites sup-
plementares
	 611

Decreto n. 407, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Paraisopolis a abrir credites espe_

614ciaes
Decreto n. 408, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o

prefeito de Lima Duarte a abrir um credito es-	
614pecial

Decreto n. 409, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o
prefeito de Alviuopolis a abrir credites supple-	

615mentares
Decreto n. 410, de 18 de dezembro de 1935 - Autoriza o

prefeito de Itapecerica a doar um terreno, a ti-	
615tulo precario

Decreto n. 411, de 18 de dezembro de 1935 - Torna sem
effeito os decretos de ns. 398 e 309, de 11 de de-

615zembro de 1935
Decreto n. 412, de 21 de dezembro de 1935 - Approva acto

do prefeito de Jequitinhonha, decretando aber-	
616tura de credites eSpeCiS

Decreto n. 413, de 23 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 180$000, para pagamento de

616addicionaes
Decreto a. 414, de 23 de dezembro de 1935 - Abre cre

dito especial de rs. 180$000, para pagamento de
617addicionaes

Decreto si. 415, de 23 de dezembro de 1935 - Abre cre-
dito especial de rs. 1:200$000, para pagamento

017de addieionaes
Decreto a. 416, de 23 de dezembro de 1935 - Abre cre-

dito especial de rs. 343$300, para pagamento do
618addicionaes

Decreto n. 417, de 23 de dezembro de 1935	Abre cre-
dito especial de 574$000, para pagamento (te

018addicionaOs
Decreto a. 418, de 23 de dezembro de 1935 - Abre cre-

dito especial de 1.980:224$200, para liquidação
de compromissos decorrentes de obras publicas

619executadas em exercicio anterior .
Decreto a. 419, de 23 de dezembro de 1935 - Autoriza o

620prefeito de Juiz de Fóra a doar um terrena
Decreto n. 420, de 23 de dezembro de 1935 - Autoriza o

621prefeito de Patrocinio a abrir credilos
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LEI N. 1
Autoriza a abertura de wn credito especial para paga-

mento de subsidio e ajuda de custo aos deputados,
e de subsidio aos membros da Commissâo de Repre-
sentação da Assembléa.

& Assembléa Legislativa do Estado de Minas .Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
uru credito especial de mil duzentos e quarenta contos
de réis (1.240:000$000), para pagamento de subsidio e
ajuda de custo a 48 deputados, durante a presente ses-
são, e de subsidio á Commissão de Representação da
Assembléa. no periodo de 16 de novembro a 31 dezem-
bro do corrente anno.

Art. 2.° Revogam-se	as disposições em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridadt, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pra e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

Dado no Palacio cia Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 17 dias cio mez de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Jcivert de Souza Lima, designado para respon-

der pelo expediente da Secetaria das Finanças, na au-
sencia do Secretario.

ir	 LEI N.2
Autori2a a abertura de um credito especial para paga-

mento de ajuda de custo ao deputado que substituir
o sr. dr. Octacilio Negrão de Lima.

A Asseinbléa Lgislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1 . 0	Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um credito especial de Cinco contos de réis .
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(5:000$000), para pagamento de ajuda de custo ao depu-
tado que substituir o sr. dr. Octacilio Negrão de Li-
ma.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 17 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Javert de Souza Lima, designado para respon-
der pelo expediente da Secretaria das Finanças, na au-
sencia do Secretario.

LEI N. 3
Autoriza a abertura de um credito para pagamento de

honorcirios e representação dos encarregados do
serviço de advocacia do Estado no Capilar Fede-
ral
A Assexnbléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu saneciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a

abrir uni credito de quarenta contos, tento e cincoen-
ta mil réis (40:150$000), destinado ao pagamento dos
honorarios e representação do Advogado encarregado
do Serviço de Advocacia na Capital Federal, annexo ao
Serviço do Contencioso e Consultas Juridicas do Esta-
do, bem como do auxiliar do mesmo Advogado, até 31
de dezembro do corrente anno.

Art. 2." Revogam-se as disposições em contra-
-rio.

Miando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se contém.

Dado no Paiacio da Liberdade, era Belio Horizonte,
aos 17 de outubro de 1935.

BENF.DICTO VALLADARES RIBEIRO
Jcwert de Souza Lima, designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria das Finanças, na au-
sencia do Secretario.

LEI N.N. 4

Autoriza a abertura de um credito especial de 1:151$600
Para pagamento de addicionaes do Chefe de secção
da Imprensa 0ff icial, José de Oliveira Mal/a.
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancejono a seguinte lei:

Artigo unico. Fica o Governador do Estado auto-
rizado a abrir um credito especial da importancia de
um conto, cento e cincoenta e um mil e seiscentos réis
(1:151$600), para pagamento de addicionaes, até 31
de dezembro de 1935, de accordo com a lei n. 425, de
1906, iao chefe de secção da Imprensa Official, José
de Oliveira Matta, revogadas as disposições em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer a que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 17 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Javert de Souza Lima, designado para respon

der pelo expediente da Secretaria das Finanças, na au-
sencia do Secretario.

LEI N. 5
Autorizo o Governo do Estado a abrir varios creditos

A Assembl i Legislativa do Estado de Minas Gemes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art . 1 Fica o Go':emno do Estado autorizo ío ii
abrir os seguintes ci'edito esperiaes : 1) de quarenta e
0d0 Ctos, (JitÇ(('cflios e ilOVc mil e nove:'cntos e
cincoenta réis (48:809$950), para attender ao pagamen-
to do exccesso de despesa (pessoal) verificada com a
organização definitiva daSecrevaiia da Assemhiéa Legi s-lativa do Estado, em virtude da promulgação do respe-
clivo regulamento; 2 -- (te seiscentos e setenta e tis
mil equinhentos réis ( (i73dfl0) ,, pra atten dei' ao p0-gamento da differença relativa á gratificação addicional
na lei n. 425, de 1906, a dois directores e a um por-
teiro da Secretaria da Assemhléa Legislativa do Estado-
durante os mezes de outubro a dezembro do corrente

_____	 • :I-,
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anno; 3) - de cinco contos de réis (5:000$000), para
pagamento de despesas extraordinarias e com o reforço
á verba "Eventuaes", mencionada no decreto ii.
11.858, de 2 de março de 1935.

Art. 2. 1 flevoçam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelhi
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 21 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Jai'ert de Souza Lima, designado para respon

'ier pelo expediente da Secretaria das Finanças ,na au-
sencia do Secretario.

LEI N.6

Autoriza a abertura de um credito especial

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gemes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. 1 Fica o Governo autorizado a abrir um
credito especial da importancia de doze contos e qui-
nhentos mil réis (12:500$000), para attender aos seguiu-
tes pagamentos: a) - cinco contos de réis (5:0OOQ0)
da diferença de vencimentos do Procurador Geral do
Estado, durante os mezes de agosto a dezembro do cor-
iSente anno, á vista do que dispõe o artigo 83, letra "a",
da Constituição do Estado: b) - sete contos e quinhen-
tos mil réis (7:500$000) de vencimentos do Curador de
Menores, da Capital, correspondente ao mesmo periodo
de tempo mencionado na letra "a" deste artigo, em face
do decreto n. 157, de 29 de julho de 1935.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
onhecimento e execução desta lei pertencer, que a
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cumpram e façam cumprir tão exactamente como neila
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 30 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADAUES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Jctveit de Souza Lima, designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria das Finanças, na au.
sencia do Secretario.

LEI N. 7

Autoriza a abertura de um credito especial de .
1:690$400 para pagamen!o do gratificação addicio-
nal da lei 425, de 1905

A Assemblêa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um credito esperial de um conto seiscentos e no-
venta mil e quatrocentos réis (1 :690$400) - destinado
ao pagamento da gratificação addicional da Lei n. 425,
de 1906, a que temdireito a professora effeciva do
grupo escolar, de Gurará, d. Flavia da Costa Milagres,
relativa ao periodo comprehendido de 1 . 0 de janeiro
de 1934 a 31 de dezembro do corrente anflo.

Art. 2." Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
tumpram e façam cumprir tão exactamente como neila
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 30 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

José Bonifacio Olinda de Andrada
Jauert de Souza Lima, designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria das Fina nç as, na au-
sencia do Secretario.

1.
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LEI N.N. 8

Autoriza a abertura de credito supplernentar

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gei-aes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado
abrir um credito de quarenta e quatro contos cento e

sessenta e seis mil e setecentos réis (44:166$700 .) SUp-
plementar á verba 3, do Serviço n. 1, do Decreto n.
123, de 10 de julho do corrente anno, revogadas as dis-
posições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução (lesta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nella
se contém.

Dado no Palacjo da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 30 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Javert de Souza Lima, designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria das Finanças, na au-
sencia do Secretario.

LEI N. 9

Modifkj o reqimnen lribu&u'jo do Estado

A Assem'bléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O imposto territorial incide, á razão de
sete por mil (711000), sobre o valor real e total dos ira-
moveis ruraes, sendo de cinco mil réis (5$000) a sua
contribuição mini-ma, respeitada no lançamento a de-
ducção de 20	pelas bemfeitorias.

Art. 2. 1 Esse imposto grava o imiuovel sobre que
recae, para os effeitos de ser exigido do proprietario,
adquirente possuidor ou occupante a qualquer titulo.

Art. 3.° O imposto de transmissão cousa mrtis
recae sobre a transferencia da pro priedade e do usufru-
cto de bens moveis, semoventes e immoveis existentes
no Estado, inclusive direitos e acções, segundo seu
valor real.

Art. 40 'O imposto de transmissão inter-vivos re-
cae sobre 'transferencia da propriedade de bens immo-
veis existentes no Estado, de accordo com seu valor
real, inclusive direitos e acções referentes aos mesmos
bens, como sobre instituição e alienação de usufructo
sobre taes bens e incorporação delies ao capital de so-
ciedades e sua partilha, cabendo metade deile ao Estado
e metade aos rnunicipios.

Pai-agropho Unico. A taxa do 'imposto será de 3%,
nos casos de incorporação de bens irnrnoveis ao capital
de sociedade e sua partilha; nos demais 'casos, será de
7%.

Art. 50 O imposio de successão nas heranças e
legados será cobrado nas seguintes bases:

1 '- Dos descendentes , scendentes, conjuges e ii-
lhos adoptivos: nas herança.; até 25 contos, 4 %; demais de 25 contos até 50 contos, 5 %; sobre o que exce-der de 50 contos cobrar-se-ão 3

II -_-. Dos irmãos: 10 % até 50 contos; 15 % até100 contos e 20 % sobre os valores excedentes.
Ill - Dos coilateraes até o 40 grau tivi1: 20 % até50 contos; 25 % até 100 contos e 30 % sobre os valo-res excedentes.
IV Dos demais collateraes e extranhos: 30 % até50 contos; 40 % até 100 contos e 50 % sobre 05 valoresexcedentes.
Paragraplio unico . Sendo os successores esponta-

neamente residentes fóra do pai; sem que o façam a
serviço publico, pagarão, além das taxas acima, mais
10%.

Art. 6. 1 O usufrucluario vitalicio pagará o impos-
to de 6 % sobre o valor dos bens até 50 contos; 10 %até 100 contos e 15 % do usufrcto dos bens de maior
valor, si o heneficiario tiver menos de 30 anaos de edo-
de; tendo edade superior pagai-á, respectivainente, as
contribuições de 4 %, 7 % e 10 %.

Paragraplio unico. No usufructo temporario, o
imposto será de 4 %, 7 % e 10 %. respectivamente, so-
i)rp bens no valor de 50 contos, 100, contas de réis e
superiores, seja 'quial for o tempo de duração ou a edo-
de do herdeiro ou legatario.

Art. 7.° O imposto referente é n'. ro' 7 edw 11 e é
de 4 %, 7 % e 10 %, respectivamente, sobre '; valores
dos bens até 50 contos, 100 contos e superiora: quando
o usufructuario tiver edade inferior a trinta amos; e
6 %, 10 % e 15 %, respectivamente, sobre os mesmos
valores, quando tiver edade superior, seja usufructo vi,
talicio ou temporario.
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Art. 8.° No fideicommisso, o fiduciario pagará o
imposto relativo ao usufructo vitalicio; o fideicommis-
sano pagará, na época da substituição, o imposto rela-
tivo á successão, segundo o grau de parentesco com o
testador.

Paragrapho unico. Sendo o usufructuario ou fi-
ducario ascendente, descendente ou conjuge do de
cojus, a taxa do imposto será a do art. 6,0, menos 20 %•

Ari. 9. 1 O valor dos bens para effeto do imposto
será o da avaliação em inventario, e o inposto será o
da épcka da abertura da successão.

Art. 10. Na constituição de ernphyteuse ou sub-
empliyteuse o imposto será de 10 % e mais 1 % sobre
as joias, si houver; na subrogação de bens inalienaveis,
cobrar-se-á o imposto de transmissão inter-vivos; na
cessão de privilegios de qualquer empresa, antes de rea-
lizada a mesma, OU de seu effectivo goso, cobrar-se-ão
10 %; na transferencia de estradas de ferro ou empre-
sas semelhantes, que gosem de favores do Estado, se
exigirão 6 %.

Paragrapho nuca. Si a subrogação for de bens
não dotaes e não se fizer cai apolices, pagará mais
10%.

Art. 11. O imposto de industrias e profissões é
devido por todos aquelies que, no Estado de Minas Ge-
raes, exerçam industrias ou profissão de qualquer na-
tureza, arte ou officio, seja indiviclualnie ite, ou em so-
ciedade de qualquer typo.

.Art. 12. As sociedades civis ou colnrnerciaes,
mesmo que tenham sua séde fóra do Estado, ficam su-
jeitos ás respectivas hontribuições com relação ás acti-
vidades que exerçam em Minas Geraes.

Art. 13. O imposto de industrias e profissões é
exigivel em cada localidade, mesmo que seja a activida-
de tributavel exercida Pela mesma pessoa, natural ou
junidica.

Art. 14. O imposto de industrias e profissões
consta de duas contribuições, sendo urna fixa e outra
proporcional.

Paragrapho unico. Exceptuam-se deste imposto
os commerciantes de gazolina ou oleos lubrificantes,
que pagarão o imposto a que se refere o artigo 26.

Art. 15. A contribuição fixa tem por base a im-
portancia da localidade, segundo sua população, do
cornmercio, da industria, segundo o capital ou appare-
ibamento.

Art. 16. A contribuição dos grandes estabeleci-
nientos, na zona rural, será exigida pela classe que
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couber, segundo a iinporiancia da industria ou com-
mercio, independenicriente do criterio da população.

Art. 17. A contribuição proporcional incidirá
sobre o valor locativo do predio ou local eia que for
exercida a actividade tributavel, sendo adcticionada á
contribuição fixa.

Art. 18. Os profissionacs que não tiverem esta-
belecimentos e os ambulantes pagarão apenas a contri-
buição fixa que lhes couber.

Art. 19. Pagarão egualinente a contribuição fixa
que lhes competir os emprestadores de dinheiro, a qual-
quer titulo, e aquelies que locarem predios urbanos ou
suburbanos.

Art. 20. O imposto de industrias e profissões,
que ora se decreta, cabe em pa:tes eguaes ao Estado e
ao Municipio (Constituição, art. 75, paragrapho unico).

§ 1. A metade da tribt,taão sobre industrias e
profissões que cabe ao Estado, será o imposto total da
legislação estadual vigente, accresciclo de 20 %, tanto
na parte fixa tomo na proporcional.

§ 2. 1 Figual parte cabe ao Municipio e será por
elie arrecadada.

§ 3.° O Governo, no Regulamento que expedir, or-
ganizará as tabeilas, podendo crear classes interinedia-
rias.

Art. 21. Para a applicação das tabellas do art.
14, em relação a hoteis em estancias hydro-mineraes,
computar-se-á, além da população fixa, a frequencia an-
nual de cada urna cll1as.

Art. 22. O imposto sobre vendas mercantis inci-
de, á razão de 311000, sobre o valor das operações com-
merciaes de qualquer natureza, realizadas pelos nego-
dantes, in dustriaes ou productores.

Paragrapho unico. O imposto a que se refere este
artigo grava as mercadorias, objecto de transacção, para
os effeitos de ser exigido do proprietario, eommissa-
rio ou consignatario.

Art. 23. Exceptuam-se do imposto sobre vendas
mercantis:

1 - As transacções entre a casa matriz e suas fi-
liaes e vice-versa.

2	As transacções bancarias.
3 - O fornecimento de alimentação ou hJoedta-

gem nos hospitaes e casas de caridade.
4 - As ve'u das ambulantes de hortaliças, legumes,

cereaes, fructas, pão, leite, ovos, aves, peixes e outros
artigos semelhantes, quando seus vendedores não te-
nham estabelecimento.
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Art. 24. O imposto de exportação recae sobre as
mercadorias de producção do Estado, por occasião da
sabida dos productos, ou quando cheguen a seu des-
tino.

Art. 25. Esse imposto será exigido á razão mexi-
ma de 10 % sobre o valor do nroduco, de accordo com
a tal)ella aiinexa e ta elia referente, seja em contribui-
ção fixa, seja em proporciona]

Art. 26. O commercio de gazolica a varejo paga-
rá a taxa de 100 réis por litro vendida directamente ao
consumidor e u de gazolina e oleos lubrificantes, por
atacado, fica sujeito ao imposto fixo de 230$000 a .
10::009$000 para gazolina, de 56$000 a 450$000 para
os olcos, conforme a tabelia annexa.

Arl. 27. O seilo do Estado será cobrado em es-
tampilhas ou por conhecimento e recahir{t sobre actos
expedidos pelo Governo do Estado, negocios de sua
economia ou regulados por suas leis.

§ 1.0 O seilo fixo não poderá exceder de ......
6 :OG0000 para cada especie tributada e o proporcio-
ia1 a 20 % do valor sobre que recaia, de accordo com
a respectiva tabeila anoexa.

§ 2.° Os talões pagarão seilo fixo de 1$000.
Ar t. 28. Para a defesa da producção agricola,

pecuaria e seus derivados, e defesa contra a lepra fi-
cam instiluidas, sobre arti gos de producção do Esta-
do, as seguintes taxas: duzentos réis sobre o litro de
lcool, excepto o alcool para fins industriaes; cento e

dez ris sobre o litro de aguardente; duzentos réis so-
bre o litro de aguas mineraes ortificiaes; vinte réis so-
bre o litro d' vinho; vinte réis por garrafa de cerveja;
(h'zentos rSs sobre o litro de licores e outras bebidas
alcoolicas uuinhenlos réis •sobre cabeça de gado adul-
lo, cavaliar e muar; trezentos réis sobre cabeça de gada
adulto, suino quinhentos réis por cabeça de gado adul-
to vaccum, sobre o que exceder de dez cabeças; dez
réis sobre kilo de cada um dos artigos: calçado, carnes
de qualquer especie, couros em geral, s,da em meios,
algodão em plumas, assucar cryslal e f i no, café, doces,
fumo, lecidor cm sêda e case fe'ro laminado, fer-
ro em obras, folhas typo man-lres, conservas , drogas
pharmaceutcas. carbureto de enleio emamona; cinco
réis sobre I r ilo ge cada um dosar tigos seguintes: ferro
goza. papel, madeiras, 'cgioos de ferro, SSiJO, graxas e
lubrificantes, toucinho, arroz, cascas, para cortumnes ou
tÇnturarias e farinhas em geral, feijão, massas ahmenti-
elas, milho, sabão e sabonetes, tecidos em brins e es-

- 13 -

tampados, tecidos em algodão cru' ou alvejado, amian-
tho, arsenico, crystaes , imarmores, barytinas, bauxita,
zirconio; cincoenta réis por litro de bebidas gazosas
adocicadas, vinte réis sobre o litro de cliopp ; ceia réis
por 200 kilos de todos os outros artigos de produção do

lEstado, excepto pedras brutas e areias para coristru-
cções, exceptuando-se tambem, o carvão vegetal, mine-
rio de ferro, mninerio de manganez, pedras calcareas,
ipedPa dolomita, erguia e barro refractario, quando des-
tinados á industria side.rurgica do Estado.

§ 1.0 Nenhuma obra será iniciada, como nenhu-
ma despesa será contractada por conta dessas taxas,
antes de •se verificar a necessaria arreamdação.

§ 2.° O disposto neste artigo, em relação ás taxas
sobre gado, só vigorará depois de expedido o respecti-
vo Regulamento.

Art. 29. Para facilitar a execnçãt, do disposto no
artigo 108, da Constituição do Estado, será exigida dos
casinos, clubs ou casas onde sejam explorados jogos
permiltidos de qualquer especie, uma taxa fixa que não
poderá ser inferior a 10:000$000 e nem superior a
120:0000000 nas estancias hydro-mineraes, e 2:000$000
a 48:000$000 nas outras localidades do Estado.

§ 1.0 A primeira taxa será graduada segundo a
frequencia annual de veranistas adultos ás estancias,
exceptuados os domesticos que os acompanhem, sendo
a outra lançada segundo a população urbana e subur-
bana dos districtos de paz.

§ 2. 1 As taxas arrecadadas nas localidades que
não forem estancias rnincraes serão applicadas em as-
sistencia publica ou obras publicas que interessem di-
rectamente ás mesmas localidades.

Art. 30. Nas estancias hydro-mineraes do Estado
será cobrada a taxa de 5 % sobre as contas de hospe-
dagem dos visitantes, a contar do segundo dia, não
abrangendo as despesas dos menores de dez mim,
nem dos domesticos que acompanhem os visitantes.

Paragrapho unico. As despesas extra ordinar'as
dos hospedes não são sujeitas á taxa deste artigo.

Art. 31. Ficam sujeitos á taxa de occupaç ão, á
razão de 1,5 % sobre o valor real dos terrenos, Lo bs
aquelies que occupeni terras do Estado sem titulo habil.

Art. 32. Além dos impostos e taxas coriticios nas
artigos anteriores, o Estado cobrará as taxas relativas
aos serviços que mantém, inclusive os de assistencia e
expediente.

Art. 33. Ficam supprimidas as taxas de mil 'reis
ouro, e de Ires francos sobre sacca de café, e creada

1
	 1
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£ALLAS DO ART. 25 DA LEI N. e

EX P0 El' A CÃO

DOS PPOD(YCT0S SUJEITOS AO IMPOSTO DE EXORTAÇÃO

TAISELLA A

.1—Alhos
2 - Ampolas cm caixinhas de 11, pa-

ra injecções
- Aço em barra, chapa ou verga
- Artefactos e moveis de aço n6o

especificados, tubos .
- Aço velho para fundição

6 - Aguardente
—Aguas mineraes
- Alcool
- Algodão em corda, pasta ou plu-

mas
- Algodão em caroço .
- Algodão em fio
- Algodão de varreduras de fabri-

cas de tecidos e residuos
13 - Algodão de restos de teares e

de fiação
4 - Amiantho

- Animal cabrum
- Animal lanigero
- Animal cavallar (cavailo)
- Animal cavailar (egos)
- Animal cavaliar (poldro)
- Animal muar
- Animal vaccurn para córte
- Animal vaccum para criação

8 - Animal vaccum, bezerro, de me-
nos de uni anuo, acompanhando
a vacco no periodo de ama-
mentação

- Animal sutuo
Animal sumo (leitão)

- Arreios para carros e carroças
- Arroz beneficiado, ou pilado
- Arroz com casca
- Arsenico
- Assucar branco
- Assucar crystal branco
- Assucsr crystal amarelio

°AcL-valoremn" Rito	0,60 %

Caixa	0,60 %
Kilo	1,20 %

K'to	1,20%
Kilo	2%
Kilo	3,50 %

Taxa fixa	Caixa	$600
"Ad-v&orem"	Kilo	3,00 %

Elio	2%

Kilo	7%
SOlo	4%

SOlo	4%

0	Kilo	4%
Kilo	1,20

Individuo	2,40%
Individuo	2,40 %
Individuo	2,40 %
individuo	2,40%
Individuo	2,40 %
Individuo	2,40 %
Individo	4%
Individuo	4%

Taxa fixa	Individuo	500
"Ad-valorem"	Individuo	5%

Individuo	5%
Kilo	1,20%
SOlo	1,20 %
Kilo	7%
Ruo	3%
I(llo	0,60%
SOlo	0,60%
SOlo	0,60 %

uma taxa fixa de dois mil réis papel, que será cobrada
como taxa de expediente por sacca exportada do mes-mo producto.

Art. 34. Ficam supprimidos os seguintes impos-
tos e taxas:

1 - Novos e Velhos Direitos, na parte que collida
com o seio federal.

2	11 % sobre passagens em estrada de ferro.
3 - Addicionaes de 10%.
4	Consumo de bebidas alcoolicas.
5 ---- Diversões publicas.
6 - Taxa de pesagem de gado.
7 - Taxa de matricula de automoveis.
8 - Taxa de viação sobre todos OS impostos doEstado.
9 - Taxa rodoviaria.
10 - Taxa de obras novas.
11 - Taxa de licença para circulação-
Art. 35. Para a execução desta lei, o Governo ex-

pedirá o necessario regulamento, no qual ficarão codi-
ficadas todas as disposições referentes ao regimen tri-
butario do Estado.

Paragrapho unico. No regulamento a que se refe-
re este artigo será disciplinado o processo de lança-
mento, fiscalização e arrecadação, necessario á exe-
cução desta lei, bem como serão estabelecidas as penas,
competencia, isenções, arbitramento, restituições e re-
cursos.

Art. 36. Ficam revogadas todas as disposições das
leis e decretos anteriores estabelecendo isenções de im-
postos e taxs.

Art. 37. Esta lei entrará em vigor a primeiro de
janeiro de 1936, sendo applicaveis desde já as medidas
necessarias á sua execução.

Art 38. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como .nella
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizon-
te, a 1.0 de novembro de 1935.

BENnIcTo VALLADARES Binmno
Ovidlo Xkïviçr de Abreu
Gabriel de Reze" Passos
Israel Pinheito da Silva
José Bonifacio Olixda de Anndi
Raul de NQrpri11a Sá

- -	 .-.
-	-



Kilo
l6ilo
Rito
Filo
Ruo
Filo
Filo

iç1io
Filo

Rito

Ruo

MIO
Filo
Kilo
Kilo
RiJo

Kilo
Filo

Filo
Rito
J{ilo

Filo
Caixa
Filo
Rijo

Rito
Filo
Maço
Maço
Filo

Filo
Filo
Filo
Filo
Filo

Filo

0,60
0,60
0,60
0,60
2
2%
0,60

2 %
2%

2 %

3%

3%

7%
3%
1,20
0,60
3,60

2%
2,10

2,10
3,60
6%

8%
$604
0,60
1%

1,20
1,20
$054

1,20

1,20
2%
9%
9%
9%
7%
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33 - •Aasucar crystal niascavinho
34 - Assucar mascave, ou bruto, escuro
35 - lAssucar refinado
36 - Aves domesticas
37 - Aves silvestres
38 - Barro refractario
39	Batatas
40 - Bebidas atcoelcas, não esperifi-

cedas
41	Bebidas gaze,vs
42 - Biscoutos e	:iielhantes, excepto

pão
43 - Borracha em tubos e outros ar-

tefactos
44 - Café em grão, pilado, em cOco

ou casquinha
45 - Café torrado, em grão ou Irilbu-

rad
46 - Cal e outros calcarios ...
47 - Calçados
48 - Cangica
49 - Carbureto de calcio . .
50 - Carne de bovinos, fresca, sêcca

ou salgacta,exceptuado o xarqne
51 - Carne de porco
52 - Carnes de animaes o4o especifi-

cadoa
53 - Caroços de algodão
54 - Carvão vegetal
55 - Cascas de madeiras taninosas ou

de outras especies
56 - Cervejas ........Taxa. fixa
57 - Chá	............Ad..valor(io1"
58 - Chapéos do palha

- Chapéos de feltro, de lá, de pan-
no e outros

CO - Chumbo e seus artefactos
61 - Cigarros enrolados era palha .	'roxa fixa
62 - Cigarros enrolados em papel .	Taxa fixa
63 - Cobre em barra ou em chapa . "Aci-valorem"
64 - Cobre velho em obras e suas li-

gas
65 - Conservas
66 - Couros sêccos, ou espichados
67 - Couros salgados, ou enxutos
68 - Couros verdes, ou frescos
69 - Couros curtidos, ou preparados.

70 - Couros era artefactos não espe-
cificado	.......-

71 - Couros em aparas . . . .
72 - Louros em martelletes, ou tacos

para teares
73 - Creme para "toilette"
74 - Creme de leite
75 - Crystal de rocha ou quartzos de-

feituosos ou elos fragmentos pa-
ra fusão

76 - Crystai em blocos limpidos
77 - Diamantes
78 - Doces	........"
79 - Drogas
80 - Embira e outras fibras vegetaes.
SI - Estopas
82 - Extractos para "toilettc"
83 - Farinha de mandioca . . .
84 - Farinha de milho, fubá e fnha-

riria
05 - Farinha de trigo
84) - Farinha de banana e outras fa-

pedes
87 - Feijão
88 - Ferro fundido, eni hera, ferro

gusa em lingotes ou linguados.	Taxa fixa
00 - Ferro batido, em barras chatas

(perfilados) qualquer que seja a
fôrma	transversal,	inclusive
trilhos	.	.	.	.	.	.	.	. .. Ad-valorem"

90 - Ferro em cyliiidros e em machi-.
nas

91 - Ferro em enxadas, foices, em ma-
chados, em pregos e em outras
peças de ferramentas semelhan-
tes

92 - Ferro em obas, moveis ou peças
semelhantes

93 -.- Ferro fundido, em atefoctos não
especificados, em tubos; arame
em roto

94 - Ferro em chapas para fogão e em
utensilios para cozinha .

95 - Ferro velho para fundição
96 - Ferraduras	......-
97	Foiha,s de Flandres e seus arte-

factos
98 - Ferragens

L. 2

Kilo	3%
Filo	3%

Filo	3%
Duzia	0,60 %
Kilo	8,50%

Filo	1,20%
Filo	1,20 %

Gramma	2,40%
Filo	1,20 %
Filo	0,60 %
Filo	3%
Filo	1,20%

Duzia	1,20 %
Kilo	3%

Filo	3%
Kilo	3%

Filo	2%
Filo	1,20%

Tonelada	$120

Filo	1,20 0,

Filo	1,20%

Fito	1%

Kiio	1,20 %

Kilo	1,20 %

Filo	1%
Filo	1%
Fito	0,50 %

Filo	1,20 %
Filo	0,50 %

_	
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99 -- Fructas
100 - {uaranã
101 - Garrafas vastas
102 - Graphito bruto	 .
103 - Hortaliças
104 - Insectos, ou azas de insectos
105 -- Koalini
106	Lança-perfume
107 - Leite
108	Lenha
109	Linguiças
110	Loções e aguas de Colonia
111 - Madeiras em toras, ou tabuadas,

serradas, apparelhadaS ou não.
112 - Mamona
113 -- Manilhas
114— Manteiga
113 --- 	alirnenhiciias .
116 .- Massas de fructas .....
117 - Marmores naeionaes ....
118 - Mica
119 - Milho
120 -- Misierios diversos
120-a) - Minerlo de ferro .
121 -- Moveis de madeira, novos
122 -- Moveis de madeira, usados
123 - Ocres brancos e coloridos
124 - Ossos	........
125 -- Ouro em pó, em barras ou em

obras
126 - Ovos
127 - Painas
128 - Passaras empalhados ou embaisa-

rndos
129 - Pedras calcarens .....
130 - Pedras coradas
131 - Peixe salgado ou não
132 - Peiles de animaes silvestres
133 - Pennas de aves
134 - Pinhões
135 - Plumas de aves
136 - Pó de arroz ou de outros grãos

ou raizes	......
137 - Polvilho, tapioca e feculas acene-

lhantes
138 - Platina
139 - Prata em pó, em barra, ou em

obra

Ruo	0,50 %
1(110	2,59%
Ruo	$003

Tonelada	240%
Rio
	0,50 %

Ruo	5%
Rito	3%
Duzia	4,80 %
101o	2,10%

Tonelada	10 %
Riba	2, 10 %

Duzia	1,20 %

Tonelada	6%
Kilo	0,50%
Ruo	2%
Ruo	1,50 %
Rito	1,20 %
lUlo	1,20 %

Tonelada	2%
1(ilo	4,50 %
Ri lo	2%
Ruo	4,50 %

Tonelada	2$400
1{ilo	2%
Ruo	2%
Ruo	2%
Ruo	4%

Gramma	3,60
Rilo	2%
lUla	0,50

Ruo	5.50
Rio	2%

Gransma	1,20 %
Rito	1 %
Ruo	10
Ruo	6%
Eito	0,50
Rijo	6%

Rijo	2,50 %

Ruo	3,50
Granima	3,60

lilo	3%

Taxa fixa
"Ad-vaiarem"

Taxa fixa
"Ad-valorem"
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- Queijo typo "Minas" . . . .	"	 lilio	1,50c10
- Queijo typo flamengo ou reino.	 Rilo	1,50

2 - Queijo typo parniezão, prato
e outros não especificados .	"	 Riba	1,50 %

.43 - Rapaduras ......."	 Kilo	2 %
44 - Requeijões ........&d-valorem"	RUo	1,50 %

- Rodas para machinas ou vehiru-
los	.........."	 Rito	4,50

- Sabão coxnmunl	 Rilos	1 %
- Sabão fino ......"	 lUlas	1 %
- Sabonetes ......."	 Daaia	0,60

Sabonetes medicinaes . . .	"	 Daria	0,60 %
- Saccos de algodão ....."	 Rijo	2%
- Saccos de couro ....."	 Um	4 %
- Salitre bruto ......"	 Kilo	1,20%

153 - Salitre refinado ....."	 Ruo	1,20%
- Sebo, graxa, outros lubrificantes	"	 Ruo	1 %

155 - Seilas, seilins e silhões communs	"	 Um	2%
25.6 - Sellas, seilins e silhões finos	"	 Um	2 %
157 - Solas em meios	 Riba	2,50 %
158 - Sola em obras ....."	 Rijo	3%
159 - Sola ecu correias, er.s marteiletes

e tacos para tares . . .	"	 RUO	3%
180 - Tabaco beneficiado, em pacotes

ou caixinhas ......Taxa fixa	Rijo	$150
161 - Tabaco desfiado, ou picado	11

	 $150
162 - Tabaco em corda .......A(I-valorens"	Kilo	6%
163 - Tecidos de algodão cru' . .	"	 liilo	1,20 %
164 - Tecidos de côr ou estampados	"	 Kilo	1,20 %
165 - Tecidos em brins e casemiras	"	 Ruo	1,20 %
166 - Tecidos em morins e cretones	 Ruo	1,20 %
167 - Tecidos de lã	 Rio	1,20%
168 - Tecidos de seda ....."	 3{ilo	1 %
169 - Tecidos de juta ....."	 Rito	1 %
170 - Talco em bruto ou em pedra	"	 Riba	3%
171 - Telhas communs ....."	Tonelada	3 %
1,72 - Telhas francezas ....."	Tonelada	3%
173 - Telhas zincadas ......-	Tonelada	3%
174 - Tijolos ........ 	Tonelada	3%
175 - Toucinho	 Rijo	2 %
17 - Vinho de uva ......"	 Rijo	2 %
177 - Vinho de laranjas e de outras

fructas	....... 	 2010	2%
178 - Xaropes, vinhos e depurativos	"	 Duna	0,60 %
179 -- Zinco e seus artefactos . .	"	 Rijo	3 %

180 - MANGANEZ
a) Classe especial - eninerio com mais

de 50 % de 41n..... Por tonelada -- "A-vnlorem" - 10%
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Ii) Classac 1. - A) 49,01 a 50 % de

Mn..........
E) 48,01 a 40 % de Mn.
C) 47,01 a 48 % de Mn.
D) 46,01 a 47 % de Mn,

o) Classe 2. - A) 45,01 a 4(; % de
Mn.........
B) 44,01 a 45 %de lia.
C) 43,01 a 44 % Mn.
1)) 42,01 a 43 % de Mn.

d) Classe 3, , - A) 41,01 a 42 % de
Mn.........
II) 40,93 a 41 't de Mn.
C) 39,01 a 40 Ç de lia.
D) 38,01 a 39 % de Ma.

e) 'lasse inferior, contendo 38	de

	

Mii..........	11	 11

TABELLA DO IMPOSTO FIXO SOBRE O COMMER-
CIO DE GAZOLINA E OLEO LUBRIFICANTE

GAZ OL IN A

Localidades	Locailda- Localida- Localida- Localida- Localida-
de mais de	dos de	dos de	dos de	desdes	dos de

a 3Í	III a 20	Sa 10	2a 5	menos de
habitantes	mil	mil	mil	mil	2 000

habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes

Classes:
a) 10:0004000 i:01)0.0J0	3;000$e0	3:50030)1'	503$035	1:000$00))
b) 7;0003000 5:000401)5 3516)5000 1:30041)00 1: 0004505	7004000
e) 15004000 1:00[5000	700309,1	5904001	6501010	2504000

OLE O

TABELLAS DO ART. 27
SELLO FIXO

9	 TABELLA A O
o	 §1.
8	 Papeis ou actos sujeitos ao seio fixo, confonn a

dimensão do papel
8	 SELLO DE ESTAMPILHA
8
7	1.0	Autos Ide qualquer especie, lavrados
7	 por funccionai'ios da justiça estadual	18200

2.°	Actos de qualquer especie . .	 18200
3° - Editaes .........18200

6	 4.' -- Carta de sentenças, extraidas de
processos	..........1$200

Mandados judiciaes, ideia . .	18200
6.°	Carta 'testemunhaveis .	.	. .	 1$200
7°	Precatorias	........18200
8.° - Avocatorias de inquirição	 1$200
9.' - Cartas de arrematação	 200

10. - Cartas de adjudicação . . .	 182(1(1
11. - Provisões ........18200
12. - Instrumentos .......18200
13 - Titulos ou documentos, qUaTlliO junto

a requerimentos ou apresentados ás au-
ioridade ou repartições jwlici,11'ias ou
administrativas, excepto as £ederaes
por folha	.........1$200

14. Requerimentos dirigidos as autorida-.
(les judiciarias ou administrativas, ex-
cepto as federaes, excluidos os que set

F	referirem a pagamento de vencimen-
tos de funcccionarios:
a) pela 1.' folha	......28400
b) por folha excedente .	.	.	 18200

15. Memoriaes dirigidos ás mesmas au-
toridades constantes do numero an-
terior:
a)	pela 1.' folha	........28400

41 11,	 1 a"iaii

1

-	-	 .	 15.5k,:,por ita11ct L,a',t.0
10. -- Requisições:

a) pela 1.' folha	..........	.	ia	48400Classes:	
) por folha execedente	 18200

ai 450$00,	3405000	3158001)	2804000 1	11i0d10	 17. - Portarias:b) 2255301)	2056000	1504000	1354000	05000	565000	 a)	pela 1.' folha
',*iJi,fjdb) por folha execedente	

•	hIJ	ho
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22.

23.

24.

25.

26

a) pela 1.' tolha
b) por folha execedente .
- -- Alvarás, idem:
a) pela 1. folha
b) por folha execedente .

- Aitestados, idem:
a) pela 1.a folha
h) por folha excedente .
— Concessões de qualquer natureza e
outros papeis não incluidos em outros
numeros, idem:
a) pela 1 .1 folha
b) por folha excedente .

Certidões para aposentadorias, re-
formas, gratificações, addicionaes,
para qualquer fim, extrahidas de li-
vros e documentos publicos estaduaes,
por empregado remunerado pelo Es-
tado:
a) busca por anuo
h) por lauda de 25 linhas
- Certidão de conhecimento de arre-
cadação, ou de lançamento, ou de qui-
tação extrahidas de livros ou papeis
estaduaes:
a) busca, por anuo .......
b) por lauda de 25 linhas

27. - Publicas fórmas:
a) selio fixo
b) por lauda de 25 linhas

28. - Certidões ide exames finaes do gym-
nasio official ou equiparado, presta-
do por alumnos matriculados

29. —Certidões passadas pela Secretaria da
Escola de Pharmacia

30. - Certidões de exames prestados no
Gymnasio ou em qualquer outro esta..
helecimento de instrucção secundaria
ou superior

31. - Certidões de exames de frequencia
em escolas normaes, para transferen-
cia para outro estabelecimento

32. - Archivamento de contractos com-
merciaes ou estatutos de sociedades
anonymas na Junta Commercial, ou
nos cartorios de registro da comarcs

33. - Registro de firmas na Junta Com-
mercial

34. - Registro de nomes para qualquer
fim, na mesma Junta

35. - Registro de marcas para qualquer
fim, na mesilia Junta

36. Registro de documentos ou titlos,
a requerimento da parte, cm reparti-
ções publicas do Estado, cujos empre-
gados não percebam custas ou emolu-
mentos por esse acto:
a) fixo
b) por linha
Actos sujeitos im seilo conforme o eu objecto

Estwnpithas
TERRAS PUBLICAS

Titulos de ligitimaçio de posse con-
cedida na fôrma da lei geral ii. 601 ide
1.850, art. 5. 1, e decreto estadual n.
608, de 27 de fevereiro de 1903
Tendo o quadrado mais de 1.100 me-
tros por lado, cobrar-se-á este seilo
tantas vezes quantos forem os quadra-
dos daquelie numero de metros, ex-
cluidas as fracções; sendo passados pe-
la repartiço de Terras e Colonização,
mais

18. - Ordens:
a) pela 1. folha
b) por folha execedente .

19. - Saques:
a) pela 1. folha
b) por folha execedente .

20. Outros papeis que transitarem pelas
repartições judiciarias ou administra-
tivas autorizando pagamentos, com ex-
cepção de repartições federaes e de
vencimentos de funecionarios:
a) pela 1.' folha
b) por folha execedente .

	

21.	Actos emanados das repartições
mencionadas no numero anterior:

28400
182041

28400
18200

28400
1$200

28400
1$200

2$400
1$200

28400
18200

2$400
1$200

28400
1$800

28400
18800

68000
18800

12$000

24$000

24 $000

24$000

248000

12$000

368000

488000

$00()
$300

20$000

12$000
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1

20$0ØQ

10l0O0

10$000

10$000

12$500

2000O

30$000

2.° - Titulo de revalidação de sesmaria e
outras Concessões, a que se referem a
lei supra citada, art. 4. 1 e o decreto n.608, já referido .	.
Sendo expedidos pela citada reparti-ção, mais

3. Titulos de emphyteuse e sub-em-
phyteuse de terras reservadas para po-
voações (art. 12 da mesma lei).

4 1 - Titulos de concessão de terras pu-
blicas:

Até 4.840.000 metros quadrados .
De mais de 4.840.000 até 9.600.000 me-
tros quadrados

De maior extensão, mais 1$500 por4.840.000 metros quadrados, até o maxi-ruo de
5.° -. Titulo de emphyteuse e arrerrda..

mento de outros terrenos estaduaes
Os titules de legitimação que forem
expedidos em virtude de prorogação
do prazo de que trata o dec. n.
5.012, de 1918, pagarão a mesma taxa
com accrescjmo ide 50 %.
Todas as legitimaçães ficam sujeitas
á taxa de 100 réis por metro Corren-
te do perimetro, nas terras de matta
e 50 réis nas de campo; para as legi-timações já processadas e medidas an-tes do reg. n. 5.012, de 1918, a taxa
será, respectivamente de 30 e 50 réis.

-25---.

2.° - Idem, idem, idem, nos conhecimen-
tos de emprezarios de divertimentos
publicos

3.° - Matricula de coa ductor de vehiculo
na Secretaria do Interior e suas de-
pendencias de urna só vez:
Profissionaes:
a) auto-motores
b) tracção animal
Amador:
a) auto-motores
b) outros vehiculos

4.0 - Alvarás não especificados
Passaporte, não sendo para indi-

gente ou funccionario em serviço do
cargo; por pessoa ou familia
- Cartão ou carteira de identidade:
a) para operario
b) para outros .......
- Termos lavrodos nas repartições
publicas, sem tributação especial nas
tabelias e leis vigentes

Verbas de embargos e penhores
nos depositas dos cofres publicos
- Verbas de registro de transferen-
cia de privilegios concedidos pelo
Estado

10. Termo de juramento ou compro-
misso de funccionarios estipendiados
pelo Estado

11. - Cópias em papel tela, de mappa ou
diagramnmas, mandados levaiflar pelo
Governo do Estado, ou a elie perten-
centes, a pedido dos interessados:
por dia de trabalho de desenhista 10$
até o maximo ide

12. - Idem, em papel heliogr.aphico, por
•copia, além do material .

13. -- Guias apresentadas ás estações fis-
caos para a compra de seilos

14. - Portarias expedidas pela Secretaria
do Interior, não sendo das mencio-
nadas no numero seguinte

15. - Portarias ou alvarás dirigidos a ad-
ninistradores ou directores de casa 4e

1
24$OQQ

TABELLA A
3.°

DIVERSOS
Seilo de estampilhas

1.0 Pelo visto do coilector do munieL.
pio diverso do em que foi pago o im-
posto de industrias e profissões, por
mercador ambulante, no respectivoconhecimento

42$000

30$000
6000

60$G00
24$000
24$000

'S$oOO

1$000
3$000

C$000

2$400

12$tJOO

12$000

100$000

12$000

i$200

7$200



7$200
7$200

14$400

24$000

$012

12$000

3$600

2$400

12$000

30$000

2$000

2$400

26

correcção ou prisão, não sendo para
indigentes ou exofficio:
a) para sahida de qualquer preso em
geral
b) para mudança de prisão
c) sendo expedidos pelo Secretario
Interior

16. - Termos de contractos lavrados nas
repartições publicas e que não este-
iam sujeitos a outra contribuição

17. --- Seilo de garantia das aguas mine-
raes, gazeificadas ou não, de fontes
de propriedade do Estado ou não:
- por meio litro

18. - Folha corrida ou alvará de folha
corrida, para finalidade de emprego
pi,biico

19. - Licenças concedidas a funcelona-
rios publicos, com vencimentos ou
parte de vencimentos:
a) de cada mez ou fracção de mez,
não excedendo a 12
b) sem vencimentos, de cada mez ou
fracção de mez, não execedendo a 12.

20. - Idem, de juizes ou outros funccio-
narios judiciarios, kiem .

21.

	

	Licenças e dispensas do Governo
do Estado, não especificadas

22. - De cada ireconhecimento de firma
em documento ou papel que não esteja
sujeito ao selio federal, devendo ser o
seilo apposto ao mesmo

TABELLA A

4o

Papeis sujeitos ao selio proporcional

SELLO DE ESTAMPILHA

1 . 0

	

	Transferencia de tiulos da idivida pu-
blica do Estado, a qualquer titulo, so-
bre o valor da cotaç ão na bolsa:
p01' conto de réis ou fracção

2. - Titulos de deposito judicial:
por conto de réis ou fracção

3.	Ordem para entrega de bens de or-
phãos:
por conto de réis ou fracção

TABELLA B

Seilo proporcional por conhecimento
1.0 Titulos de nomeação conferidos pelo

Governo, para cargos civis ou miii-
tares, a que se refere o art. 383 § 1.
e 2.°.
- Pelo vencimento annual:
a) nos casos de etfectividade ou fun-
eção permanente
b) Nos casos de não effectividade
o) Nos casos de vencimentos calcu-
lados por lotação, nas nomeações tem-
porarias

2. - Nomeações de serventuarios ou au-
xiliares da justiça, não remunerados
pelo Estado:
Sobre a lotação:
a) Effectiva ou vitalicia .
b) Não effectiva

3 1 - Nomeação de escrivães de paz, que
não exerçam as funcções ide tabelliãe
ou escrivão de notas:
Sobre a lotação
a) Sendo effectiva ou vitalicia
b) Não effectiva

4. - Nomeações de exactores, ser'ventua-
anos ou auxiliares da justiça, remune-
rados tambem pelo Estado:
a) Effectiva ou vitalicia, sobre os
vencimentos annuaes
b) Sobre a lotaçio ......
e) Não sendo effectiva, sobre os ven-
cimentos annuaes
- Nomeações de successores de ac.
cordo com o artigo 184 da lei n. 912,
de 1925:
Sobre a lotação

2$400

2$40(t

16 cio
8%

10

20%
10%

10%
12%
6%

16%
20%

8%

10%

- 4
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6.' --- Promoçõe, accessos ou remoções
para cargos Civis OU militares:
'a) Sobre a idifforença annual de ven-
cimentos ........-
b) Sobre a differença de lotaçao,
ouanclo houver

Remoção ou permuta, a pedido,
de qualquer funccionario nara em-

prego remunerado, sem augmento de ven-
cimentos; de cada um:
a) Sobre o vencimento annual
b) Sobre a lotação, quando houver
-- Reformas ou aposentadoria ain-
da que se refiram a funccionarios
ital i cios, sobre os vencimentos

anuaes
9."	Reconducção de juizes ou promo-

tores, so)rc os vencimentos annuaes
10. -- As.n ento de funccionarios nos

termos do decreto n. 11.344, de 1934,
sobre os vencimentos annuaes

11. Pi orot;ação de prazos de contracto
com o Estado

12. -- Concessão de privilegio pelo Estado
riu municipios, com as cliusulas -
"ou empresas que organizar", ou equi-
valente

13. - Transferencia de privilegios de
qualquer natureza, concedidos pelo
Estaido

14. Transferencia de contractos de qual-
quer especie. concedidos pelo Estado

15. -- Alilvio de multas em que a parte
tenha incorrido por culpa I)ropria

TABELLA B

§ 2.'

Seilo fixo le nomeação ou promoção poi' conhecimento
1.0 - Titulo de nomeação de officiaes de

justiçd e escreventes juramentados:
a) Sendo effectivas:
Para termos e districtos	 304000
Para 1.' entrancia	......604000
Para 2.' cutruncia ......1204000

Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia
Para a Côrte ide Appellação
b) Sendo temporarias (por mez)
Para termos e districtos
Para 1.' entrancjp.......
Para 2.' entrancja
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia
Para a Côrte de Appellação

2.1 - Titulo de nomeação de positarios
publicos e avaliadores judiciaes:
a) Sendo effectivas:
Para termos
Para 1. entrancia
Para 2.' entrancia
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia
Para a Capital

b) Sendo temporarias (por niez):
Para termos
Para 1.' entrancia
Para 2.' entrancia	4 .
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia .	......
Para a Capital

30 Nomeações de distribuidores, conta-
dores e partidores, de cada um:
a) Sendo effectivas:
Para termos annexos
Para 1.' entrancia
Para 2.' entrancia
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancja
b) Sendo temporarias (por mez)
Para termos
Para 1.' eritrancia
Para 2.' entrancia
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia

4.' Promoções ou graduações de inferio-
res .da Força Publica do Estado:
De cada uma divisa ou graduação

5° 'Nomeações de promotores adjunctos

165$000
2404000
3604000

24400
44800
9$600

14$400
194200
28$300

60$000
1204000
1804000
240$OOu
300$00u
630$000

4$800
9$600

144400
194900
244000
364000

3004000
3004000
6004000
9004000

1:2004000

244000
254000
50dO0

10o,tjo

124000
244000

16%

20%

1%
1%

16%

8%

12%

20%

15%

10 %

11%

•	
.	1	Lh44
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6.' Dividas de exercicio findo:
Até 50$000 .........12$000
E mais 58000 por 508000 ou fracção
desta quantia.

7 0

8.'

9'

1.0

2.'

30

40

50

6.'

7•0

Contractos, novações de contractos ou
concessões para construcções de estra-
das de privilegio stadual, não havendo
onus para o Estado:
Por kilometro
Prorogação de prazos para construcção
de estradas estaduaes, havendo ou não
onus para o Estado:
Por kiometro ou por anno .
Apostilha de titulos de nomeação,

quando não estejam sujeitos a outro
seilo

TABELLA B

§ 3•0

Titulos scientificos e de habilitação

SELL'O POR CONHECIMENTO

Titulo de habilitação ao cargo de Juiz
de Direito
Inscripção para concurso ao 1oar de
Juiz de Direito
Provisão a diplomados e titulares de

escolas, faculdades e universidades ex-
tr.angeiras, para exercerem a profissão
no Estado
Pharmaceuticos diplomados por insti-
tuição extrangeira que pretenderem fa-
zer exame na escola respectiva
Registro de diplomas de normalistas
na Secretaria da Educação .
Idem, idem, expedidos por escolas ex-
trangeiras.........
Renovação de licença, annual, das
pharmacias e drogarias, requerida á
Directoria da Saude Publica (dec. n.
10.563, de 31 de outubro de 1932).

8.'

48$000

: rÍ
30*000

9.'
208000

ia.

	

60*000	 1.•

	

1448000	 2

	

60080000	
30

40

	

2408000	 50

308000
6.'

2008000 70

368000

Registro de diplomas scientificos ou
de habitilação nas repartições publicas
do Estado:
a) medicos
b) bachareis em direito	.
c) engenheiros
d) agrimensores
e) pharmaceuticos
f) solicitadores
g) dentistas
ii) agronomos
i) veterinarios
j) parteiras
k) quaesquer outros titulos e diplo-
mas de capacidade scientifica ou de
profissão não especificada .
Provisão ou carta de solicitador expe-
dida de accordo com o Dec. n. 11.203,
de 24 de janeiro de 1934
Provisão para advogar a quem não se-
ja formado por alguma das faculdades
da Republica, por anno ou fracção de
anuo

TABELLA II

§4.'

SELLO POR CONHECIMENTO
Decretos do Governador do Estado
concedendo favores em virtude de
lei
Decretos de perdão ou commrlação
de penas, não sendo pobre o agracia-
do
Portarias de Secretarios de Estado,
não especificadas em outros numeros
Portarias de outras autoridades, não
especificadas em outros nurneros

Portarias de transferencias de officiae';
da policia de uns para outros corpc;,
quando a pedido .......

Portarias para abertura de escriptorio
de emprestiino sobre penhores
Portarias para 'abertura de casa de
saude, maternidade, asylos e outras se-

melhantes, excepto as que acceitarem e
mantiverem ao menos cinco doentes
pobres gratuitamente......

rosoo
608000
608000
608000
608000
608000
6G$00
608000
308000
308000

308000

1208000

1208000

6008000

606000

608000

18*000

ít000

6:0GO;0O0

1208000

111111



Portarias para abertura e manuten-
ção de drogarias, pharmaoias e venda
de substancias venenosas
Portarias para abertura de fabrica de
aguas gazosas e congeneres .
Portarias polici.aes para realização de
diversões de qualquer especie:
Por sessão ou funcção publica
Licença para porte de armas prohibi-
das, concedida pela autoridade poli-
cial
Licença permanente para dentistas
praticos habilitados em exame nos ter-
mos do decreto federal n. 20.862, de
28 de dezembro de 1931
Idem, para dentistas praticos habilita-
dos, independentemente de exames, de
accordo com o art. 8.' do decreto fe-
deral n. 20.862, de 28 de dezembro de
1931
Idem, para praticos de pharmacia ha-
bilitados em exame, nos termos do de-
ereto federal n. 20.877, de 3h mie de-
zembro ae 1931
Idem, para praticos de pharmacia ha-
bilitados independentemente de exame,
de accordo com o art. 9.°, do decreto
federal n. 20.877, de 30 de dezembro
de 1931
Idem, para os actuaes praticos de
pharmacia, já aprovados em exames
prestados anteriormente e que ainda
não se tenham estabelecido, conforme
o decreto n. 10.283, de 14 de março
de 1932
Idem, para os actuaes praticos de
pharrnacia, já estabelecidos e licencia-
dos por 10 annos, que quizerem con-
verter suas licenças temporarias em
permanentes, conforme o decreto n.
10.283, de 14 de março de 1932
Licenças concedidas a mulher ou fi-
lhos menores para negociarem
Acções, justificações ou habilitações
para emancipação ou supplemento de
edade

8.'

90

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

60$000

120$000

6$000

240$000

600$000

1:200$00,0

600$000

1:200$000

600$000

600$000

120$000

48$000
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20. Habilitação ou justificação de herdei-
ros para recebimento de herança su-
perior a 1:000$000, por habilitando

21. Alvará de venia para fazer citar, exce-
pto o cencedido a pupilo .

22. Provisão de tutela, não sendo indigen-
te o tutelado, de cada um nelia mencio-
nado

23. Prorogação de administração, relativa
a cada anno

24. Guias quantitativas de exportação
com o imposto a pagar e quaesquer
outras apresentadas ás repartições fis-
caes para pagamento de impostos ou
recolhimento de qualquer natureza, ex-
cluidas as que forem apresentadas por
funccionarjos em serviço do cargo

25. —Conhecimentos de recolhimento de
qualquer natureza, menos impostos,
do valor de 5$000 para mais, exce-
ptuados os de descontos sobre ven-
cimentos de f,unccionarjos e os de
quantias entregues pelos mesmos em
serviço do cargo, taes como reco-
lhimento de saldo, de quantias rece-
bidas para entrega ao Thesouro, de
descontos para a Previdencia dos
Servidores do Estado, para a Caixa
Beneficente Militar etc.......

26. - Acções civeis, inclusivé as de divisão
e demarcação kde terras, 12000 por
1:000$000 ou fracção desta quantia
até o mnaximo de ........

27. - Terr.ios de abertura e encerramento
de livros de depositas de cofres pu-
Micos, audiencias, de entrega e re-
cebimento de autos, de registro dos
escrivães era qualquer juizo esta-
dual, do cofre de orphãos, de distri-
buidor, de klepositario publico, de
phar'm aceuticos, droguistas, de socie-
dades esportivas e rcicreativas , de
registro de hospedes em hoteis, pen-
sões e casas 'semelhantes, de termo de
bem viver, segurança e ról dos cul-
pados, abertura e encerramento em
geral, não especialmente tributados
em outros numeros:

L. 3

18$000

18$000

6$000

12$000

1$200

1$200

240$000

('1
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a) plos dois termos	 .
b) por folha a mais .......

28. —Exames chimicos e analyticos nas
repartições de hygiene:
a) por quantidade ... ......
b) por qualidade ........
c) por substancias venenosas

29. _Justificação de genero de serviço

TABELLA 13

24$000
$300

36$000
608000

2408000
15$000

P

13. —Diploma de approvação nos exames
do curso secundario e fundamental
conferidos pelo Gyrnnasio Mineiro

14. —Exames em qualquer série do curso,
nos estabelecimentos de instruc1ção
secundaria ou profissional, equipara-
dos aos do Estado ou que gozem de fa-
vores ou subvenção ........

40$OÓO

68000

'iaxas referentes a instrucção secundaria e prbfissi'pxrp,I
ido Estado. - Seilos por conhecirjienio

§ 50

ESCOLA DE PHARMACIA

1.0_ Inscripção de exame vestibular para
matricula ...............

2.'—Taxa de matricula ........3•o -Taxa de inscripção de exames do
curso .............

4 .°—Emolumentos de diplomas .....
5°—Taxa de transferencia de alumnos

Gyrnnsjo Mine iro
- Taxa de	 camatricula em da anno do
curso ................ 

7.°—Taxa de frequencia 'dos alumnos ou-
vintes ....................

8.°—Exame de admissão á 'matricula
9.°—Exame de passagem do curso, exce-

pto desenho e gymnastica, por ma-
.teria ..............

10. —Exame final de alumno do CUrSO11. —Diploma de 'c o nclusão do curso
Nota: - Da taxa da matricula do 1°
anno será descontada a importaneja
de 208000 paga para exame de ad-
missão)

12. —Taxa de exames parceilados de can-
didatos extranhos ao Gymnasio:
a) de inscripção, por materia
'b) certificado de approvação, por
materia ..............

TABELLA B

Localidades	IFrequencia annuai	Populaçao	
J 

Taxa an-
nua!

Estancias hydro - mine
rae s
	

I	3.000 visitantes
Estancias hydro-enine- de niais de 3.000
raes ...........

..... ....e mais de 10.030

até 6.1)00..........
Estancias hydro - mine-

raes ...... .......... .. de mais de 6.000
..até 10.003..........

hyEstancias	dro - mine.
raes .................... d

..até 15.000......

Estancias hydro - mine- de mais de 15.000
raes .... ........ ...... .até 20.000......

Estancias hydro - mine- de mais de .20.000
raes .................. ..até 25.001)..........

Estancias hydro - mine-1
raes .......... . ..... ... .de mais de 25.000.

Cidades, Vilias e Distri-
ctos .....................-	at5,Q0Ø habts

Cidades, Vilias e Distri-
ctos ........ . ............-	de 5.000 a 10.000..

Cidades, VilIas e Distri-
ctos ......................-	de 10.000 a 15.000.

Cidades, Vilias e Distri-
ctos .... ........... ... ..-	de 15.009 a 20.000.

Cidades. Villas e Distri-
elos ....................-	de 20.000 a 30.000

Cidades, Vilias e Distri-
ctos.. ...............-	de 30.000 a 50.000

Cidades, VilIas e Distri-
Ctos ...... ............-	de mais de 53 030.

Belio Horizonte, 1.° de Novembro de 1933. - Ovidio )Çavj(

qI^

70$OOi)
808000

808000
2008000
1008000

1208000

120$OoO
20$000

68000
12$000
408000

20$000

208000

10:0001000

13:0001000

25:0001000

50:0031000

75:0031000

100:000$300

120:0001000

2:000$000

4:0001000

8:0001000

15:0001000

23:0001030

32:0001000

48:000001O

r de Abreu

-
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LEI N. 10
	 LEI N. 12

Autoriza a abertura de um credito especial para paga-
mento de despesas com a primeira insta/la ção do
Chefe de Policia do Estado
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a

abrir um credito especial de seis contos de réis .
(6:000$00) para pagamento das despesas de primeira
instaliação do atual Chefe de Policia do Estado.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem e
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como neila
se contém.

Dado no Paiacio •da Liberdade ,em Beilo Horizonte,
aos 4 de novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 11

Autoriza o Governo a abrir credito especial
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a lei seguinte:
Artigo unieo. Fica o Governo do Estado autoriza-

do a abrir um credito especial da importaneia de duzen-
tos e quatro mil réis (204000) para pagamento de ad-
dicionaes até 31 de dezembro do corrente anno, de ao-
cordo com a lei n. 425, de 1906, ao guarda-fiscal de
Porto Novo, sr. Joaquim Augusto da Silva, revogadas as
disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 4 de novembro de 1935.

I3ENEDICT0 VALLADAItES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

Autoriza a abertura de creditos para paqcrmento de ira-
tificação addicional da lei 425, de 1906

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art . 1 . 0 Fica o Poder Exrculivo autorizado a
abrir o credito especial de uni conto, duzentos e trinta
e sete mil e oitocentos réis (1:237$800) para pagamento
da gratificação ,addicional da lei 425, de 1906, a que
têm direito os seguintes funccionarios do Estudo: a)
quinhentos e dezeseis mil réis (516$0M ao Sr . Octa-
viano Mendonça, funecionario da Imprensa Oficial,
correspondente ao periodo de 1.0 de janeiro a 31 de-
zembro do corrente anuo; h) quatrocentos e tres mil e
trezentos réis (403$300), a d. Hilda Rabeflo da Matta,
directora do grupo escolar "Heniique Diniz", corres-
pondente ao periodo de 22 de maio a 31 de dezembro
de 1935; e) trezentos e dezoito mil e quinhentos réis
(318$500), ao sr. Zeferino Pires de Oliveira, gmmarda-
fiscal de "Engenho", relativo ao periodo de 9 de junho
de 1935 a 31 d dezembro do corrente anno,

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quenro
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como ncli
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 4 de novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAP,ES Rianmno
José Bonifacio O/inda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N 13

Autoriza o Poder Executivo a modificar o quadro de
pessoal do Serviço de Producção Mineral

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gemes
decreta e eu sancciono a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a reor-
gazinar o Serviço de ProducçMineral, de accordo

*
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com os Codigos de Minas e de Águas em vigor, adoptado
o seguinte quadro de funccionarios:

Pessoal e!! ectivo:

Chefe de serviço......
4 Assistentes, iai 15:600$000
4 Sub-assistentes, a 12:000$000
1 Perito Contador
2 Geologos, a 12:000$000
Petrographo
Metaliurgista
Official do registro de minas
Official do registro de contractos
2 Desenhistas, a 7:200$000
2 Calculistas, a 4:800$000

229:200$000
Pessoal contractado:

5 Engenheiros auxiliares, a 12:000$000
Chimico
Chimico auxiliar
2 Topographos, a 9:6008000
2 Contadores auxiliares, a 7:2008000.
2 Auxiliares nivelistas, a 7:200$000.
3 Auxiliares de Fiscalização de 1.

classe, a 6:0008000
5 Auxiliares de fiscalização de 2.

classe, a 3:(000$000	.
2 Desenhistas auxiliares, a 4:800$000
Preparador de petrographia
Preparador de Chirnica .
20 Encarregados de regaa, a 300$000

186:0008000

Art. 2. As despesas decorrentes dos serviços ins-
tituidos por esta Lei serão cuteadas por parte da re-
ceita que resultará dos mesmos serviços.

rio. Art. 3.° Revogam-se as disposições em contra-

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

cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelis
se contém.Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 5 de novembro de 1935

BENEmCT0 VALLAnARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 14
Dispõe sobre fixação do quadro do pessoal da Escola

Com piem enlar de Sele Lagôas
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a lei seguinte:
Art. 1 . 0 O quadro de pessoal effcctiCo da Esco

la Complementar de Sete Lagôas passará a ser constitui-
da de 11 professores, 1 fiscal federal, 1 chefe de disci-
plina, 1 amanuense blibliothecio e 1 servente

Art .2.° Será observado, para os vencimentos an-
nuaes dos funccioflariOS mencionados no artigo prece-
dente, a seguinte tabeila:
Professor	........	5:4008000
Fiscal federal	.........2:4008000
Chefe de disciplina ......1 :2008000
Amanuense_bibliothccario	• 	1:200$000
Servente	..........2:4008000

Art. 3.° O Director será escolhido dentre os pro-
fessores e terá, aléa dos seus vencimentos, mais a gra-
tificação annual de um conto e duzenios mil réis
(1:200$000).

Art. 4•0 A verba destinada a occorrer ás despesas
resultantes desta lei será .a que for, para isto, consigna-
da na lei orçamentaria para 1936.

Art, 5.° Revogam-se as disposições em contra-
rio Mando, portanto, a todas as autoridades, .a quem o
conhecirrento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelia
se contem.Dado mio Palacio da Liberdade, eia Bello Horizonte,
aos 6 de novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

18:000$000
•	62:400$000
•	48:000$000

14:400$000
•	24:000$000
•	12:0008000
•	12:0008000
•	7:2008000
•	7:2008000

14:4008000
•	9:6008000

60:000$00o
9:6008000
9:6008000

19:2008000
14:400$000
14:400$000

18:000$000

18:000$000
9:6008000
3:600$000
3:600$000
6:0008000

_:i:
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RAZÕES DO VETO

Pelos motivos expostos nas razões do veto á tabelia
n. 1, a que se refere o art. 2.° do projecto n. 18,
transformado na lei n. 18, nego sancço ao projecto n.
15, ora transformado na lei n. 15, desta data, na parte
em que são majorados os vencimentos do tenente-coronel,
director technico do I. P., dos sete capitães honorarios,
professores, e do capitão honorario, secretario technico,
e o faço para manter os seus actienes venciiienos, cons-
tantes do decreto n. 123, de 10 de julho do corrente an-
no; e bem assim, nevo sancção ao item 7 - Gratifica-
ções, Serviço 17 - Corpo de Bombeiros, da tabelia ex-
plicativa, na parte referente ao capitio ajudante, por
isso, que não foi mantida aqueila gratificação para os
mesmos postos e funcções das unidades da Força Pu-
blica.

E' a seguinte a parte vetada do projecto n. 15:
1 Tenente-coronel honoe'irio, director

technico do 1. P.	erba 16) .	24:000$000
7 Capitães honorarios,	 oreprofesss, a

14:400$000 (verba 16) . . .	100:8008000
É Capitão honorario, secretario tech-

nico (verba 16)	......14:4O000O
De 4808000 a um capitão ajudante (Serviço 17 -

item 7 - Gratificações).
Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de

novembro de 1935.
(BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO, Governador do Es-

ado,

-	'	 •	'. 
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LEI 	15
Fixa a despesa e orça a receita para o exeectcio de 1936

A Asp.nibla Legislativa do Estado de Minas Gerees decreta e eu sencclaw'
lei seguinte:

CAPITUILO 3

Da Despesa

Art. 1° -- E' o (oreno auctorizaclo ia despendei no exercido de 1936 a hei-
portancia de Rs. 276.744:401$300 (duzentos e setenta e seis mil setecentos e qua-
renta e quatro Contos quatrocentos e um mil e trezentos réis) com os serviços do
Estado, pelas cinco Secretarias, de accordo caos a seguinte classificação:

Secretaria do Interior
1 - Palacio do Governo ............................
2 - Administração Geral ..............................
a	Departamento de Administração Municipal ............- Chefia de Policia ................................
- Serviço de Investigações ........................- Delegacias de Policia ..........................
- Diligencias Policiaes ............................

Guarda Civil ..................................
- Inspectoria de Vehiculos ........................
- Departamento de Assistencia PoUcial e Medicina Legal

Casa de Correcção ..............................
- Prisões ......................................

Penitenciaria de Ouro Preta ......................
- Penitenciaria de Uberaba ........................

Monicomio Judiciarjo ..........................
Força Publica ...............................

1 — Corpo de Bombeiros .............................
- Justiça de Segunda Instancia ....................

Justiça de Primeira Instancia ....................
Ministerio Publico ............................

— Conselho Penitenciaria ............................
Escola de Reforma "Alfredo Pinto ..................- Escola de Preservação "Lima Duarte" ................

- Abrigo de Menores "Affonso de Moraes » ............
Serviço Eleitoral ................................
Secretaria do Extiocto Senado ....................
Archivo Publico Mineiro.........................
Serviço Radiotelegraphico ........................
Serviço de Contencioso e Consultas Juridicas ........

723:384$000
3.765:064$000

345:680$000
300:461$000

1.822:946$000
795:000$000
400:000$000

2.682:620$000
612 :3005000
328:683$000
113:700$000

1.484:400$000,
196:349$600
139:310$000
225:680$000

29.244:716$500
1.566:076$000

817:440$000
4.568:788$000
1.105:740$000

44:540$090
223:680$000
309:740$000
152:740$000
200:000$000
82:764$000
79 :920$000

371:900$000
305:870$000

!- -
	

53.049:475$100
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§ 2.° - Secretaria das Finanças
30 — Divida Fundada Interna ......................
31 - ,Divida Fundada Externa ........................
32 - 'Divida Fluctuante ............................
33 — Administração Geral ............................
34 - Collcctorias ....................................
35 - Postos Fiseaes ...............................
36 — Estradas de ferro (percentagens sobre arrecadação de

rendas)	..................................
37 - Fiscalização de Rendas ........................
38 - Imprensa Offiçial ............................
39	ipspectoria Fiscal ............................
40 — inspectoria Fiscal (Secção do Café) ................
41 — Junta Commercial ............................
42 — Aposentados e Reformados ......................
43 — lilumineção da Capital ........................
44	Tribunal de Contas ...;
45 - Assenibléa Legislativa ..........................

43 -.

- Serviço de Estatistica ..........................
9 — Serviço de Industria e Com'mercio ................

- Usina de Alcool Motor de Divinopoli6 ............
- Usina de Capella Nova ..........................

72 — Serviço de Meteorologia ........................
—. Serviço de Estendas Hydro-Mineraes ..............

Serviço de Colonização ........................
75— Serviço de 0rganzação, Assistencla e Fiscalização do

Trabalho................................
76 - Serviço de Ensino Agricola ......................
77 - Instituto "João Pinheiro" ........................
78 - Escola Agricola "Adelaide Andrada" ................

— Escola Agricola "Padre Sacramento" ..............
$0 -Escola de Itajubá (de Horticultura)
81 -Instituto "Barão de Camargos" ..................
82 -Instituto "Carlos Prates" ......................

—Instituto "Bueno Brandão" ......................
— Apprendizado Agricola "José Gonçalves" ............

$5 — Serviço de Fiscalização de Terras e Mattas ..........
Escola Superior do Agricultura e Veterinaria do Estado

87 — Feira Permanente de Amostras ....................
86 - Estação Radio Diffusora ........................

47.389:662$001:i
3.022 :819$60I

15. 900 :000001
4.352 :4048011
4.273:6458000
1 .408 :92500

1.000 :0008000
892 :14580001

5.-631:884$000
467 :7168000

3.167:0868000
41 :2808000

5.700 :000$00
1 . 800 :000$001

210 :0008000
2.267 :700$000

97.527:2668600

334:520$000
52:200$000

900:000$000
15:000$000

236:060$000
2.200:000$000

249:200$000

166:400$000
95:600$000

347:640$000
111:360$000
111:360$000
282:800$000
157:800$000
102:600$000
86:400$000
65:000$000

127:900$000
1.480:000$000

346:500$000
1.100:000$000

18.201:620$000§ 3•0 — Secretaria da Agricultura
46 — Administração Geral ............................
47	Serviço de Producção Vegetal ....................
48 — Estação Experimental de Agricultura ..............
49 - tampo de Sementes de Nova -Baden ..............
50 — Campo de Sementes de Carmo da Matta ............
51 - Campo de Sementes de Patos ....................
52 — Campo de Sementes de Maria da Fé ................
53 — Campo de Sementes -de São Franc°sco ..............
54 - Campo de Sementes de Figueira ..................
55 — Campo de Sementes de Rio Branco ................
56 - Campo de Fumo ..............................
57 — Horto Florestal de Cataguazes ..................
58 - Jardim Botanico ..............................
59 — Serviço de Expurgo de Café ....................
ao - Packing House de Leopoldina ..................
61	Serviço de Producção Animal ....................
62 — Posto de Monta de Cambuquira ..................
63	Posto de Monta de Leopoldina ..................
64 - Fazenda Modelo da Gameileira ..................
85 — Fazenda do Florestal ..........................
00 — Serviço de Producção Mineral ....................

— Serviço de Terras Devolutas ....................

1.864:040$00#
3.016:480$000

125 :600$001
52 :7208000
52 :720$000
28 :400$000
48 :400$000
32 :400$000
48 :400$000
22 :000$000

4 :800$000
16 :8008000
44 :320$001

128 :8408000
75 :000$001

1. 942 :920$000
42 :720$000
35 :520$000

111 :400$000
310 :8008001

1.153 :4008000
475 :600000

§ 4•0 — Secretaria da Educação e Saude Publica
89 — Administração Geral ..........................3.015:556$200
90 — Ensino Primario ............................24.234 :854$800
91 - Ensino Secundarlo ............................1.774 :220$000
02 — Ensino Normal ............................3.177 :440$000
93 - Escola de Aperfeiçoamento ....................406 :640$000
94 - Escola de Pharmacia de Ouro Preto ............183 :800$000
95 — Conservatorio Mineiro de Mueica .................307:6208000
96 — Educação Physica e Artistica ....................42 :800$000

- Ensino Technico ..............................55 :300$000
98 - Assistencia Technica do Ensino ..................674 :160$000
99 - Instituto São Rophael ........................268 :610$000

100 - Escola Complementar de Sete Lagoas ............73:8008000
101 - Directoria de Saude Publica ....................1.061 :450$000
102 — Desinfectorio e Garage ........................65 :760$000
103 — Leboratorio Brometologico e de Pesquizas Clinicas ..	78:855$000

1 104 — Serviço Sanitario do Matadouro ................30:570$000
105 — Hospital "Cicero Ferreira" ......................136 :824$000
106 — Escola de Enfermagem "Carlos Chagas" ..........129 :•600$000
107 — Instituto Pasteur de Juiz de Fóra ...............42:7808000
OS - Inspectoria de Hygiene Medico Escolar ............435 :520$000

11
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109	Inspectoria Dentaria Escolar	 371 096$00
110 - Centros de Saude, Postos de Hygiene, Sub-Postos e Pos-

tos Ambulantes ............................1.856 :430$00
111 - Saneamento Rural ............................110 :000$001
112 - Centros de Estudos e Prophylaxia da Lepra	 119:460$00i
113 - Hopital de Lazaros de Saberá .................121 :880$000
114 - Colonia Santa Izabel ..........................1.416 :560$00I
115 - Centros de Estudos e Prophylaxia da Maioria	 522 :560$00
116 - Para Combate á Framboezia Tropical ............326 :960$000
117 - Inspectoria de Hygiene Pre-Natal e Infantil ..........152:6 10$000
118 - Directoria Geral de Assistencia Hospitalar	 80 :580$001
119 - Hospitaes Hegiozeaes de Pouso Alegre, Patos, Picapora e

Viçosa ....................................322 :820$00I
120 - Hospital Colonia de Barbeosna ................1.142:6133600
121 - Instituto "Raul Soares" ......................535:9603000
122 - Hospital Psychiatrico de Oliveira ................345 :6083000

Somm	.....................................43.61l.447$6

§ 5? - Secretaria de Viação e Obras Publicas
123 - Administração Geral .... .... .... .... .... ......	3.OlI:532$000i
124 - Estradas de Rodagem .... ...... .... .... .... ..ã.496:840$O0l
125 - Pontes ....................................900 :000$000
126 - Edificios Publicou ............................3.710 :800$000
127 - Serviço Geographico ..........................144 :500$$000
128 - Demarcação de Fronteira .... .... .... ...... .... ..IIP :flfl$flOO
129 - Navegação Fluvial ............................1.229 :92 0$000
130 - lIMe Mineira de Viação ........................49.600 :000$001

Somma ....	....	....	.... ....	....	....	... .....64.592$õl

TOTAL GERAL DA DESPESA .... .... .... ...... ..276.744:4O1jj

CAPITULO II

Da Receita
Art. 2.° - Para o exercido de 1936 d a receita do Estado orçada em rs,

233.432:000$000 (duzentos e trinta e tres mil, quatrocentos e trinta e dois contos
de réis) proveniente da errecadaçiso prevista a seguir:

RENDA ORDINAIIIA
Renda de Tributos:

1 - Imposto Territo-
rial .......-	12.800:000$000

2 - Transmissão de
Propriedade:
a) "causa-mortOs".	6.000:000$000
b) inter-vivos" .	8.000:000$000	14.000:000$000

-45--
3 - Industrias e pro-

fissões	 -	17.000:000$000
4 - Vendas Mercantis	-.	 8.000:000$000
5 - Exportação

valorem":
a) Café ......17.000:000$000
b) Outros Productos 18.000:0003000	35.000:000$00Ø

6 - Consumo de Com.
bustiveis ......

7 - Imposto de Selio	-
8 - Taxa de Defesa

da Producção . .	-
9 - Taxa de occupa-

ção de terras devo-
lutas ........

10 - Taxas de Servi-
ços do Estado:
a) Estabelecimentos

de Ensino . . 	450:000$000
b) Estabelecimentos

Agricolas . .	740:000$000
e) A.ssistencia Hos-

pitalar .....204:0003000
d) Inspectoria de Ve-

hiculos .....100:0003000
e) Estancias llydro..

Mineraes . . . . 2.200:000$009
t) Loteria Mineira •	650:000$000
g) Fomento do Algo.

dão ......600:000$000
h) Fomento do fumo	50:000$000
i) Exploração de Mi-

nas ......1.700:0003000
J) Exploração de

Energia Hydrau-
lira .......1.000:0003009

k) Departamento das
Municipalidades .	100:000$000

O) Taxa de Expedi-
ente ......8.000:0003000

Rendas Patrimonjaes:
1 - Arrendamento de

terrenos diauiantjnos	-
2 - Arrendamento de

bens do Estado . .	-

3.000:000$000
1-0.000:000$000

10.000:0003000

1.500 :0O0$0C

15.794:000$000	127.094:0003000

20:000$000

200:000$000



13 - Juros de apolices
e dividendo de acções
pertencentes ao Esta-
do........

14 - Juros e deposites
em Bancos	 -

15 - Juros de emprca-
timos municipaes.	-

16 - Amortizaçío de
emprestimos munici-
paes.......-

17 - Vendas de Terras
devolutas	 -

18 - Vendas de immo-
veis do Estado . .	-

19 - Vendas de lotes
coloniaes	 --

Rendas Industriaes

20 - ROde Mineira de
Viação ......

21 - Navegação do Rio
S. Francisco . .

22 - Usina de A.lcool.
Motor de Divinopo-
lis ........-

23 - Usina de Capelia
Nova .......

24 - Imprensa 0ff i-
cial:
a) Assignaturas . .	600:000$000
b) Publicações . . .	700:000$000
c) Producção d es-

tabelecimento . .	200:000$000
d) Encomniendas á

Imprensa . . . . 1.207:800$000

25 - Feira Permanente
de Amostra . .

Renda Extroordznarid:

26 - Cobrança de Di-
vida Activa

27 - Multas .....
28	Reposições
29 - Indemnizações

1.400:000$000

2.500:000$000

3.600:000$000

475:000$000

800:000$000

400:000$000

150:000$000

40.000:000$000

1.000:000$000

909:000$000

20:000$000

2.767:000$000

150:000$000

6. 500:000$000
600:000$000
200:000$000
900:000$000

9.545-000$000

44.837:000$000

181.47f1 :000$000:000$000

Ii
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- Venda de artigos
para agricultura .	-	 400:000$000
- Subvenção	das
Municipalidades para
construcção da Esta-
ço Radio-Diffusor	-	 590:000$000
- Subvenções fede-
rses .........-	 356:000$000
- Entradas de ori-

	

• .	-	4.500:00000	51.958:000$000

233.432:000$000
Art. 3.1 - São nulias e não serão executadas todas as verbas da despesa, au-

tentando vencimentos ou dispondo sobre serviços não criados em lei (Const.
Ligo 25, paragrapho 3°).

Art. 40	Observado o disposto na Constituição do Estado, fica o Poder Exe-
Ivo auctorizado a abrir credites supplementares e a realizar, como antecipação
receita, operações de credito necessarias para: cobrir o "deficit" que se verificar
te orçamento.

Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução
ta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão exactalncnte como neila
contém.

Dado no Palacio cia Liberdade, em Bailo Horizonte, aos 13 de novembro
1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

Gabriel de Rezende Passos

Israel Pinheiro da Silva

José Bonifacio Olinda de Andracla
Raul de Noronha Sá.

lassificação das despesas orçamentarias
-. Subsidies	 10- Expediente
- Representações	 11 - Eventuaes
- Pessoal effect-lvo	 12 - Transportes
- Pessoal contractado	 13 - Serviços postal, telegraphico e te-- Soldos	 lephonicoEtapas	 14 - Serviços Hollerith
- Gratificações	 15 - Força, luz e agua
- Diarias e ajuda de custo	16 - Vehiculos e aecessoilos
- Addicionaea	 17 - Combustiveja e lubrificantes



1 8 - Moveis e uttnlllos
19	Propaganda e publicidade
20 — .Jornaes, revistas e livros
21 - EncommefldaS á imprensa
22 - Salarins
23 — Restituições
24 - Seguros
25 - Armamer.t; e muniÇõS
26 - Fardamen, calçados e equipa-

mento
27 — Semoveet;
28 - Remonta de animaes
29 — Forragem, ferragem e pasto
30 - Medicamentos
31 — Vetuai'io e alimentação
32 — Tratamento hospitalar
33 - Funeraes
34 - Exercicios findos
35 — Auxilios, subvenções e contribui-

ções
36 — Juros, descontos e CommisSões
37 - Amortização
38 - Differenças de cambio
39 — .Percentsgens a exactores
40 - Custas crime
41 - Premies de apolices
42 - Aposentadas

43 - Reformados
44 - Fomento á industria e co

mercio
45 — Fomento á agricultura
46 - Fomento á pecueria
47 - Material para a Imprensa
48 —	para construcções
49 -	"	medico e .dentariO
50 •-- Material de engenharia
51 —	"	Photographico e de Idei

tifi cação
52 - Material electrico
53	"	raõio_telegraPhieo e T

dio-telephoniCO
54 — Material ferroviario
55 -	"	hydraulico
56 -	"	de navegação
57 —	" de sapa
58 -	"	didactico

-- Instrumental ele musica
60 - Alugueis e arrendamentos

predi os
61	Causas da Fazenda
62 - Indemnizações
63	Despesas Com O palacio do

verno
64 - Apparethamento das estancias

TABELLAS EXPLICATIVAS
Secretaria do Interior

- Palacio do Go-
verno

1 - Subsidio ao Gover-
nador .......

3 —Pessoal effectivo:
Chefe de gabinete .	24:000$000
Official de gabinete .	22:800$000
Secretario particular .	18:000$000
2 porteiros, a 6:000$000	12:000$000
2 ajudantes de porteiros

de	1.	classe,	a
4:8008 .......9:600$000

120 :000$000

__________	
• -
	

(	
/
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• 3 ajudantes de porteiros

de 2.	classe,	a
3:600$ .......10:800*000

1 electricista ......7 :200000
1 ajudante de electricista	6:000*000
1 servente auxiliar de

electricista .....3 :000$000
2 mensageiros	motocy-

	

custas, a 3:600$ .	7:200$000

	

2 telephonistas, a 4:200$	8:400*000	129:0008001

4 - Pessoal contracta-
do:

Para pagamento ao mor-
domo, motoristas,
ajudantes de moto-
ristas, jardineiros e
serviçaes .....-	140 2flnaaa,.

II - Evenluaes	 -	 6:600$000
63	Despesas com o	 Ur*

Palacio do Governo:
	Para representações, gra-	 •

tificações e despesa
de prompto paga-
mentis .......101:934$QCj

Para despesa de manu-
tenção,	conservação	 •.•	't
do Palacio e depen-

	

dencias e respectivo	 --.i -

	

mobiliario, expedien-	 ;•	•••	; .

	

te da Secretaria, coa-	 -	 •---,:•
servação e custeio de

	

automovel.s, gazolina,	 ------------------------------------ ••
	fardamento para pos-	 --	 -

soai sulmalterno llI-u-

	

minsção, serviços te-	 .- .

	

lephonico, postal e	 .	. -._•	...
telearanhienconser-
vação dos jardins do
Palacio e transpor-

	

tes . . . . . . . . .	220:000$000	321:984$000	 723:384$008

2 Administração
geral

1 - Representaçác,	do
Secretario	 -	 12:000$000
L.4



• .e

3 - Pessoal effctivo:
Secretario de Estado
2 directores, a 18:000$
Chefe de gabinete
Official de gabinete
7 chefes de secção, a

12:000$ ......
Guarda-livros .....
6 primeiros officiaes, a

9:84 0$00 0 .....
Bibliothecario .....
5 segundos officiaes, a

8:160$ .......
8 amanuenses, a 6:240$
Ajudante de guarda li-

vros ........
Almoxarife ......
8 auxiliares de 1. a clas-

se, a 4:800$ .
12 auxiliares de 2. cia-

se, a 4:200$ .
2 auxiliares de biblio-

Lheca, a 3:600$
10 dactylcgrapha2,	a

3:0005.......
10 archivistas, a 3:600$
14 praticantes, a 3:000$
2 motoristas, a 5:400$
1 motorista .......
Inspector electricista
Mensageiro motocyclista
3 telephonistas, a 3:000$
Porteiro .......
9 continuos, a 3:240$
16 serventes, a 2:640$

4

	

	Pessoal contracta-
do:

9 praticantes, a 3:000$
1 servente .......
2 ajudantes de motoris-

tas, a 3:0065 .
4 ascensoristas, a 1:800;
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36:000$000
36:000$000
18:000$000
12:000$000

84:6005000
9:840$000

59:040$000
7:200$000

48:960$000
49:920$000

6:000$000
8:400000

38:400$000

50:400$000

7:200$000

36:000$000
36:000$000
42:000$000
10:800$000
5:040$000
7:200$000
3:600$000
9:000$000
4:2008000

29:160$000
42:240$000	696:600$P00

27:000$000
1:540$000

6:000$000
7:2008000
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20:400$000
3:000$000	65:140$000

24:000$000
50:000$000
14:400$000	

.

	

'nx,.,,-s •. 4•	-

5:964$000

7 :2 905000	 .	
cui-x	••• ..

a

3:600$000	
e-'-	-. L	-'

3:600$000

1 :560$000	 • .	:.

1:200$000	 -	••	-

1:200$000

3:600$000	110:1245000

-	 16:000$000	
•	

-----'

-	 3:000$000	 -•.
—

	

40:000$000	
.4

-.	400:000$000

-.	1.000:000$000	 . :.

-	 80:000$000	 .	•i.-	26:000$000	 .	. .-

-

	

9:500$000	 -e

Para dois professores e
um bibliothecario-al-
moxarife da antiga
Escola de Sargentos

Carpinteiro ......

7 - Gratificações:
Subsituições regulamen-

tares .......
¼o pessoal do gabinete

2 directores .....
¼o encarregado do servi-

ço de communicações
¼ 2 funccionarios do

mesmo serviço
to encarregado do Ser-

viço de Dactylogra-
phia . . . . . . . .

to bibliothecario
¼o continuo do Serviço

de Communicações
¼o porteiro ......
o encarregado da por-

taria do 2.° andar
•o encarregado do Servi-

ço telegraphico e ra-
diotelegraphico

3 -. Diarias
funccionarios em via-
gem .......

- Addicionaes
1 Director e a 1 che
fe de secção .
- Expediente

1 - Eventucees ,
2 — Transportes e

Conimunicações, (in-
clusive da Força Pu-
blica)

3 - Serviços postal, te-
legraphico e telepho-
nico ........

5 - Força o luz
6 - Vehiculos e acoes-

surtos ........
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	17 — Combastiveis e lu-
	Grat!ficaçóea:

18 - Moveis e uten.si-
brifiantes	 —	25:500$000	

ubstltuições regaiamen-

	

lios . . . . . . . .	-	20:000$000

	

19 — Propaganda e pu- 	Diarlas
	blicidade . . . . .	-	100:000$000	

'	gem ........
A 'funccionarjos em via-20 - Jornaes, Revistas

	

e Livros para a bi-	
10 — Expediente .b0iolheca ......—	20:000$000	 11 - Eventuae, . .

	

21 — Encommendas ei	
19 - Propaganda e pa-

	

Imprensa 0ff icial .	'	 600:000$000	'	' '	bilcidade .....26 - Fardamento ao

	

pessoal subalterno .	-	 15:0005000 	
_1!	34 - Exercicios findos	 200:000$000	 ' 

28:000$000

3-0-4)00$000

	

18:000$000	 O _,

40:000$000

	

15:600$000
	

345:6803000

r35	 - — iieiia ue oli-- Auxilias, Subuen-	 -	-

	

ôes e Contribuu,ôes	 cia	 fl Ç (4
Para a Caixa Benefi-	

2 - Representaç2o d ocente da Força Pu
blica	 300 :000$000	 Chefe de Policia	 0:000$000

	

........	
.	.Para a Ordem do	 3 — Pessoal effectiro:	Advo-	

Chefe de Policia . . .	30:000$000

	

gados .......20:0003000	320:000$000	3.765 :064$001	Chefe de Gabinete . . .	12:000$000
1 3chefes do secç0o, a	 ,soh•	•

12 000$	 36 fl00$0	 ct	13 — Departamento	 3 primeiros officiaes a

	

da Administração	 »	 9:840$	 29:520$000
3 segundos officiaes, aMunicipal 8:1603 ......24:4803000

Pessoal effecliuo	
1

3 amanuenses, a 6:2403 .	18:720$0003 -	
Ol&s

Director	
3 auxiliares de L-

24 0003000	 se a 4 800$	 14 4003000	
i- oAssistente technico . .	18:000$000	 5 auxiliares de 2. das-

2 Inspectores, a 18:0603	30:000$000	 se, a 4:200$ . . .	21:000$000
2 primeiros officiaes	 3 praticantes, a 3:000$	9 :000$000

	

9:840$ .......19 :680$000	 1 mensageiro motocyciis-	 >•; 1	.2 segundos officiaes a	 ta .........3:6003000	 q	8:1603 .......16:3203000	 ,	3 continuos 'a 3:240$ .	0:4803000
2 amanuenses, a 6:240$	12:480$000	 2 serventes, a 2:640$ .	5:280$000	210:480$0002 auxiliares de 1. das- 

se a 4:800$	 9:600$000	
7 - Gratificag9es	 1	ii'i fl'i'2 auxiliaries de 2 das

se a 4 200$	 8 400$000	 Aos auxiliares de gabi
4 praticartes a 3:000$	12:000$000	156--480$000	 note	 14:000$000	 q

—	 Substltuiçoes regulamen
tares4 - Pessoal contracta-	 11:000$000	25:000$000 •-'	'--

do	
9 — Addzcionaes a um	 io i	ei6 contadores flscaes, a	

1.0 otficiat . . . .	-	 984t0 .UUV,	 '	07:600000	 - Expediente	 7:0005000



	287:200$000	826:226$000

-	10:000$000 t

	

30:00$0000
	 M.

	250:000$000	280 :000$000

o
	

19:000$000
1:200$000

'

	

16:000$000	
•'•..	.

20:0005000

13:0005000
.5.-

30:0005000	1.822:946$000

•-±1

605 :520r

,7:20$000
4:8J0$000

6,.000$000
9e:000$000
'Á:200$000

,,,2:680$000
26:400$000

6:040$000

33:606$000

126:300$000

152:6708000

220:320$000

ç.

•	,	c•

•	: 1:16 b '•	 ____

• h.4'' ' -. '-
•	1,

:•• '. ais
•	 '11

• • (í -.d 1	_________
"es
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-	14:000$000
-	 4:000$000

— 11:000$000

-	 •0:600$000

-	 11:400$000

-	 4:000$000
-

12	EuentuaeS .
12 - Transportes
13 - Serviços postal,

teleçjraphtco e tele-
phoniCO ......

16 - VehicUlOS e acccs-
sonos ......

17 .-. Combustiveis	e
lubrificantes .

26 - Fardamento para
pessoal subalterno

- Serviço de In-
vestigações

3 - Pessoal effectivo
........24:0008000

Chefe 

	

uxiliar de gab1iiCe .	
6:3908000

6 delegados	espeCialiZa

	

dos, a 18:0008 .	i8:000$000

6 escrivães de delegacias
especializadas, a 32:4008000
5:4008 ....... 

3 chefes de secção, a
36:0008000

12:0008 ...... 
3 primeiros officiaes, a

9:8408 .....29:5208000
5 segundos offlciaeS a

40:8008000
8:1608 ....... 

	

5 amanuense s, a 6:240$	31:200$000

10 auxiliares de 1. clas-
se, a 4:8008 .....48:00080004:5008000

prOtoCOliSta .......1Perito chimico .....2 :0008000
Inspector das filiaes de

5 efltif1CaÇ50 .	 5:1908000

	

4 ldentifiC adores,	s
14:400$000

3:6008 ....... 
photographo chefe . . 	8..640$000

Photographo de 1 elas-
se ........6:4808000

photographo de 2 clas-
se .........4:320$000

Ajudante de photograPho	3:6008000

4 archivadO1'. a 3:0008	12:000$000

2 censores, a 8:4008 . .	16:8008000

Operador de La classe
Operador de 2. a classe
2 ajudantes de operado-

res, a 3:000$ .
80 praticantes, a 3:000$
Porteiro ........
7 continues, a 3:240$
10 serventes, a 2:640$

4 - Pessoal contracta-

300 :464$00	
do:

Inspector do Corpo de
Segurança .....

6	sub-inspectores,	a
5:616$ ......

25 'Investigadores de 1.
classe a 5:052$

35 investigadores de 2
classe, a 4:362$

O investigadores de 3.
classe, a 3:672$

Corpo de vigilancla extra-
numerario inclusive 3
ascensoristas .

— Gratifica çties:

-,	Ubstituições regulamen-
tares .......
- Diaria»:
delegados especializa-
dos em viagem

Investigadores, idem

"	 — Addicianaes:
1 chefe de secção
— Expediente
— Serviços postal, te-
tagraphlco e leleplio-
nico .......
- Moveis e utensi-
sujos .......
- Fardamento para
s pessoal subalterno
- Material photo-
Oraphico e de iden-
tificação ......
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7 - Diligencias Po-
liciaes

7	Gratificações	.	-	 20:000$000

8— Diarias	 -	20:000$000

11- Eventuaes .	 -	 200:000$000

12 - Transportes .	-	120:000$000

13 - Serviços postal,
lelegr'aphico	e	te-
phon.ico	 -	40000$000

8 - Guarda Civil
3 - Pessoal effectivo:

Medico .......9:600$000
Chefe de Secção . . . 8:400$000
Intendente .......7 :800$000
Primeiro escripturarlo	7:200$000
2 segundos escripture-

rios, a 6:600$ . . .	13:200$000
4 terceiros escriptur*-

rios a 6:000$ . . . .	24:000$000
5 auxiliares de escripta

a 4:200$ ......21:000$000
Dentista ........3 :600$000
2 dactylographOs - a

3:600$000 .....7:200$000
Porteiro .......3:600$000
8 che fes de divisão do

Corpo de guardas a
6:000$000 .....36:000$000

13 flscaes de turma, sen-
do um aggregado. a
4:800$ ......62:400$000

26 uiscaes	rondantes,
sendo 1 a-ggregado, a
4:3 20$000 ......112:320$000

200 guardas de 1.0 clas-
se, a 3:120$ . .	624:000$000

300 guardas de 2.' das-
se, a 2:760$ . . .	828:000$000

250 guardas de 30 das-

	

a 2;400$ .	600:000$000 2.368:320$000
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6 - Delegacias de
Policia

3 - Pessoal effectivo

	

1.0 Delegado Auxiliar .	21:600$000

	

2.° Delegado Auxiliar .	19:200$000

4 Delegados	Auxiliares
(3° 4 . 0, 50 e •6.0)
a 18:000$ . . .	72:000$000

3 delegados de Policia,

	

na Capital, a 16:800$	50:400$000
1 Delegado de	Policia

em Juiz de Fóra	12:000$000
6 Escrivães de delegacias

auxiliares, a . .
5: 400$000 .....32:400$000

4 Escrivães- de Delega-
cias da Capital e
Juiz de Fóra. a . .

	

5:400$000 .....21600$000	229:200$000

7 - Gratificações

A 213 delegados de po-

	

lida, a 600$ . -. . .	-	127:800$000

8 - Diarias:

	A delegados auxiliares .	36:000$000

	

A delegados especiaes .	240:000$000	276:000$000

10 - Expediente

Das delegacias	 10:000$000

13 - Serviços postal,
telegraphieo e Ide-

	

phonico . . . . . .	-	25:000$000
16 - Vchiculos e Ae-

cessorjos	 -	40:000$000
17 - Combustiveis e

lubrificantes . .	 -	60:000$000

	

18 - Moveis e Utensi-	-

	

..lios . . . . . . . .	-	27:000$000	 795:000$

400:000$a00

1



- 58 -	 - 59

4:800$000
3:600$000
1:200$000

1:200$000
3:000$000	13:800$000

-	2:500$000
-	2:000$000

-	28,6:000$009
-	2:500$000

-	5:000$000

-	2:500$000

7 - Gratificações:

Ao Superintendente
Ao Inspector Geral
Ao Sub-inspector
Ao Intendente, para que-

bras ........
Substituições ......

10 - Expediente
25 - Armamento
26 - Fardamento e

calçado ......
30 - Medicamentos
32 - Tratamento hos-

pitalar .....
49 - Material medico

e medico dentário

9 - Inspectoria de
Vehiculos

3 -- Pessoal e/lectivo:
Chefe de Secção . . .	d:600$000
Inspector Geral	 6:000$000
5 escripturarios, a 4:200$	21:000000
3 auxiliares de escripta,

a 3:000$000 . .	9:000$009
Porteiro-servente . . . 	2:400$000
Ajudante do inspector	5:400$000
6 inspectores, a .

4:800000 ......28:800$000
9 fiscaes mofocyclistas a

3:600$000 .....32:400$000
35 fiscaes de 1. classe,

a 3:120$000 .....109:200$000
45 fiscaes de 2. classe,

a 2:760$000 .....124 :200$000
70 flscaes de 3.. classe,

a 2:640$000 .....184 :800$000

10 - Expediente . . .	-
15 - Força e luz:

liluminação e reparos de
appare]hos signalelroi

16 - Vehtculos e ac-
cessorios:

Custeio e reparo de mv-
tocycletas ......18:000$000

Placas e selios para vehi-
culos .......8:000$000

25 - Armamento e mu-
nições ......

26 - Fardamento e cal-
çado....... -

io - Departamento
de Assistencia Po-
licial e Medicina
Legal

3 - Pessoal e/fectivo:
1 Director ........13:200$000
1 Medico Secretario . .	8:400$000
1 Medico chefe de labo-

rato rio .......8:4008000
4 Cirurgiões, a 9:600$000	38:400$000
1 Medico .......9:600$000
3 Medicos Legistas, a

9:600$000 .....28:800$000
1 Medico Legista, Toxi-

cologista .....9 :600$000
1 Medico Chefe dos Ser-

viços Internos . .	8:40,9$030
1 Chimico Toxicologista	8:400$6130
1 protocoilista-archivista	3:600$000
1 Economo ......3:600$000
1 Porteiro .......3 :600$000
2 Enfermeiros.....

a 3:360$000 . . .	6:720$000
2 Ajudantes de Necro-

psia, a 3:240$ . .	6:4808000
1 Ajudante de Iaborato-

rio ........2:640$000
1 Dactylographo . . .	3:600$000
2 Auxiliares Academicos,

a 3:600$ ......7:200$000
1 Auxiliar do chimico to-

zicologista .....3 :600$000

2.682:620$000

829 :800$000

2:000$000

16:000$000

26:0008000

2:500$000

76:000$000
	652:300$030

• • rtn	r
sl

'e

W.

174:240$000



400000
5:600$000
3:0001000

10:000$000

73:000$000

260:400$000

24:000$000
90:001,1000
óO:000$000
10:0001000
25:000$000

1.020:000$000

5:000$000

'1 3 :700$000

1
1.484:4001060

1"	

---'
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-	 1- Serviço postal, te-4 - Pessoal contractado	
legraphico e teiepho-

1 Praticante dactylogra-	 15 -	 -
2 Enfermeiras, a 2:400$	4:8001000	 nico

Força e luz.	.
pho ........2:400$000	 •	1 18 —Moveis e utensilios	-

2 Auxiliares cia portaria,	 30 - Medicamentos
a 2:400$000 . . . .	4:800$000	 ............31 - Vestuario e ali-

4 Tele'phoni'stas-ficbado-	
........ . mentação, inclusive

res, a 2:4001000 . . -	9:600$000	 lavagem de roupa
1 Zelador de Laboiatorjo	1:4401000	 .	

12	Prisões1 Cosinheiro .....1 :2001000
1 Copeiro ........9601000
3 Ajudantes de limpeza,	 .	

3 - Pessoal e!! cclivo:
a. 1:200$ ......3 :600$000	28:8001000	 2 Carcereiros das cadeias

-	'	de Barbacen-a e Juiz
11 - Eventuaej . . . .	 12:000$000	 '.	211

10 - Expediente	.	-	 1 :550$000	 de Fóra, a 3:600$000	7:2001000
13 - Serviço postal, te-

	

	 carcereiros das ca-
delas do Estado alegraphico e telepho..	

.nico	 1:20010000 . . . .	253:200$000840$000 
15 - Forç,, luz e agua	-	 1:0001000	 .16 - Velziculos e acces- 7 - Gratificações

A medicos contractadossonos	 4:000$000
17 - Com'busttvejs e iU-	 11 - Eventuaes . . . .	-

brificantes	 -	 22:0001000	 15 - Força, luz e agua
18 - Moveis e utensílios	-	 3:000$000	 18— Moveis e utensilios	-
26 - Fardamento e	 30 - Medicamentos . .	-

Calçados	 -	 5:0001000	 31 - Vestuanio e ali-32 - Tratamento hos-	 mentaçõo, (inclusivepítalcer . . . . . .	-	 52:2331000	 lavagem de roupa)49 - Material medico .	-	 24:0001000	328.'6638000 33 - Funeraes . .

Casa de Corre-
CÇaO	 13 - Penitenciaria de

3 - Pessal effecttvo:	 Ouro Preto
3 - Pessoal effectivo:	Administrador .....7:200$OOe	 --

Juaan1e de administra-	 Director .......13 :2001000
dor ........3 :600$000	10:8001000	 Medico .......7:2001000

Almoxarife ......6:0001000
7 - aratjfta	 -	 Amanuense .......5:4061000
Ao medico ......-	 2:4001000	 Inspector geral .....4:2001000
50 - Expediente . .	-	 2:0001000	 Professor primarlo . .	3:3608060
11 - Eventuae.,, inda-	 Porteiro . . . . . . . . .	4:200$000:2001000

Sive asseio do	 ,	Servente .........2:160$000	45:720$0U
duo	 8:5.00$000
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10 - Expeazem	.	 600$000
11 - Eventuaes . . .	 -	 7:050$000
15 - Força luz e agua	-	3:500$000
18 - Moveis e uten-

	

3itio5........-	800$000
30 - Medicamentos	 - 3:600$000
31 - Vestuario e ali-

mentação	inclusive
lavagem de roupa	 -	83:0008000

3:229000	 35 - Auxilio: e sub-
venções

Aluguel de casa para o

2:00$000	
Administrador	.	 -	2:400$000

1:500$000
4:2008000	 15 - Manicomjo Ju-4:000$000

diciario
500000

3 - Pessoal effectzio
4:200$0õ0	

Director .......15:0008000
• 800 e000	 196 :343$600	2 medicos alienistas, a

9:600$000 ......19:200$000
Radiologista ......9 :60ã$000
Amanuense dactylogra-

pho . . . . . . . .	4:200$000

	

j	Escripturarlo ......7 :800$600

	

J	Economo almoxarife .	9:600$000
Enfermeiro chefe . .	3.600$000
Enfermeira chefe . . .	3:6008000

	

i1	Enfermeiro para o pavi-
15 960$000	 lhão dos homens . . .	3:000$0,00

Enfermeira para o pavi-
lhão de mulheres . 3:000$000

Porteiro .......4 :800$00A1
Continuo ........3:600$000--	
Zelador dos gabinetes	3:6008000	90:6008000

20:460$000	 4 - Pessoal contractado:
Pharmameufjco	.	5:400$000

	

el	2 Inspectores, a .
1:860$000 ......3:720$000

.	16 Guardas a 1:560$000 24:960$000

	

o	
Cozinheiro .......1 :9208000

•	Ajudante de cozinheiro	1:200$000
2 Copeiros, a 840$000 .	 1:680$00,01:940$000	 ;	2 Serventes, a 1:0808000	2:160$000

II
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4 - Pessoal contractado:

Auxiliar de amanuense	1 :860$lJ0
Mestre de sapateiro . .	3:492$000
Mestre da alfaiate . . . 3:4328000
Enfermeiro .....1 :860$000
16 guardas ......23:961600
Guardas do almoxarifado	1:692$000
Cozinheiro ........ 1 :170$000
Ajudante de cozinheiro .	702$000

7 - Gratificações
Por substituiçõeS. . .	 -
10 - Expediente . .	 -
11 - Evenluaes .	.	 -
15— Força e luz	 -
18 - Moveis e . uten-

si.lios

30 - Medicamentos
31 - Vestuerio e ali-

menta ção	 -

14 - Penitenciaria
de Uberaba

3 - Pessoal effeciivo

Administrador . . . . .	7:200$000
Amanuense ......5:400$ãOO
Professor primario . . .	3:360$000

4 - Pessoal contractado:

Inspector ........1 :860$000
Porteiro ........1 :860$000
Servente ........1:860$000
8 guardas a 1:860$000	14:880$000

7 - Gratificações

Ao medico (art. 6.° das
Instrucções approva-
das pelo dec. 3.623,
de 9 - 7 - 1912) .	1:440$000

Por substituições . . . .	5008000

139:3108000



]Enfermeiros 	praticoa
de pharmacia a
3:G0u000 .....14:4005000

1 Enfermeiro da sala de
cirurgia ......4 :800$000

1 Enfermeiro de Rontin-

	

geulherapia . . . .	4:800$000	5 223:360`

4 - Pessoal contractado:
1 Capitão chefe do Labo-

ratorio de Pesquizas
Clinicas .......10:2005000

1 primeiro tenente ins-
tructor de armas au-
tomaticas .....10:8005009

1 tenente honorario ar-
meiro ......5:4005000

1 tenente honorario mes-
tre de officina de
alfaiate ......6 :600$000

1 cortador da nejesma of.
ficina .......4 :800$000

3 tenentes honorarlos
professores das esco-
las regimentaes da

	

Capital, a 3:960$000	11:880$000
O tenentes honorarios

professores das esco-
las regimentaes das
unidades do Interior,
2.°, 3 • 0, 4 . 0, 70, 8.°
e9.°BBIGCa.
3:3605000......20:1605000

6 Funcclonarios da Sec-
cção de Dactylogra-
phia do EIM a
3:600$000 .....21:6005000

1 instructor chefe	.	27:60,0$000
4 instructores a 24:0000$	96A00$000
1 tenente-coronel Director

	

Technico do hP .	10:200$000
7 capitães	honorarios

professores a
10:200$000 .....71:4905000

1 capitão honorario, se-
cretario techntco	10:200$000	06:81ui0í

L.

- 6 -
2 Costureiros, a 1:800$00 3 :600$0.00
Electricista .......3 :000$000
Foguista ........2:4005000
Jardineiro ........2:401)5000	52:4405000

10	Expediente . . .	 -	1000$000
11 - Euentuaes . . .	 8:000$000

13 - Serviços	lostal,
telegraphico e lele-
pleonico	 -	840$000

15 - Força luz e cua	 -	3:0005000

17 - Combustiveis	e
lubrificantes . . .	 -	3:800$000

18 - Moveis e ulen-
sitias........-	1:000$000

30 - Medicamentos .	 3:0005000
31 - Vestuario, e aU-

mentaçâo	 58:000$000
49 - Material medico e

dentario	 -	4 :000C90
	

225

- Força Publica
3 - Pessoal effectivo

10 Coroneis, sendo um
em disponibilidade, a
30:000500 0 .....300:0005090

21 Tenentes coroneis, a
24:000$000 .....504:0005000

27 majores, a 18:000$000 486:000000
83 Capitães, a 14:400$000 1.195:200'Co
98 Primeiros tenentes, a

10:8C0$000 . .	1.058:4005000
111 Segundos tenentes, a

9:000$000 .....999:0005009

82 Segundos	tenentes
commissionados, a
7:800$000 .....639:6005000

1 Tenente honorario Pro-
fessor da Escola Re-
gimental da Capital .	3:960$000

1 Tenente	honorario
guarda-livros do S I S	7:200$000

1 Enfermeira visitadora	6:000$000

0

Ir



Para os medicou dos ba-
talhões da Capital,
2.° e 4.° DBICC.
2:400$000 . . .	19;200$000

Para o Director teclinico
do CEP......3;600$000

De 480$000 a 15 contado-
res-pagadores . . .	7,200$000

De $600 diarios a praças
reenganjadas (art.
114 do Reg.). . .	300:000$000

A praças em transito
(art. 122 do Reg. -
a 2$000 diarios). .	100000$000

Substituições (art.	111
do Reg) ......27:500$P00

Aos Assistentes Militares
do Governador, do
Secretario do Inte-
rior, do Chefe de
Policia e do Chefe
do EJM. (art. 142 do
Reg) ........47:200000

A. instructores do DjI,
sendo 10 officiaes a
2: 400$000 e 9 sargen-
tos a 1:440$000 . . .	36:960$000

Para seis sargentos mo-
nitores das unidades
de fóra (art. 97 do
Reg. do DII, decreto
n. a 1 :440$000 . . .	8:640$000

Aulas supplernentares . .	12:000$00,0 861 :900$000

8 - Diarias e ajuda
de custo

Ajuda de custo a offl-
claes........-

10 - Expediente:

Das unidades e dos quar-
teis dos destacamen-
tos .........- 88:000$000

134:000$000

- 66	 - 67 -

5 - Soldos a praças
de pret

20 sargentos ajudantes, a
2520$000 .....50:400$000

129 primeiros sargentos,
a 2:160$000 . . .	278:640$00

2611 segundos	sargentos
a 1:800$O0 . . .	478;800$000

489 terceiros sargentos a
1:440$000 . . . . . .	704 :160$000

960 cabos de esquadra
a 1:140$0000 . . .	1.094:400$000

300 cabos graduados a
900$000 .......2S8:000$bOO

89 musicos de 1. classe
a 2:160$000 .....192 :240$000

66 musicos de 2. classe
a 1:800$000 . . .	118:800$0,00

99 musicos de 3. classe
a 1:440$000 . . .	142:560$000

129 soldados corneteiros-
tamborjstas a 888$	114:552$000

4.316 soldados a 78 0$000 3.366:4&0$000
A praças afastadas do

serviço e aggregados
Por motivo de mo-

	

lestia ........45 :000$000	6.874 :032$000

6 - Etapas
360 de 8$000 diarios para

9,04 inferiores e 254
musicos; e de 5$ dia-
rios para 960 cabos
de esquadra, 300 di-
tos graduados, 129
corneteiros-tamboris-
tas e 4.316 solda-
dos ..... ... .

7 .- Gratificações

Para o Chefe e Sub-che-
fe do EM, comman-
dantes de unidades

	

chefes de serviços	96:000000

	

Para o Director do HjM	3:600$000



45;000O00

35:000$000

250.000$0000

32A00$000

80:0100$000

10:000$000

40:OãO$000

110:000$000

1.070:544$500

10:000$000

400 :004l000

80:000$000
10:000$P00

r
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1 1 - Ruentuaes:

Para o Departamento de
Instrucção, despesas
de pronspto pagamen-
to, conservação de li-
nha de tiro e outras
despesas eventuaes

13 - Serviços postal,
telegraphico e tele-
phonico:

Das unidades e dos quar-
teis dos destacamen-
to	........

15 - Força e luz

Para as unidades
Para os quarteis dos des-

tacamentos .

16 - Velsiculos e acces-
sonos........

17 - Conzbusliveis	e
lubrificantes .

18 - Moveis e uten-
sUjos

Para as unidades e para
os quarteis dos des-
tacamentos .....

26 - Fardamento, cal-
çados e equipamento:

Para a Força Publica
28 - Remonta de ani-

maes ........

29 - Forragem, ferra-
gem e pasto

Forragem e ferragem, in-
clusive tratamento de
aniniaes e conserva-
ção de fazendas e
pastos .......

32 - Tratamento hos-
pitalar .......

33 - Funeraes .

35 - Auxílios e sub-
venções:

Ao Hospital Militar
59 - Instrumental da

musica	 -
60 - Arrendamento de

predios:

	

Para o 8.0 Batalhão . .	25:000$000

	

Para os destacamentos .	155:000000

17 - Corpo de Bom-
beiros

3 - Pessoa) effcctivo:

1 tenente-coronel . . 	24:000$009
1 major .......18 :000$000
4 capitães, inclusive ca-

pilão medico, a
14:400$000 . . 	57:600$000

6 primeiros tenentes, a
10:800$000 .....64:800O00

13 segundos tenentes, a
0:000$000 .....117:000$000

1 p rofessor de escola re-
giniental ......3 ;960$000

5 - Soldos a praças
de pret......-

2 sargentos ajudantes a
2:520$000 .....5:040$000

10 primeiros sargentOs, a
2:160000 .....21:600$000

14 segundos sargentos, a
1:800$000 .....25:200$000

22 terceiros sargentos, a
1:440$000 .....31:680$000

41 cabos, a 1:140$000	46:740$000
9 musicos de 1.' classe,

	

a 2:160$000 . . . .	19:440$000
6 musicos de 2.' classe,

	

a 1:800$000 . . . .	10:800$000
10 •musicos de 3.' classe,

	

a 1;440$000 . . . .	14:400$000

	

8 cometemos, a 888000	7:104$000

	

6 tamboristas, a 888$000	5:328$000

	

152 soldados, a 780$000 .	118:560$000

60:000$000

20:000$000'

180:000$000	29.244:716$500

285:360$000

1
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A praças afastadas do
serviço e aggregadas
por motivo de suo-
lestia .......

6 - Etapas:

360 diarias de 8$000 para
48 Inferiores e 25
musicos; 360 diarlas
de 5$000 para 41 ca-
bos, 8 corneteiros, 6
tamboristas e 152
soldados .....

7 - Gratificações:

Para o Commandante e
transporte medico

A um contador .
De 1:440$ a 4 segundos

sargentos monitores
de cultura physica

De $600 diarios a praças
ivengajadas e 10
bombeiros de 1.
classe; de $400 a 10
bombeiros de 2.
classe; de $200 a 10
bombeiros de 3,1
classe, e de $500 a
12 empregados nas
íficinas .....

Substituições (do artigo
111, do reg. numero
7.712)

8 - Diarias e ajuda de
custo:

A officiaes em diligencia
10 --- Expediente
11 - Eventuaes
12	Transporte
13 - Serviços postal,

telegrcophico e tele-
phonico ......

15 - Força e luz
16 - Vehiculos e ac-

a,ssorios .....
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	5:000$000	310:892$000

582:840100

8:400$000
480$000

5:760$000

53 :121$000

	

5:000$000	72:7641W0

5:000$000
4:000$000

13:020$000
4:000$000

1:200$000
2:000$000

25:000$000

17 - Combusliveis e

	

lubrificantes . . .	-
• 18	Moveis e ulensi-

gios:
Inclusive roupa de

cama	 -
26 - Fardamento, cal-

	

çados e equipamento:	-
- -•	32 - Tratamento hos-

pitalar ......-
33 - Funeraes .
55 - Material hydrau-

lico (para appare-

	

lhamento do Corpo)	-

18 - Justiça de Se-
gunda Instancia

3 - Pessoal effectivo:

13 dsemhargadores, a
48 : 000$000 . . . 624:000$000

Secretario .......15 :0008000
Archivista ......6:0008000
2 officiaes a 7:800$000	15:600$000
2 amanuenses a .

6:000$000 .....12:0008000

	

3 escrivães a 7:200$000	21:600$000
3 escreventes do cano-

rio criminal	(dec.
n. 10.493, de 1091
932) .......4:2008000

Bibliothecario . . . 9:6008000
Porteiro .......4 :2008000
Continuo ........3:000$000
3 serventes, sendo 1 a

2:4008000 e 2 a
1:8608000 .....6:1208000

2 officiaes de justiça a
4:200$000 .....8:4008000

Praticante ......1 :860$000
4 dactylographos a

4:800$000 .....19:2008000
Electricista ......2 :76000fl
Conductor de autos . 2:7608000
Motorista .......4 :200.0')0

	

Ajudante de tnotorista .	1:860$r10

16:000$000

15:000$000

70:000$000

8:000$000
1:000$000

150:000$000	1.5G13:076$000

762:360$000

1
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9 - Addlclonaes:

Da lei 375 - a 4 desem-
bargadores	 -

10 - Expediente, inclu-
sive expediente para
3 escrivdes da Côrte
de AppdUaçe8o .

11 - Eventuaes e des-
pesas de prompto
pagamento	 -

13 - Serviços postal,
telegraphlco e late-
phonlco	 -

15— Força e luz	 -
16 - Vehtculos e ac-

cessorios	 -
17 - Combusliveis e lu-

brificantes . . .	-
18 - Moveis e utensi-
tios ........-

20 - Jornaes, revistas
e livros ......

26 - Fardamento para
o pessoal subalterno	-

19 - Justiça de Pri-
meira Instancia

3 - Pessoal effectiuO:
9 juizes de direito de

4. entrancia, a
82:00050 00 . . .	288:0008000

18 juizes de direito de
8. entrancia. a
22:400$000 . . .	403:2008000

56 juizes de direito de
2.a entrancia, a
15:680$00 0 . . .	878:080$000

89 Juizes de direito de
1. entrancia, a
12:000$000 . . .	828:000$000

3 juizes municipaes da
Capital, a 12:000$000	36:000$000

Juiz municipal de Juiz
de Fóra .....9:600$QOQ

18 juizes municipaes de
3. a entrancia, a
8:400$000 .....151:2008000

56 juizes nunicipaes de
2. 1 entrancia, a
7: 200$000 .....403:2005000

39 juizes municipaes de
termos annexos, in-
clusive uma comar-
ca não instailada, a
7:200$000 .....280:8005000

: Escrivão privativa dos
feitos fiscaes do Ser-
viço Eleitoral da Ca-
pital ......6:0005000

4 escrivães do crime,
em termos de séde
de 4. a entrancia, a
5:560$000 . . .	22:2408000

18 escrivães do crime,
em lermos de sécies
de comarcas de 3'
entrancia, a .
4:380$000 .....78:8405000

125 escrivães do crime,
em termos de sédes
de comarcas de 1.
e 2.' entrancias, a
3:660$000 .....457:5005000

39 escrivães do crime,
em termos annexos,

	

a 3:060$000 . . . .	119:340$000

Escrivão	privativo do
juizo criminal	da
comarca	de Belio

	

Horizonte . . . .	4:0008000
Escrivão do Juizo	de

Menores .....4:9608000

Official de Justiça do

	

Juizo de Menores .	2:160$000

Escrivão privativo do
alistamento eleitoral
da comarca de Juiz
de Fóra .....6:0005000

Porteiro do Palacio da
Justiça ......4:2005000

19:200$000

7:880$000

15:000$000

3:000$000
500$000

3:000$000

3:000$000

1:000$000

1:000$000

1:500$000
	

817:4405000

LÍI"^
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r transportar á Capital
para, como substi-
tutos, tomar assento
na Côrte de Appella-
ção ........25:010

9 - Addicionaes:
A juizes	de direito e

municipaes (lei 375)	-
10 - Expediente pares

o Tribunal do Jury	-

11 - Eventuaes:
Limpeza, asseio e hygie-

ne nos Foruns do
interior do Estado

13 - Serviços postal,
teiegraphico e	te te-
pliOnico	 -

15	Força e luz:
Ao Palacio da Justiça

(1. entrancia); ao
Juizo de Menores e
Foruns dointerior
do Estado .....

18 - Moveis e utensi-
tios:

Mobiliario para as sa-
las do Tribunal do
Jury e mobiliario
para os 10 termos
annexos creados . .	-

26 - Fardamento para
pessoal da portaria
do Pakzcio da Justiça	-

31 - Vestuario e ali -
mentação:

Refeição para os mem-
bros do Tribunal do
Jury da Capital . .	-

35 - Auxilios e sub-
venções:

Para aluguel de casa aos
juizes de direito das
comarcas de Uhera-

- 74 -

3 serventes do Palaclo
da Justiça, a
1:860$000 .....5:580$000

2 officiaes de Juizos
para o serviço cri-

	

minal, a 2:400$000 .	4:800$000	.j .993 :700$000

7 - Gratificações:

300$000 mensaes aos jui-
zes das varas crimi-
na", da vara eleito-
ral e da de menores,
da comarca de Beilo
Horizonte, e da vara
criminal da comar-

	

ca de Juiz de Fóra	-	18:000$,006

8 - Diarias e ajuda
de custo:

Ajuda de custo aos jui-
zes de direito e aos
juizes reunicipaes,
quando nomeados,
removidos ou pro-
movidos .....50:000$000

Aos juizes de direito,
por sessão do jury
que presidirem nos
termos que não se-
jam os da séde de
suas comarcas e aos
que tiverem de se
transportar á Capi-
tal para, como sub-
stitutos, tomar as-
aento na Côrte de
Appellação, a
350$000 .....45:OOOGO

Aos juizes de direito, co-
mo indemnização de
despesas de trans-
portes para a presi-
dencia do jury, nos
nos termos que não
sejam os da séde de
suas comarcas e aos
que tiverem de se

120 :000$0O(

25:888$000

15:000$000

2:000$000

1:000$000

4 :000$000

110:000$000

1:000$00e

5:000000



ha, Poços de Caldas,
Lambary e Araxá, a
2:400$000 .....9:600$000

Idem, Idem, aos juizes
municipaes dos ter-
anos de Uberaba, Po-
ços de Caldas e Ara-
xá .........3:600$000	13:200$000

40 - Custas e honora-
rios:

Para rateio entre func-
cionarlos do fôro
criminal nos proces-
sos em que decahir a
Justiça Publica . .	200:000$000

Idem, Idem, Idem, a jui-
zes municipaes . .	30:000$000

60 - Alugueis e arren-
damentos de predx'ios
Para o Juízo de Me-
nores, em Bllo Ho-
rizonte, e para fun-
cionamento de Fo-
runs no interior do
Estado .......

20 - Ministerio Pu-
blico

3 - Pessoal effectivo:
Procurador geral . .	48:000$0OC
Sub-Procurador . . .	24:000$00t
Auxiliar juridico da Pro-

curadoria .....14:400$000
5 promotores de justiça

de comarcas de 4.
entrancia, sendo 3 a
9:000$000 e 2	a
8:400000 ......15:600$000

18 promotores de justi-
ça de comarcas de
3.	entrancia a
7:200000 .... . 129 :600000

56 promotores de justiça
de comarcas de 2.
entrancia a 6:000$000

69 promotores de justiça
•	de comarcas de 1.

entrancia, a
5:400$000 ......

Curador de Menores
Curador de Orphãos, Au-

sentes e Masas Faili-
das .........

Official da Procuradoria
Geral .......

Archivista da Procurado-
ria Geral ......

Dactylographo da Pro-
curadoria Geral

2 Auxiliares da Procura-
doria Geral a
3:600000 ......

Continuo da Procurado-
ria Geral .....

7 - Gratificações:
Aos promotores de justi-

ça, pela Inspecção de
livros de registro ci-
vil nos districtos de
paz, excluido o da
séde, a 50$000 por
districto ......

8 - Diarias e ajuda de
custo:

Aos promotores de jus-
tiça, quando eia dili-
gencia fóra do ter-
mo, no desempenho
de commisso de
que forem incumbi-
dos pelo Governo e
pela Procuradoria
Geral, a 20000

Ao procurador geral e
ao sub-procurador
(40$000) - ao auxi-
liar juridico da Pro-

- 77 -

336:000$000

372:600$000

	

18:000000	9

9:600$000

7:800$000

6:000$000

4 :800$000

7.200$000

	

3:000$000	1.026:6008000

10:000$000

4 :000$000

230:000$000

30:000$000	4.568:788$000



63:600$000

540$000

4:000$000

1:000$000	1.105:740$(

26 :040$000

- 78 -
curadoria G e •r a 1
(30$00 0 ) quando em
serviços fóra da sé-
de .........10:000$O0')

Aos promotores de justi-
ça quando nomea-
dos ou promovidos .	17:600$000

Aos promotores de justi-
ça, por augmento de
trabalho - 20$000
- por sessão 1 ju-
ry em que fuiiccio-
narem no termo au-
nexo .......2O000$O0)

Are promotores de justi-
ça, como indemniza-
ção de despesas de
transportes, por ses-
são de jury ano que
funccionarem no ter-
mo annexo, ou
quando incumbidos
de commissão fóra
da séde ......12:000$000

9 - Addicionaes:

A. um promotor de justi-
ça (lei 375) . . .	-

10 - Expediente:

Para o Gabinete do Pro-
curador Geral	 -

13	Serviços	postal,
teleçjraphico e Ide-
phonico	 -

21 - Conselho Peni-
tenciario

3 - Pessoal eJ'fect(vo

Chefe de expediente	12:000$000
Auxiliar escrevente .	9:840$000
porteiro ........4:200$000

v	 -79-
4 - Pessoal contracta-

3 praticantes a 3:000$000	-
10	Expediente
13 - Serviços	postal,

telegi-aphic-o e tele-
phonico	 --

20 - .Tornaes, revistas
e livros .....

22 - Escola de Re-
forma "Alfredo

Pinto"
3 - Pessoal effecllvo:

Director ........1O:200$000
Economo ....... 6 :OOOOQO
Praticante .......5 :000$000
4 professores primarios,

a 3:960$000 . . .	15:840$009
Mestre de alfaiate . . 	4:200$000
Mestre de carpinteiro .	4:200$000
Mestre de sapateiro . 4:200$000
Inspector .......3 :000$000
Porteiro .......3 :240$000
Servente-enfermeiro . , .	2:160$000
Continuo-correio . . . .	1:440$000	59:480$000

4 - Pessoal contracta-
do:

Professor de gymnastica 7:200$000
Dentista .......3 :600000
Sub-inspector .....2:400$000
5 Guardas, a 1:800$000 .	9:000$000
Cozinheiro .......2 :160$000
Ajudante de Cozinheiro .	1:200$000
Mestre de artes . . . .	6:000$000	31:560$000

7 - Gratificações:
A' Assistencia Pedago-

gica ........1:8000OIi

	

A diaristas ......8 :000000	9:800$000

1

9:000$000
8:000$000

1:000$000

500$000	44:540$000
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79:560$000

10 - Expediente
11 - Eventuaes
13 - Serviços postal,

teiegraphico e tele-
phonieo ......

15 - Força e luz
17 - Combustiveis e

lubrificantes
18 - Moveis e ulensl-

lios	.......
30 - Medicamentos
31 - Vestuario e ali-

mentação .
49 - Material medico

e dentario .....
58 - Material didactico

23 - Escola de Pre-
servação "Lima

Duarte"
3 - Pessoal effectioo:

Director .......10 :200$000
Economo .......6:000$000
Medico ........6 :000$000
Amanuense ......3 :000$000
ltscripturario almoxarife 3:600$000
Dentista ........3 :600$000
Professor de musica	3:600$000
Rortaleiro ......3 :600$00
Mestre de cultura	 3:600$tO0
Chefe de disciplina .	3:600.000
7 professores primarios,

a 3:600$000 . . .	25.200000
Inspector vigilante 3:000$000
Porteiro .......2:4C0$000
Servente ......l:560$000

4 - Pessoal contra-
ctado:

3 inspectores vigilantes,
a 3:000000 .	.	9:000$000

Mestre de sapateiro . .	4:200$000
Mestre de alfaiate . .	4:200000

Mestre de carpinteiro	4:200$000
Mestre de fujsi1iro	4:200$000

	

• 3 guardas, a 2:400$000	7 ;200$000
- Cozinheiro ...... 1 :800$000

Ajudante de cozinheiro	1:080$000
Enfermeiro ......1:2005000

10 - Expediente
11 - Euentuaes
13 - Serviços postal,

teiegraphico e tele-
phonico ......

15 - Força e luz
17 - Combustiveis e

lubrificantes
18 - Moveis e utensi-

jios .......
22 - Slfarios
29 - Forragem, ferra-

gem e pasto .
30 - Medicamentos
31 - Vestuario e ali-

mentação .....
49 - Material medeco

e dente-rio .
58 - Material didactico

24 - Abrigo de Me-
nores "Affonso de
Moraes"

- Pessoal effectivo:

Director .......10:2005000
Econumo .......5:7605000
Dentista ....... 3 :600$000
Medico de Juizo de Me-

nores .......9:6005000
3 professores primarias,

	

a 3:960$00 0 . . .	11:880$000
Escripturario almoxarife	3:600$000

	

Servente enfermeiro .	2:160$000

	

Guarda nocturno . .	2:0008000
Porteiro .......3:2405000

L.6

600000
10:000$000

1:000$000
3:240$000

3:600$000

1:000$000
3:500$000

96:500$000

2:200$000
1:200$000
	

223:680$000

37:080$000

600$000
28:000$000

1:000$000
3:000$000

3:800$000

2:0005000
10:000$000

4:800$000
3:600$006

132:0008000

2:5005000
1:800$000
	309:740$000

52:040$000
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324$000

26 -- Secretaria do
extincto Senado

3 - Pessoal effccl iva:
Chefe de secção	 12:000*000
Redactor de actas . .	12 :000*00
3 officiacs, a 9:810$000	29:520$000
2 amanuenses, a

6:240$000 .....12:480$000
Praticante auxiliar	33:000$000
Porteiro ......4 :200$000
Continuo .......3:240O09
2 serventes, a 3:000*000	6:000$000

9 - Addic jonaes a um
continuo	 -

-

4 - fessoal contra-
ctado:	-

4 guardas, a 1:800$000
10 -- Expediente
1 1 - Eveitluaes
13 - Serviços postal,

lelegrapiiico e	tele-
plzonieo ......

15 --- Força e luz
17 - Cornbustjvejs e

lubrificantes
18 - Moveis e utensi-

tios	.......
22 - Saifarios
30 - Medicamentos
31 - Veslz:arjo e ali-

mentação .....
49 - Material medico

e dcntarir, .....
58 - Material didactico

25 - Serviço eleito-
ral

4	Pessoal contra-
ctado	 3C:180$000

10	Expediente . . .	 163:8220$000

152

200:

82:

7:200$000
000s000

8:700$000

1:200$000
2:580$000

1:950$000

800*000
7:080$000
2:500*000

65:870*000

1:500$000
720$009

-83-
27 - Archivo Publi-

co Mineiro
3 - Pessoal effeciwO:

Director ........18:000*000
Chefe de Secção . . . 	12:000$000
Primeiro official . .	9:840$000
IeundO officia1 . . .	8:160*000

Amanuense ..... . 6:240*000

Copista (praticante coO-
laborador) . .	3:000$000

porteiro .......4:200*000
2 5erventea, a 2:640$ . .	5:280$000

7 - Gratificações:

Por substituições . .	-
10 - Expediente
20 - Jornaes revistas

livros	 -
26 - Fardamento para

pessoal subalterno .	-

28 - Serviço radio-,
telegraphico

3	Pessoal effectivo:

adiotelegraphiSta chefe.	16:600*000
RadiOlcle9raPlhi 5 t de 1.

classe . . . . . . .	10:800$000:800$000
rdioteiegraphiSta	de

2. classe .... . 42:000*000
6 radiotelegraPhistas de

3. classe .... . 46:800*000
10 i adiotelegraphistas de

4. classe ..... . 72:000*000

6 radiotelcgraPhistas de
S.- classe ...... 3 :600*000

2 rodiotelegraphistas de
reserva ...... 9 :600*000

Chefe de offieina	 11:400$000

Empregado de officina .	3:600*000

liri0i
-	-e-.i'	aaa

	

5v	1 -
	

51

	67:320*000
	 '41

7:000*000
1:400$000

3:000*000

	

.00$000
	 79:920*000

15

252:400$000

e-

1
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4 - Pessoas contracta-

do:
	10 rad1otelegrapjistas ..	36:000$000

	

5 estafetas de 1. classe	15:000$000

	

3 estafetas de 2. 4 classe	4:500$000	55:500$000

8	Diarias	 -	 d:000$000

	

10 - Expediente . . .	-	 8:000$000
53 - Material radiote-

	

leQraphico . . . .	-	 50:000$000

29 Serviço de Con-
tencioso e Consul-
tas Juridicas

2 - Representações
Ao advogado do Estado,

no Rio	 -	24:000000
3	Pessoal effectivo:

Advogado do Estado, no
Rio ........48:0005000

Advogado Geral do Es-
tado .......36:000$00

3 advogados do Estada,
a 24:000$ .....72:0005000

Auxiliar do advogado do

	

Estado, no Rio . .	18:000$000
Procurador Fiscal .	12:000$000	18:000$I

4 - Pessoal contracta-
do:

Offida! de Gabinete au
Advogado Geral . .	3:0008000

Dactylographo do mes-
mo gabinete . . .	3:000$000	6:000$0e0

10 - Expediente . .	-	 10:000$000
13 - Serviços	postal,

telegraphjco e te te-
-	

6:000$00018 - Moveis e utensi-
3:8705009

- 85 --

1	Causes da Fazeet-
da

tu, honorarS de
advogados e despe-

	

sas de cartorio . . .	-
otal da despesa da Se-

	

cretaria do Interior.	-

371:90

Secretaria das Finanças

- Divida Fundada
Interna

coa de apolices:

do dec. n. . .

	

de 31 de maio	 ., ,--q	•.

	

9:000$00 0 . .	502:9508000
do dec. ri. .
de 14 de sa-

ro de 1897 -

	

1.814:000$	90:7008000
do dec. n

de 27 de se-
ro de 1900 -

	

- 1.320:0008	66:0008000
do dec. n.
1, de 27 de de-
ro de 1900 -

	

- 2.472:000$	123:6008000
do dec. n.

S. de 17 de de-
ro de 1903 -

	

— 781:5008000	39:075$000
do dec. n.

9. de 31 de maio
904 - 5 % -

	

0008000 . . . ,	31:500$000
do dec. n.

2, de 28 de se-
bro de 1904 -

- 115:400$000	5:770$000

70:0008000	305:870$000

53.049:4.758100
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Emissão do dec. n.
1.795, de 22 de feve-
reiro de 1905 -

5 6' - 550000$000
Emissão do dec. n.

1.873, de 13 de ja-
neiro de 1906 - 5%
— 4.817:000$000

Emissão do dec. n.
1.905. de 25 de maio
de 1906 - 5% -
1.0,00:000$000

Emissão do dec. n.
1.972, de 17 de ja-

neiro de 1907 - 5%
- 10.282:000000

Emissão do dec. . n.

2.079, de 31 de agos-
to de 1907 - 5 % -
494:000$000 .

Emissão do dec. n.
2.127, de 26 de no-
vembro de 1907 -
5% - 7.045:000$000

Emissão do dec. n

2.771, de 2 de março de
1910 - 5 %
353:000$000 .

Emissão do dec. n.
2.1)91, de 18 de no-
vembro de 191,0 -
5%	3.698:000$000

Emissão do dec. n.
3.799, de 28 de ja-

neiro de 1913	-

5% - 2.489:000$1)o

Emissão do dec. n.

4.037, de 30 de ou-

tubro de 1913 - 5%
- 998:000$000

Emissão do dec. n.
4.475, de 20 de ou-

tubro de	1915 -
5% -

Emissão do dec. n.
4.668, de 28 de oq-

- 87

1916 - 5 %
):00$ 000 . .	250:000$000
dec. n.

le 22 de se-

de 1927 -

24.000:000$ 1.201) :000$000
dec. n.

le 6 de maio
- 5% -

0$000 . . . .	438 :550$000
dec. n.

de 4 de se-
de 1930 -

9.557:000$000	477:850$000

dec. n.
te 20 de mar-

1930 - 7%
0000 . . . . 1.400:000$000

o dec. n.

de 1.° de
de 1930-7%

).000:000$000 .	700:000$000

[o dec. n.

de 1 de se-

o de 1930 -
0.000 :000$000 .	700:00(4,000
lo dec. n.
de 20 de se-

.0 de 1930 -
- 20.000 :000$ 1.400:000$000

do dec. n.
6, de 6 de fe-

ro de 1932 -

%	60.000 000$ 4.200:0V.— ^k'
do dec. n.
7, de 18 de ju-

de 1933 - 7% 1.329:970$C0'
9:700$000
do dec. n.

6, de 24 de no-
bro de 1930 -

- 211.943:200$ 10.114 :8880.
do EmpreStimo

eiro de Consoli-
- 5 % - SO-

27:500$000

240:850$000

C0 000$000

514 :100$000

24:700$000

fl

352:250$000	 .1

çv

17:650$000

184:900$000	
• .-	 d Q

•1
124:450$000

49:900$0,00	
..h 7? Á 

1

•

75:000$000
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bre	197.523:600$
no 1.0 semestre . . 4.938:090$000
196.656:400$000	no
2.° semestre . . . 4.916:4	43.816:662$000

37	Arnortiraçe3
Para resgate, ao par,

das apolices sortea-
das do Emprestimo
Mineiro de Consoli-
dação: em 31-12-35	774:800$00o
Em 30 - 6 - 36 .	798 :2005000	1.573.000$000

41 - Premj03 d, apo
lices;

Para pagamento dos pre-
mios dos serteios das
apoucas do mes-
mo Emprestimo
em 31 - 12 - 3.
em 30 - 8 - 36 . .	720:000$0	2.000:O00$0

31 - Divida Funda-
da Externa

36 - Juros e cornmfs-

The Nationai City
Bank df New York:

Emprestimo americano
de 14 de março de
1928, de $8.500.000,90

Juros $491.432,50 ao •cam-
bio de Sd (8$219)	4.039:013$799

Comissão -
$3.237.16, idem .	26:606$0

The Nationai City Bank
of New York

mprestimo americano
de 14 de setembro de
1929, de .....
$8.000.000,00

Juros - $476.027,59, ao
Cambi o de 6d
(85219) .......3.912:4eO0o

L - 89 -

•	 issão	$3.045, 14
Idem .......25:023$000

Fisoher & Comp.
preatimo inglez "Mi-
nas Geraes" Electric
Light and Tram-
ways, de 27 de ju-
lho de 1926,

•	-	-L120.000-0-0 :.

os £ 2.768-0-0	ao
cambio de 64
(40$ 000) ......110:7205000

missão £ 36-0-0, idem	1:440$000

Henry Schroeder & C..

presumo inglez de 14
de março de 1928, do
£ 1.750.000-0-0:

aros £ 101.487-15-0, ao
47.389:662$000	cambio de 6d

(40$000) ......4.059:5105000
missão £ 670-4-0, . .	26:808$000	12.201:665$900

7 - Amortizações:
e NaUonai City Bank
of New York:

presumo	americano
de 1928

ortização $156.000.90,
ao cambio de 6d
(8$219 ) ......1.282:1645393

presumo amricaflo de
1929

ortização $133.000,00,
ao mesmo cambio . 1.093:127$000

na Fischer & Cia.

prestimo inglez "Mi-
nas Geraes Electrie
Light and Tram-
ways" .......

ortização --4.432-0-0,
ao cambio de 6d
(405000) .......177 :280$000

t.

4	•
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a de deposites, cau-
ções e cofre de or-
phãos .......5O:OOOOOO
pesa com juros,juros, com-
missões, descontos de
titulas reformas, etc.,
a particulares e ban-

	

cos .........15.000:000OOO	15.900:000$000
b 1iI

33 - Administração
Geral

- Representação do
Secretario	 U:000$000OO$000

3 — Pessoal e,ffectsvo:

1.	Secretario de Estado .	36:000$000

	

2 ie	Chefe de gabinete	 18:000$000
 Director geral do The-

souro . . . . . . . .	30:000$000
3 Directores, a 18:000$	54:000$000
Chefe Tejinico Contabi-

lista ........14:400$000
Contahilislas a 9:840$	19:680$000

	

Me)	Auxiliar de Fiscalização
(classe extincta) .	12:000$000

2 Fiscaes de Rendas (de-
creto 10.156 a
12:600$000) . . .	25:20000

O Chefes de Secção, a
12:000$000 .....120:000000

Guarda-livros da Divida
Fundado ......12:000$000)

18 Primeiros Officiaes, a
9:840$000 .....157:440$000

3.022:819$60# '

	

.022:819$808	22 Segundos Officines, a
8:160000 ......179:52OflOO

$7 Amanuenses, a
6:240$000 .....230 :880$000

Thesoureiro ......15 :000$000
2 Pagadores a 1 O: 800$000 21:600$000
Encarregado do Serviço

de Manganez . . .	9:600$000
Porteiro ........4 :200$000
5 continuos a 3:210$000	16:200$000
1 Serventes a 2:640$000	29:040$000

se.

1

J. Henry Schroeder &
W.

Empreslimo inglez de
1928

Amortização £ 32.552-5-0,
ao rncsmo cambio . 1.302:090$000

	3.854:661$000

13 -- Serviços postal, te-
legraphico e teleplsO-
nico:

	

Custo do serviço com ca-	 30.000$000
bos, seilos, etc.

35 - Auxilias e sub-
venções:

Quota de fiscalização á
Cornmissiio de Estu-
dos	Financeiros e
	 35:000$000

Economicos
16.121:326$900

A deduzir:

Emprestinso Americano
de 1928

Adiados, conforme "Sche-
ma Oswaldo Aranha" 4.362:222$400

Emprestirno Americano
de 1929

Idem, icleni ......4.076:602$500

Enzprestinio Inglez "Mi-
nas Gej'aes"

Electric Light and Trans-
ways"

Idem, idem ......261 :704000

Einprestinso	ingle: de
1928

Idem, idem .......4.397:978$400 13.098:507$300

32 - Divida Fluctu-
ante

36 - Juros, descontos e
commissôes:

Juros cia emprestimos
economicos .....359 :000$000

..ss

15.900.000$000

.:
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	[.carregado do Archivo	1:200$000
Quebras ao Thesourelro

da Secretaria do In-
terior .......1 :200$000

	

Gratificação ao mesmo .	6:600000

• 8 - Diarias
9 - Addicionaes 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-

taria do Interior .	1:200$000
Para pagamento de adcl.i-

clonaes que se veri-
fiquem em 1936 .	10:000$000

10 - Expediente para
Gabinetes .....

11 - Eventuaes:
Inclusive conservação do

edificio ......
13 - Serviços postal,

telegraphico e tele-
phonico .....

14 - Serviços Hol!erith:
Aluguel de machinas,

acquisição de car-
tões e serviço techni-
co ........

15 - Força, luz e agua
16 - Vehiculos e acces-

sonos .......
17 - Combustíveis	e

lubrificantes .
18 - Moveis e utensi-

itos
Acquisição de mobilia-

rio, archivos, ficha-
rios e outros mate-
rlaes necessarios á
racionalização dos
serviços ......

-ó
-a

117:800$000

5:400$000

15 :124$00

20:000$000	•'	,,-

407 000$000

84:000$000

160:000$000
6:000$000

4:000$000

16:000$000

10v1:000$000

- 92
Thesourejros das Secreta-

rias do Interior e da
Agricultura, transfe-
ridos para as Finan-
ças, em virtude do
Decreto 11.734, de 25
de dezembro de 1934	24:000$000

5 Pagadores da Secretaria
da Agricultura, idem,
Idem a 7:200$000 . .	36:000$000	1.064:760$000

- 4 - Pessoal contracta-
do:

Guarda-livros bancario	12:000$009
112 praticantes a 3:000,	336:000$000
1 Expedidor Geral .	4:880$000
16 Serventes a 2:400$00	38:4QC0002 Serventes-diaristas a

2:160000 .....4:320000
1 Cabineiro . . . . . . .	2:160$000
2 Chauffeujs a 4:200$o00	8.400$000Ajudante .......	3:000$000
Fiel do Thesourelro da

Secretaria do Interi-
or, transferido para
a Secretaria das Fi-
nanças, em virtude
do Decreta 11.734 .	6:000$000

Pessoal extranumerarlo,
Inclusive os funccio.
narios do ex-Institu-
to Mineiro do Café,
addidos á Secretei'a.	640:160$000	1.055:320$000

7 - Gratificações.
Substituições regulamen-

tares .......30:0000o
A funecionarios dos Ga-

binetes ......50:000$000
Quebras, sendo: ao The-

soureiro, e a 2 paga-
dores a 3:600$000	10:800$000

A Conferentes de Caixa	14:400$000
Aos auxiliares do 2.° Pa-

gador .......2:400$000
Porteira da Secretario .	1:200$000

L	1
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19 - Propaganda e pu-
blicidade ......

21 - Encomrneiidas á
Imprensa ......

23 - Restituições

Annu.11ações de rendas e
Saldo.9 de contas corren-

tes a favor de exa-
ctores .......

24 - Seguros de pro-
prios do Estado

26 - Fardamento ao
pessoal subalterno

34	Exercicios	fin-
dos........

36 - Juros, descontos
e commissões -
Despesa com o reco-
lhimento dos saldos
de exactorias .

61 - Causas da Fazen-
da:

Custas, honorarios de
advogados, despesas
em cartorio, etc.

34 - Coliectorias
3	Pessoal effectioo:

Quota fixa para 7 coile-
cOarias de primeira
classe, a 3:000$000	21:000$000

Idem, para 1 coilectoria
de segunda classe,
a 3:000$000 . . .	3:000$000

Idem, para 9 coilectorias
de terceira classe, a
3:000*000 .....27:O0O$00

Idem, para 34 coilecto-
rias de 4. classe a
3:000$000 .....102:000g000

Idem, para 77 ccsllecto-
rias de quinta elas-
se, a 3:008*000 . . .	231:000$00,

para 77 coilecto-

	

60 : 000*000	 rias de sexta classe.

	

a 4:500$000 . . . .	346:500$000 ?

	

340:000$000	 ai, para 17 coliecto-
irias de setima classe,

	

a 5:000$000 . . . .	85:000$000	815:500*000

4 - Pessoal eüi,lracta-
	300:000$000	 do:

auxiliares de coliceto-

	

85:000$000	 ria, a 1:1101111	.	36:006*000

	

Idem, a 2 :100$0 00 .	28:800,—0,0

	

2 0 : 0 0 0*000	 ,	Idem, a 1:800$000 .	12:600$000

	

auxilia" de collectoria,	
,us

	

300:000$000	 com a diaria de
3$000 .......1:095$000

auxiliar de coliectorla,
com a diaria de
10$00 0 ....... 3 :650$000

	

100:000$000	 ara diarias extraordi-	 '1

narias .......3:000$000	85:145$000	enU

&
p - Expediente:	 60:000$000

9 - Percentagem	a
	80:000$000	4.352:404	collectoi'es, escrivães

e promotores de jus-
ça ..........—	.315:000$000	4.275645$000

- Postos Fiscaes
-	- -	3 - Pessoal effectivo:

•	'	1 vigias de primeira

	

classe, a 5: 4 00$00 0 .	113.-400$000
vigias de segunda

	

classe, a 4:800$000 .	220:800$000	334:200$000

4	Pessoal contracia-
do:

50 guardas de primeira

	

classe, a 3:000*000 .	150:000$000
80 guardas de segunda

	

classe, a 2:400$000 .	192:000*000
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220 guardas de terceira
classe, a 2:040$000	.	448:800$,00

Zelador da balança de
Sitio .......5:880$00

Capatazes, com a diaria
de 3$000 ......1:095$Q0

7 -. Gratifhações:
Substituições regulamen-

tares ........-
8 - Diarjas

Aos vigias com séde nos
postos do Rio de Ja-
neiro, Angra dos
Reis e Victoria, a
10$000 ......-

10	Expediente . .	-
39 - Percentagem aos

vigias e guardas, so-

	

bre arrecadação . .	-
60 - Aluguel de casa

de destacamentos po-
Ziciaes junto aos pos-
tos fiscaes .

- Pessoal conira-
cio-do:

	O 	 ,.	fiaeaes em commissãO,

	

a 7:200$0 00 . . .	43:200$000

	

o797:775$0	 1 auxiliares de fiscali-

	

zaçào, a 4 :200$000 .	25:200$000

	

4 idem, a 3:000$000 . .	21:6008000

	

- :	4 idem, a 3:000$000 .	12:000$000

	

20:000$000	 j	7 - Gralificações a

	

4	fusccionario5 da tis -

	

•:e	cotização (decreto n.
11.345) ......

8 - Diarias .
9 - Ãddicionaes a um

inspector	 -
10:950$000

	

20:000$000	 jO - Expedte51t
Para os inspectores	e

	• 	fiscaeS, effectivOS e

	

220:000$000	
contractados, a
50$000 por anno, a
cada um	 -

-	 12 - TranspOrie

	

6:000$000	1.408:9250	passagens e abono kilo-
metrico	 -

13 — Serviços postal,
36 -Estradas de	 telegraphico

Ferro	 ,,,	pãonico .....
39 - Percentagelfl so--

bre arrecadação even-
	39 - Percentagem so-	 tual .......-

bre a arrecadação
de rendas * 1.000:000

38 - Imprensa Offi-

	

37 - Fiscalização de	 -	cia!
rendas

3 - Pessoal effectivo:
7 inspectores, a .

	

10:800$000 . . . .	75:6008000

	

31 fiscaes, a 7:2008000	223:200$000
Inspector, com séde

	

em S. Paulo . . .	18:000$000	316:800$000

3 - Pessoal effectivo:
Director .......30:0008000
Chefe administrativo . .	14:4008000
Chefe das officinas	.	14:400$000
Chefe da Secção Central	13:200$000
Thesoureiro ...... 12 :000$000
Almoxarife ......12:0008000
2 ajudantCs terhniCOS, a

11:1608000 . . .	22:3208000

j	
L 7

102:0008000

32:400$000
237:615$000

1:080$000

2:2508000

118:000$000

12:000$000

70:0008000
	 892:145$000



1 fiel de theauureiro
2 primeiros guardo-li-

vros, a 9:600$OOo
1 sub-chefe da Secção

Central ......
3 chefes de secção do

serviço nocturno, a
9:60000 .....

1' chefes de secção do
srviço diurno, a
8:4008000 .....

2 segundos guarda-li-
vros, a 8:4008000

5 redactores do "Minas
Geraes", a .
12:0008000 .

Chefe da composição e
paginação do "Minas
Genes" ......

2 Porteiros da noite, a
6:0008000 .....

1 porteiro do dia
4 emenda . 5 de pro-

vas, a 5:400$00
2 typographos obreiros

de 1.s classe, a
5:400$000 .....

60 primeiros offlciaec, a
5:1605000 .....

Ajudante de portaria
3 conferentes 

do Mi-
nas Gemes", a
5:400$000 .....

14 s egundos offlclaea, a
4:200$00	.....

3 primeiros praticantes,
a 3:600$000 .

Auxiliar de P orteiro da
noite ......

Auxiliar do arcisivo
4 encadernadores obrei-

ros de l. classe
(pautaçlio), a
5:400$000 .....

7 encadernadores obrei-
ros de 1. 1 classe -
(brochura), a
4:200$000 .....

98 -

10:800$000

19:200$000

9 :t0O$ØOØ

28:800$000

126 :O000Oo

16:8098000

60:0005000

10.200$o00

12 .000$00ú
5:400$300

21:600$000

10:800$000

309:8005000
4:800tj

16:2905000

58:800$000

10:800$000

4:20O$00
4:200$000

21:6005000

29:400$000

oiusa .....
no .......

terceiros offidaeø, a
8000$000 .....

onista .....
rventes, a 2:400$000
dor de metal

adora de bilhetes
nador do "Minas Ge-
rica" ........
fiar technico

auxiliares de redacção,
a 9:6008000 .
primeiros auxiliares
de guarda-livros, a

. 7:200$000 .....

raductor de telegram-
asas .......

carregado de electri-
cidade .......

ajudantes de secção do
serviço diurno, a

7:200$000 .....
5 ajudantes de secção

do serviço nocturno,
a 7:800$000 .

1.' taxador ......
2 linotypistas mensalis-

tua, a 7:800$000
1 revisores do "Minas

4craeS", a 7:800$000

a o taxador ......
4 linotypistas obreiros

de 1.0 classe, a
7:800$000 .....

1 linotyplsta obreiro de
2 .0 classe .....

1 revisor de obras
Apontador .......
Encarregado de compras
2 reporteres, a .

6:0008000 .....
2 pautadoreS obreiros

de 1.0 classe,	•
5:400$000 .....

_9-

3:6005000
3:240$000

12:000$000

3:000$000
12:000$000
3:000$000
2:160$000

9:600$000
7:800$000

28:800$000

14:400$000

8:400$000

7:8005000

180:000$000

39:000$000
7:800$000

15:600$000

23:400$000

7:200$000

31:200$000

8:6005000
6:240$000
6:000$000

6:000$000

12:0008000

10:800$000	1.376:7608000



	1.499:928$000	 .

	

50:000$000	 e,

L.
..c ....e

15:196$000

20:000$000

	

40:060$000	 i,J

80:000$000

70:000$000

	

72:000000	 H

13:000$000
50:0014000

"Is

4

	

	Pessoal contra-
ctado:

	

\lensalistas e obreiros	-
7 - Gzafifkaçõess

Por serviço extreordina-
rio do art. 13, para-
grapho unico, da lei
a. 811. de 1923

9 - - .-tddicionaes	de
10 °° a:

1 ajudante 'chnieo	1 :116$000

	

1 primeiro gi.arda-livros	960$000
4 chefes de s .cção, a

40$000 .	. .	3:360$000
1 redactor ......1 :200000
1 ajdant de secção do

serviço nocturno,	780$000
1 ajudante de secção do

	

serviço diur,,o . .	720009

	

1 primeiro Laxador . .	780000

	

1 primeiro offlci,,1 . . .	51138000
Para nddicionacs que se

	

apurem em 1936 . .	;764$000

10 - Expediente
li -- Eeei,taaes
12 - 'froaspoile:
Fretes, carretos e despa-

citas .......

13 --- Serviços po.ta4
tciejraphic	e lele-
phonico e porte do
'Minas Gcraes"

15 -- Forca e luz-
17 - Coxnbusiiujs e

Iubr&ficanles
39 - Porcentagens
47 -- Material par,, a

Imprensa:
Papel para o "Minas Ge.

raes" ........30;0OftQØ(1
Idem, para obras e car-

tolina ......700 :00t1090
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25:0014000
30:0014000

	

,ssorlos .	50:000$000
270:000$000

siento da

	

800:0014000	2.45:000$00

Inspectoria Fis-
cal

effeclluo:
31:2014001)
14:4014001)

secç6o, a
24:0014000

ficlae!, a
78:7214000

'flciaes, a
122:4014000

	

a 6:2114	31:200$000
6:000$000

	

4:2014 .	8:4014000

	

3:6014 .	7:200$000	323:520$000

contra-

	

a $ :0014	30:000$000

	

uiyste . .	9:000$000
'r.gado de

9:000$000
o da se-

	

!Der!,) ..	6:000$000
cudo um

de to-
aostras de

	

11:1008001)
	68-100$000

2$000 a
-	 7:3014000

, lona, s de

1:440$000

	

ecção . .	2:400$000

:

-100---

5.631 :8S4$000

-'1

UICi'

•,•	:

.	•'

..D

•	',!ih
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10:796$000

35:000$000

5:0003000

1:0001000

5:0003000
4:000$000

2:000$000

6:0003000

4 primeiros officlaes, a
084 • 3:936$000

Porteiro .......6003000
Continuo .......420000
Para addicionaes que se

	

apurem em 1936 . .	2:0603000

10 - Expediente

11 - Evenluaes:
Conservação do edificlo,

elevadores, instaila-
ções electricas e
draulicas .....

12 - Transporte:
Acondicionamento e car-

retos .......
13 - Serviços postal,

teiegraphico e teta-
phonico ......

	15 - Força, luz e agua	-
26 - Fardamento ao

	

pessoal subalterno .	-
35 - Auxilios para

4(uguei de casa:
Ao director ......3:6003000
Ao porteiro .....2:4003000

40 - Inspectoria
Fiscal

(SECÇIO DE CAFE')

4 - Pessoal contra-
ctado:

	1 superintendente . .	30:000$000
1 chefe de Contabili-

dade .......12:0003000
1 chefe da Secção do

Café .......12:0003000

	

1 delegado em S. Paulo	18:000$000

	

1 classificador chefe	12:000$000
2 classificadores auxi-

	

liares, a 9:840$ .	19:680$000
1 Coçrsentjsta .....9:8493)00

ajuda"tc de correu-
esta.......3:1508000

4 fiscaes, a 7:2003 .	100:8003000
4 auxiliares, a 9:840$	39:360$000
lidem, a 8:1003 .	24:480$000
2 idem, a 6:240$ . .	12:480$000
1 idem, a 5:4003 . .	5:400$000
1 steno-dactylographa	3:1603000
3 dactylographos, a

5:400$000 .....16:2003000
2 idem, a 4:200$ . .	8:400$000
1 continuo ......4:2003000
2 serventes, a 3:600$ .	10:8003000

Pessoal mensalista pala
8 armazena regula-
dores, a 48:000$ por

.armazem .....184 :0003000

7 - Gratificações:
os 2 chefes, a 6:000$

8 - Diarias:
Para 14 flscaes, quando

em viagem, a 15$000
10 - Expediente:
Para a secção, delegacia

407:468000	em S. Paulo, e regu-
ladores ......

12 - Transporte:

Taxas de estradas de
ferro, estadia de va-
gões, carga, descarga,
viração e safação de
cafés, saccaria, lata-
ria, conservação de
armazena regulado-
res ........1.184:000,000

Para funccionariOS em
serviço .......50 :000$000

13 -- Serviços postal,
teiegraphico e fel-?-
phonico .....

15 - Força, luz e agua
24 - Seguros

1.

735:960$000

12:0008000
	

GO

76:650$000

140:000$000

1.234:000$000

3:700$000
3:500$004)

240:000$000



-104-
60 - Alugueis e arren-

damentos:
Casa para a delegada em

S. Paulo, armazens
em S. Paulo, Idem
no Rio, armazena-
mento e retenção .	 684:076$000

61 - Causas de Fa-
zenda	 37:200$000

41 - Junta Commer..
cia!

3 -- Pessoal efectivo:

Chefe de secção . . 12:000$000
1.0 officlal ......9 :840000
Amanuense ......O :240$000
Porteiro ... ....4:2005000	32:280$000

4	Pessoal contra-
ctado:

Praticante ......3:0005000
Servente .......2:4005000	5:4005000

10 - Expediente . . .	-	 3:0005000

42 - Aposentados e
reformados

42 - Aposentados . .	 3.400:000$000
43 - Reformados . .	 2.300:000$000

43 - IIluminaço da
Capital

13 - Força e luz:
Contracto de 1929

_-

44 - Tribunal de
Contas

3 - Pessoal effectivo:

ministros, a .
48:000$000	 144:000$000

1 - Ruentuaes:
3.167:0805000 ara occorrer á organi-

zação do Tribunal,
que fôr dada por lei
especial (pessoal	e
material)	 66:000$000

45 - Assembléa Le-
gislativa

1 -. Subsidio:

56 deputados, em 3
mezes, a 6:666$666
mensaes .....1.120:0005000

etade do subsidio a 7
membros da Com-
missão de Represen-
tação da Assembléa,
durante 9 mezes, a
3:333$333 ..... 210 :000$000

41:280$000 etade do subsidio ao
Presidente da Assem-
bIOs, durante 9 me-
zes, a 3:333$3 33 .	30:000$000	1.360:000$000

2 - Representações:
epresentação do Presi-

dente da Assembléa,

	

5.700:000$0000	Inclusive conducção	-	15:0005000

3 - Pessoal effecttvo:
Irector geral .....30 :900000
irector da Tachygra-

phia e dos Serviços
Legislativos . . . 	21:000$060

irector dos Scrviços de
Expediente e Conta-

	

1.800:0005000	bilidade ......24:0005000

210:000$000
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- Diarias e ajuda
de custo:	 ..,..

juda de custo aos 50
deputados á Assen-
bléa Legislativa, a .
5:0008 ......-	280:0008000

9 - Ãd&ictonaes:	 O

Da lei 425 a 2 directores
e ao porteiro . .	-	 5:400$000

10 - Expediente . .	-	 27:000$000
11	Eventuaes .	 -	 25:000$000
13	Serviços postai,

ielegraphico e (ele-
phonico	 11:6008000

15 - Força e luz .	-	 4:000$000
18 - Moveis e utensi-

-	 10:000$000
20 - Jornaes, revistas

e livros	 -	 7000$000
1 - Encommendas à

Imprensa (inclusive
publicações do "Dia-
rio da Assemblãa" .	-	100:000*000

26 - Fardamento ao
pessoal subdlterno .	-	 5:100$000

Total da despesa da Se-
cretaria das Finanças

Secretaria da Agricultura

46 - Administração
geral

2 - Representações:
Representação do Secre-

tario . . . . . . .	-	12:000$000

3 - Pessoal effectivo:
Secretario de Estado . .	36:000$000
Chefe do Gabinete . . .	18:000$000
3 chefes de serviços te-

chnicos, a 18:0008 .	54:0008000

Secretario da Presides.
ela .......18:000$OoQ

Assistente da Directoria
Geral ......18:000$000

	

Chefe de Bibllotheca .	15:000$00

	

Redactor de debates .	12:000$04,0
Redactor da acta mallus-

cripta ou dactylogra-
phada ......12:0008000

Assistente technico da
Tachygraphia e dos

	

Serviços Legislativos	9:840$000
1.0 official encarregado

	

do Archivo . . .	.	9:810$000
1.0 official auxiliar da

	

redacção de debates	.	9:840$000
1.0 official auxiliar da

redacção da acta ma-
nuscripta ou dactylo-
grahada .....9:84(4000

4 primeiros	taehygra..

	

phos, a 9:840$ . .	39:360$000
1.0 offlcial encarregado

do serviço dactylo-
graphico .....9:84(4000

2 primeiros officlaes, a
9:840$000 .....19:680$000

Auxiliar do chefe da Ei-
bllotheca .....8:40(4000

2 segundos officiaes, a
8:160$ ......16:3208000

3 segundos tachygraphos,
a 8:160$ .....24:480$000

4 amanuenses-daetylogra-

	

phos, a 6:240$ . .	24:9608000
2 dactylographos, a

	

4:800$000 . . .	9:800$000
9 praticantes dactylogra-

	

pisos, a 3:600$ . .	32:400$000
Porteiro .......6 :000$000

	

2 continuos, a 3:240$	6:480$000
Continuo zelador	 3:960$000
Protocoilista .....3:96(4000

	

5 serventes, a 3:00(4	15:000$000

	

Motorista .......4 :800$000	417:60(4000

2.267:700*000

97.527:266$600
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Encarregado de serviço

technico ......
5 chefes de serviços ad-

ministrativos, a
15:600$ ......

Intendente .......
Officjal de Gabinete
2 assistentes de serviço,

a 12:000$ .....
Engenheiro de 1. classe
9 chefes de secção, a

12:000$ ......
2 guarda-livros, a

12:000$ ......
Encarregado do material
7 primeiros officiaes, a

9:840$ .......
3 contabilistas, a 8:400$
6 segundos officiaes, a

8:160$ ......
2 escripturarios de 1.'

classe, a 7 :800$
Despachante da Intenclen-

cia.........
Stenographa .....
9 amanuenses, a 6:240$
Fiel da Intendencia
Armazenista da Inten-

dencia .......
2 chauffeurs, a 5:400$
Auxiliar de armazenista
9 auxiliares de 1.' clas-

se, a 4:800$ .
6 ideno, de 2,' classe, a

4:200$ .......25:200*000

	

Portjro da Secretaria .	4:200*000

	

2 nhauffeurg, a 4:200$ .	8:400*0009 auxiliares de 3.' clas-

	

se a 3:600* . . . .	32:400$00

	

2 telepionistas, a 3:600$	7 :200$000
Expedidor de mercado-

rias ....... . 3:600*090

	

4 continuos, a 3:240$ . .	12:960$000

	

14 serventes, a 2:640* . .	36:960*000

15:600*000

78:000$000
15:600$000
12:000*000

24:000$000
12:000$000

108:000$000

24:000$000
10:800$000

68:880$000
25:200$000

48:960$000

15:600*000

7:200*000
7:200$000

56:160$000
5:400$000

5:400*000
10:800*000
4:920$000

43:2605000

837:840$000

- Pessoal contra

Iíeur da JoeteisdeIlCia	4:200$000

acty1ograP18s. a 15..000$000*000
3:000* 
pr5tiCaUteS a 5:0005	96:000$000

cs010eirO S , a 1 :800* .	5:400$000
—

-	tificaçõ8

pessoal (10 Gabinete,
de 5ccordO com	a
j5tribuiÇa0 que o

Secretario determinar
pessoal das tssistCfl
cias
pessoal tio Serviço
de 0mneunicaç0es

s substito quando
os substituidos nada
perdem ......

8 - Ditarias .....
9 - ddicioj
O - Expediente

O - Eueflt'S

espesas de prOmPtø pa-
gainentO ......

aceramento do ediflCiO
da Secretaria .

espessa da lutendeflcla
Outras despesas	even-

tuaeS ......

2.— Transporte:

passes e iraflSpO18
a funcC100a-

rios em viagem

13 - Serviços postal.
t41eyFaphiCo e tela'-
phoniCO ......

15 - Força, luz e agua
16 - VehiCUtOS e acceo-

sonos .......
07 -- Combu5tiv	e Ou-

t,nifieafltes .....

30 :000*000

31:200$000

8:400*000

20:000*000	89:600$000

	

-	54:500$000

	

-	 2:000$000
— 50:000$000

30-000$000

2:500*000
6:000*000

	

20:000*000	68:500$000

270:0005000

	

70:000*000	340:000000

-	36:000$000
-	20:000$000

-	 8;000$000

-	18:0005000

o

111
120-600$000
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18 -. Mooels e ufensj-

lio	 -
- Propaganda e pu-
blicidade	 -

21 - Encommesdas á
Imprensa	 -

22 - Satario.ç:
Ao pessoal diarista da

Intendejicio da Por-
taria........-

26 - Fardamento, ca?-
ÇadOS e equipamento:

Auxilio ao pessoal su-
balterno para acqui-
sição de Uniformes

	

34 - Exercícios findos	-
60

	

	Alugueis e arren-
damen(os de predjs

47 Serviço de Pro-
ducção Vegetal

3	Pessoal effec tivo:
Encarregado de serviço

technjco ......15 :000$000
Technjco de entomologia

e phytopathologia .	15:600
Techuico de fructicultu.

ra de zona tropical
(ex-technico de citri-
Cultura) .	. .

Botanico (ex-encarregado
do Jardim Botanico)	8:400$000Teohnjc0 de sementes e
mudas ......10:800$000

Auxiliar Technico da
da Secção de Agro-
nomia	(Ex-Auxjji
ar teChfltco) . . .	8;400000

Encarregado de vendas
de sementes e mu-
das ........S:-400$OOg

Auxiliar do encarregado
da venda de semen-
tes e mudas . . .	60001000

1.Sa4

lii -

tarregado	do expe-
diente (Ex-mestre de

L
culturas) .....5:10010110

icripturari o	de	2.
classe ......4 ;800$000

- Pessoal contracta-
do:

Technico de Fruclicultu-
ra de zona tempo-
rada (Ex-technico de

	

viti-vinicultura) .	15:600$000
Encarregado da Secção

de Producção Vege-
tal (Ex-techniCo de

	

café e oereaes) . .	8:4001000
Auxiliar de techuico de

agronomia (Ex-agro-

	

nomo de colonia)	7:200$000
Mestre de cultura da

Escola Profissional

	

"Delphim Moreira"	4 :320$000
Auxiliar technicO da se-

cção da Producção
Vegetal (ex-encarre-
gado da Fazenda do

	

Bom Successo) . .	3:600$000
TechniCo de FructicUlti_ra	7:2001000

	

Auxiliar de escripta .	3:6001000
gscripturariO	de	2

classe .......4:8001000
Praticante .......3:000$000
Pura contractar pessoal

	

para fomento	á
	agricultura . .	40:0001000

Idem, idem, para o Ser-

	

viço de Fumo . .	120.000$000

idem, idem, para o Ser-

	

vido de Algodão	3a0:000$000
Idem, idem de diversas	60:0001000

35 - Auxilios e sub-
venções:

Ao Instituto Biologico .	80:000$000
A' Escola Profissional

	

"Deiphim Moreira" .	10:000$000

20:0001000

36:000$000

107.000$000

12:00$000

12:0001000
6:0001000

24:0001000

98:76111000

577:720$000

90:000$000
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45 - Fomento á agri-
cultura:

Para acquialção de ma-
chinas agricolas .	100:000$000

Idem de isentic:dag .	100:000$000
Idem de sementes e mu-

das ........50:000$000
Fomento da cultura do

Algodão .....1.500:000$000
Idem do fumo .....300 :000$000
Idem, idem de dvrrsos	200:00000

2.250:000$000

48 Estação Expe-
rimental de Agri-
cultura

3 - Pessoal effectiuo:
Encarregado da Estação

Experimental . . .	 15:600000
45 -. Fomento á agri-

cultura:
Custeio da Estação Ex-

perimental	 -	110:000$$000

49 - Campo de Se-
mente de Nova Ba-
den

3 - Pessoal effectiuo:
Director	

8:400$0ØIJ
4 - Pessoal contra-

tado:
Escripturai'jo	 -	 4 :320$000
45 - Fomento á agri-

cultura:
Custeio do Campo de

Sementes de Nova-
Baden ......-	40:0008000
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o - Campo de Se-
mentes de Carmo
da Matta

Pessoal eà'feclwo:

ctor .......	 8:4008000

- Pessoal contracta-
dado:
Ipturerio	 -

	4 :320$000

3016:480	- Fomento á agri-
cultura:
teto do Campo de
Sernentes de Carmo
da Malta	 -	40:0008000

51 - Campo de Se-
mentes de Patos

- Pessoal effectiuo:
Irector .......

5 - Fomento á agri-
cultura:

125 600$
steio do Campo de
Sementes de Patos .	-

52 - Campo de Se-
mentes de Maria
da Fé

- Pessoal effectiuo:
Irector .......

5 - Fomento á agri-
cultura:

Ciuteio do Campo de
Sernentes de Maria
da Fé ......-

52:72O$O0
L.8

8:4008000

20:0008000

8:4008000

40:000$000

52:720$000

28:4008000

48:4008000
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53 — Campo de Se-	 57- Horto florestal
mentes de São
Francisco	

de Cataguazes
Pessoal coniraclado:

3 — Pessoal effectluo:	
— 

Dl	
4

c or	 8:400$000	
carregado ......—	4:8001000

— Fomento à a9rt-
45 - Fomento 4 agri-

cultura:
	 cultura :

Custeio do horto de Ca-
Custeio do Campo de	 taguazes	 —	12:0001000	16:8001000

Sementes de S. Fran- 
cisco . . .	24.000$000	 32:4001

- Jardim Bolani-
CO54 -- Campo de Se-

mentes de Figuei-
ra	 4 — Pessoa lcontractado:

or (Ex-auxiliar de
3 — Pessoal ef/ectivo:	

led 
enarregado) . . .

Director	

—	4:320$000

45 - Fomento—
	 5 - Fomento á agri-	

4»

cultura:
cultura:

Custeio do Campo de	
'Custeio do Jardim Bo-

	

o :0OO$0	 44:3201000

Sementes de Figueira	—	40:000$000	48:400$

— 

— Serviço de Ix-
mentes de Ri	 purgo do Café
Branco 

45 — Fomento á agri.	 4 — Pessoal contractado:
Sub-Chefe .......9:8401000cultura:

Custeio  do Campo de	 2 Technicos, a 5:400$000	10:800$000

Semente de Rio Breu-	 4 Encarregados a 3 :600$	14:400$000

—	 —	 22:000500Encarregados, a 2 :4001	12:000$000

	5 Encarregados, a 1 :800$	9:000$000

o — Campo de Fu-	 idem, a 1:200$000 . .	:200$OdO

	Servente ........1:2001000	64:440$000

mo 
3 - Pessoal effecttvo:	 - Fomento á agri-

Encarregado	 —	3:6005000	
cultura:

4 — Pessoal contraclado

	

	
Para combate á broca do

café e custeio da Es-
Feitor

	

1:800$000	 4 :800$0	: tação de Expurgo .	—	64:4001000	128:840$000

—
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co - Packing House
de Leopoldina

45 - Fomento á agri-
cultura:

Para custeio do Packing
House de Leopoldina	-

61 - Serviço de Pro.
ducção Animal

3 - Pessoal efIectivo:
Encarregado de Serviço

Technico ......15:600$000
Inspector de Pecuaria . 15:600$000
Encarregado de apicultu-

ra e cunicultura (Ex-
technlco de apicul-
tura) .......7:200$000

Idem de avicultura (Ex-
technico de avicul-
tura) ........7:200$000

Idem de	sericicultura
(Ex-technlco de irl-
Cicultura) .....4 :800$000

4 - Pessoal contracta-
do:

Encarregado da secção
de Producção Animal
(Ex-technico de Zoo-
technia) ......12:000$000

Idem da Secção de Ex-
perimentação Animal	12:000$000

Idem da secção de Defe-
sa Sanitaria . . .	12:000$000

2 technicos da secção de
Producção, a 12:00	24:000000

6 veterinarios, a 8:400$	50:400$000
Encarregado de Lactici-

nios ........8:40000Q
Encarregado de suinocul-

tura ........8:400$000
Encarregado de Forragens

(Ex-technico de For-
ragens e Alimentação	7:200$000

	

100:000$000	315:520$000

	

11 - Euentuaes . . . .	-	 6:000$000

35 - Auxi110s e sub-

1:	
vençôes:

Para exposições reglo-
naes .......00:000$000

Ao Serviço de Caça e
Pesca .......50:0002000

	

Ao Serviço anti-ophydlco	36:000$000
Para acqulsição de caixas

para o Serviço anti.

	

ophydico......5:0002000	151:000$000

46 - Fomento á pecua-
ria:

Paria fomento da peeU*-
ria e derivados . . 1.270:000$000

Para acquiaição de re-

	

productorea . . . .	100:000$000
Compre de vaccinas e

	

50:000$000	1.420:000$000 1.942:920$000

carregado de laborato
rio (Ex-auxiliar de
veterinario) .

• Auxiliares de veterina-
rio, a 4 :800$000

Fiscal da Sociedade Ml-
neira de Sericicultura

	

oosoo	V 2 Auxiliares de 1. classe,
ra 4:800$ ......

Auxiliar de 2. classe
Auxiliar de sericicultura
Auxiliar do Campo Ex-

perimental .....
Auxiliar do encarregado

de cabras .....
Almoxarife (Ex-chefe de

pavilhão da Gamel-
leira) .......

Praticante .......
Conductor de malas
Auxiliar de escripta

	

*	Mestre de culturas
Para contractar pessoal

para fomento á pe-
cuaria ......

4:800$000

2S:800$000

6:000$000

9:600$000
4:200$000
3:000$000

3:600$000

3 :600$000

6:0002000
3:000$000
2:400$000
1:800$000
4:320$000

SO:400$000

75:
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62 - Posto de Mon-
ta de Cambuquira

3 - Pessoal effectivo:
Encarregado	 -	 8:400$000

4 - Pessoal contracta-
do:

Escripturarlo	 —	 4:320$000
46 - Fomento á pecua

ria:

Custeio do Posto .	.	-	30:0001000

63 Posto de Monta
de Leopoldina

3 - Pessoal effecjiuo:
Encarregado	

—	 7:200000
4 - Pessoal contracta

do:

Escripturario	
4 :320$000

46 - Fomento á pecua
ria:

Custeio do Posto de Mon-
ta de Leopoldina . .	-	24:0001000

64 - Fazenda Mode-
lo da Ganiellejra

3 - Pessoal ef!ecljvo:
Administrador	

-	 6:0001000
4 - Pessoal contra.

dado:
Escripturarto	

4:800$0009 - 4ddh'jon5 - Pa-
ra o Admjntstrnjor.	-	 600$000

46 - Fomento á pecua.
tia:

Custp io da Fazenda da
iame1lejra -	-

100:0M000
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65 -- Fazenda do
Florestal

4 - Pessoal contra-
dado:

ministrador .....6:0001000
criptUrariO ..... 4 :8001000	10 :800$000

- Fomento à agri-
cultura:

ra a Estação Experi-

42 :72000(	
mental de Florestal	 100:000$000

6 - Fomento à pecude-
ria:

Ara a Fazenda de Cria-
-
	

200:000$000	 310:800$000
ção ......... 

66 - Serviço de Pro-
ducção Mineral

3 - Pessoal effectivO

Chefe de Serviço Technico	18:0005000
4 Assistentes, a 15:6001	62:400$000
Perito contador . . . .	14:4001000
4 Sub-assistentes, a

12:0001000.....48:0001000
35 :520$000 2 Geologos a 12:000$000 24:000$000

Petrographo ......12 :000$000
ets1lurgista......12:0001000

Officiai de registro de
minas*

Officiai do registro de
contractos ......7:2001000

2desenhi.stas, a 7:200$	14:400$000

2 calculistas a 4:8001	9:6001000	229:2001000

4 - Pessoal contra-
tado:

5 eugenheirOa_auXillares,
a 12:0001000. . .	60:0001000

Chimico ........9:6001000
Chimico_attXlliar . .	9:6001000
2 Topographos, a 9:6001	19:2001000

111:4001000	ContadoreSaUd1ia'L
5;200$0 00 ......14:4001000



1.153:400$000

r
- .lornaes, revistas
e livros ......

£cqiiisiç(to de livros e
revistas techijicas	e
publicações de bole-
tins	 1.0:000$000

22 - Solarias

Despesas com	pessoal
diarista

Dos serviços de geologia
e minas ......21:600$000

Idem de energia hy-
draulira e concessão
de aguas ......24:8008000	4600$000

- Material de enge-
nharia

	cqulsição de 2 sondas .	300:0008050
Ideni de instrumentos e

appareihos de enge-
aliaria ........60:000800	360:0008000
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' 67 — Serviço de Ter-
ras devolutas

3 - Pessoal e(fecttwo

Chefe de Serviço Tech-
nIco .......18:000$500

Chefes de Turma, a
12:0008000 .....24:0008000

4 Topographos, a
9:600$000 .....38:400$000

1 Desenhista ......7:2008000
Calculista .......7 :2008000
16 Agrimenores, a

6:000$000 .....96:000$000
1 Escripturarios, a

5:4008000 .....37:800$000	228:6008000
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2 auxiliares-nlvelistas, a

7:200$000 .....14:400O000
3 auxiliares de fiscaliza.

ção de 1.' classe, a
6:000$000 .....18:000$000

5 auxiliares de fiscaliza-
ção, de 2.' classe, a
3:600$000 .....1S:Oflfl$Oo

2 Desnhistas, a 4:s00$.  9.600$000
Preparador de petrogra-

phia ........3:600$000
Preparador de chimlca . 3:600$000
20 encarregados de re-

	

•guas, a 300$000 . .	6:000$000

7 - Graiificaçes
Ao pessoal designado pu-

ra trabalhar em zo-

	

nas paludosas . . .	-
8 - Diarias:

A funccionarios quando
em viagem de servi-
ço publico:

Ao pessoal dos serviços
de gologla e mi-
nas ........40:000$000

Ao pessoal dos serviços
de energia hydraulica

	

e concessão de aguas	43:0008000

11 - Euentuaes:
Despesas com explorações

geologicas .....50:0008000
Apparalhamento e custeio

	

de laboratorlos. . .	60:000$000
Custeio de trabalhos de

campo .......60:0008000

12 - Transporte.,:
Conducção de funeciona-

rios em viagem:
os serviços de geologia

e minas ......20:0008000
Dos serviços de energia

bydraullca e conces-

	

$50 de aguas. . . .	30:0008000

186:000$000

16:800$000

85:0008000

170:000$000

50:0008000

1
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4 - Pessoa? contractado:

	2 Topographos a 9:600$	19:200$000
O Agrimnsores, a

6:0001000 .....36:0001000
Nivelador ......6:000$000
2 Escripturarlos, a.

	

5:400000 .....1Q:800$000	72:000$000

7 - Gratificações
Percentagem regulamen-

tar, ao pessoal tech-
nico	 0:000$000

8 - Diarias:
Ao pessoal do Serviço,

	

quando em viagem	-	20:000$000

11 - Rventuaes:
Despesas com turmas de

	

medição de terras ..	—	120:000$000

50 - Material de enge-
nharia

Para acquisiç8o de ap-
parelhos de enge-
nharia e sua con-
servação	 —	5:000$00

- Serviço de Es-
tatistica

3 - Pessoa? effectloo
Chefe de Serviço Tech-

nico .......18:0001000
Carlographo ......0:6001000
3 Apuradores	de	1.

	

classe, a 8:4001000 ,	25:200$000
Encarregado de mostrua-

rios........1:2001000

	

2 Desenhista, a 7:200$ .	14:4001000
7 Apuradores	de	2.0

classe, a 6:000$000.	2:flfl0$flfl0

	

1b11othecarjo , . . .	4:8001000	821:20010Gb
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oal contractado

de pubilci-
12:000$000 .	24:0001000
íficinas Gra-

9:6001000
de estatistica,
ntes e muni-

4:800$000 .	52:800$000
bibliotheca-

3:0601000
rista das 01-
graphicas . .	34:2001000	123:0001000

rias
do Serviço,

em viagem .	-	30:0001000

tictonaes
lado do mos-

-	7201000

diente . . ,	-	 10:000$000

tuaes:	 5:0001000

3 portes
conducção a

iarios quan-
viagem . . .	-	8:000$000

aganda e po-

do "Boletim
cultura" e de
trabalhos de
ção . . . .	-	30:000$000

- Serviço de In-
lustria e Com-

mercio
ai effeclivo

Serviço Tech-
18 :0001000

334:520$600



a	bancos

	

branças. . .	5:000$000
prozupto pa-

3:OOd$000
pesas even-

	

10:0008000	24:0008000

	

spOrtes ....	-	50:000$000

cuba, e ac-
3:
de peças e
s para vehi-
machinas da

	

-	32:000$000

t'ustiveis	*
antes

	de lenha . .	-	43:000000

rios:
diarista (12

106092$000
10:080$000

de Belio Ho-
13:920$000

diarista da
22:3508000

	

itraordlnarios	39:578$000	192.020$0000

tento á Indu,-

ição de man-
240:0008000

te arroz. .	52:9008.000
milho . .	48:000$000
de cal, soda

e desnatu-
etc......102:0008000

neis :
escriptorlo e

442-.900$000

2:0008000
	

900:0.008000

1
52:2O
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Engenheiro auxiliar .	12:000$00
Assistente auxiliar . .	9:600000
Encarregado de expedi-

	

ente ........4:800$000	44:400$000

4 - Pessoal contractado
Auxiliar .......4:200$OOD
Agente de commercio . .	3:600$000	7:800$000

70 - Usina de Ai-
cool Motor de Di-
vinopolis

3 - Pessoal effectivo

Director Technico . .	24:000$000
Director Commercial . , 14:400$000
Gerente ........12 :000$000
Economo ......8:400$000
Chimlco .......8:400$GOO
Guarda-livros .....7 :200$000
Auxiliar de escriptorio 3:600$000
Almoxarife ......3 :600$000
Dactylographo .....2 :520$000
Apontador ......2:ltO$OO()

	

Continuo .......1 :800$000	88:080$000

8 - Dlariaj t

Ao pessoal, quando eia
viagem de serviço . .	—	10:000$000

10 - Expediente:
Acquisição de material

de escriptorio . . . .	4:000$000
Id.. Id., para labo-
ratorlo ......	12:000S000	16:000$e00

11 - Euentuees:
Acqulaiçâo de sellos te..

deraes para duplica..
tas e para alcool
puro .......6:000$000
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71 - Usina de Capel-
la Nova

3 - Pessoal ei lectivo

Encarregadi	 3:0002000

8 - Diarias :	 5002000

	

li - Euenluaes . . . ,	-	1 :500000
17 - Combustíveis	O

	

lubrificanles . . , ,	-	 1.000$000

22 - Solarias

	Ao pessoal diarista . .	-	 9 :000$000

72 - Serviço de Me-
teorologia

3 - Pessoal effectivo

Encarregado de Serviço
Techulco ......15:600$0O

2 assistentes de Meteoro-
logia, a	10:8002000	21:600$000

Fiscal de P.éde Meteoro-
logica ......8:400$000

Observador ......3:840$000

4 - Pessoal contractado

2 Auxiliares technlcos, a
4:800$000 ......9:&00$000

Fiscal auxiliar ..... 4 :8002000

	

Observador de aerologia .	4:800$000
2 Ajudantes do observa-

dor de aerologia, a
3:600$000 .....7:200$000

Encarregado de posto le
1.' classe .....3:600$000

Auxiliar	calculista do

	

serviço de nor n:aes .	3:0Ó0$000
31 Encarregados de pos-

tos de 2. a classe, a
2:400$000 .....74:400$000
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20 Encarregados de pos-

tos de 3.' classe, a
1:9202000 .....38 :400$000

1 Encarregados thermo-
pluvionietricos, a
8402000.......5:040$000	150:840$000

7 - Gratificações

A 6 encarregados de pos-
tos, para leitura de
reguas ......1:800$000

A encarregados de re-
goa ........4:680$000

Ao pessoal do Serviço As-
rologico ......4 :000$000

Ao pessoal do serviçode
normaea ......2:0002000	12:4802000

8 - Diartas:

Ao pessoa!, quando em
viagem	 13:3002000

11 - Eventuaes:

Despesas com conserva-
vaç8o e	reparação
de postos	 8:000$000

50 - Material de enge-
nharia:

Acqulslçso de apparelhos
e despesas com	a
sua conaervaç*o	 2:000$000

73 - Serviço de Es-
tancias Hydro-Mi-
neraes

3 - Pessoal effectivo

Chefe do Serviço de Es-
tancias ......1s:000;000

49:443200)

238:06020.00



mate ri ai
i e r rn a s
iros" .	22:000$000

nservaçáo	13:000$000
material

ieario do
10:000$000

e utensi-

ida e pu-

de engc-

s de ap-
materiaes
aliação de

de pes-

'e!llamentO
as

• Serviço de Co-
lonizção

ef,fectivO:

te Serviço
15:600$000

nias	 7:200$000
da colo-

1 Campis-
5:160$000

da Colo-
isco Sã" .	5:160$000

E'adre José
5:160$000

Raul Soa-
5:160$000

az de Mel-
5:1c3O$000

•	ti	':

•	0C•'

2.200:000$000

.5	-	 - ,.•)	••-.

.1	».,
•'t.'!-
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45:000$000

20:000$000

20:000$000

100:000$000

1.575:100$000

4S:C00$000

1
v

-e
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Assistente-Engenheiro
(engenheiro bydro-
logo do Serviço de
Estancias) .....15 :600$000

Assistente-medico hydro-

	

logo de Estancias).	.	15:600$00

	

Medico de Estancia . .	.	14:404$000

4 - Pessoal contracta-
do:

Medico especialista	da
Estancia de Poços de
Caldas ......24 :000$000

	

Idem de Caxambu' . .	12:000$000
Pessoal contractado e

diarista do Serviço

	

de Estancia; . . .	50:000$000
Idem, idem das Thermas

Antonio Carlos. da

	

Poços de Caldas .	-	170;000$000
Idem, idem do Bainen-

rio de Barreiro em
Araxã ......36:000$000

7 - Gratificações:

	

Ao prefeito de Caxambú	13:800$000

	

Ao "	' Cambuqul-
ra ........12:200$000

Ao prefeito de Lamba-
ry ........12:200$000

Ao prefeito de São Lou-
renço .......12:200$000

	

Ao prefeito de Araxá . .	12:000$000

	

Ao	»	Poços de
Caldas .......9:G0O$009

10 —Expediente:
	Do Serviço de Estancias	6:000$000

Idem, das Thermas Anto-
nio Carlos, de Poços
de Caldas .....3:000$000

Idem do Baineario do

	

Barreiro em Araxá .	3:000$000

83:600$000

292:000$000

72:000$000

12:000$000
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75 - Serviço de
ganisação, assis-
tencia e fiscaliza-
ção do trabalho

3 - Pessoal effectivo:
hste de serviço . . .	18:000$000
,uIstente auxiliar . .	12:000$000
Assistentes, a 8:400$	33:600$000

hscarregado do Archivo	8:400$000
Fiscaes a 8:4005 . .	16:811050)0

iuxiliar archivista . . 7 :200$000
rotocolista ......4 :800000
tiscues auxiliares, a
6:240$ ......18:7205003

Dactytographos, a
3:000$ .......9:0005000

Auxiliares de fichario,
a 3:000$ .....6:0005000

Preenchedores, a
3:000$ ......6:0005006

Ontinuo .......3 :21115000
Irvente ........2:GI1I?Ilflu

8 - fIlarias:
funccionarios, quando
em viagem de servi-
ço ........-

2 - Transpor/es:
ondueção a funcciona-

rios em viagem . . .	-

76 - Serviço de en-
sino agricola

- Pessoal effectivo:
e de Serviço Techni-
co ........18:0005000
:ista dos Institutos .	12:000$000

'a

u	 t

•

140 :íOOf)Oi)

10:000$000

10:000$000	136.100$000

..•	•C•)1*	,

* 1	 1'

au S	:

30:000$000
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4 - Pessoal contracta-
do:

2 Topographos, a .
9:600$ .......19:200$000

	

Desenhista auxiliar . .	4:800$000
Mestre de cultura da co-

	

Jonla "Francisco Sá"	4:320$000

Idem, Idem, "Padre José
Bento" ......4:320000

Idem, Idem "Raul Soa-
res" .......4:320$000

5 professores primarioS,

	

a 1:920$ ......9:600$000
	40:5002000

7 - Gratificações:

Ao zelador da colonia

	

"Alvaro da Silveira"	2:760$000
Idem, Idem, "Brucut(i"	2:760$000
Idem, idem, "Mucury"	2:760$000
Idem, idem, "Vargem

	

Grande" .....2:700$000
	11:010$000

11 - Eventuaes:

	Custeio das colonias . .	20:000$000
Conservação de bemfei-

torias e outras des-
pesas das colónias

	

emancipadas . . . .	10:000$000
Para estabelecimento de

uma colonia em Fi-

	

gueira - Rio Dôce •	100:000$000	130:0002000

80 - Medicamentos:
Assistencia pharmaceutl-

ca e medica aos co-
lonos .......-	 3:000$000

85 - Auxilios e sub-
venções:

Auxilios pecuniarios a

	

COlOnOS ......	 10:000$000	249:2
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4

	

	Pessoal contracta-
do:

Fiscal dos Institutos de
Ensino Agricola

35 - Auxilios e sub-
vençties:

A.' Escola Agricola de
Lavras ......20:0005000

As Escolas "D Boaco".
em Cachoeira do
Campo ......10:0005000

A' Escola Superior de
Agricultura da Ca-
pital .......10:0005000

A' Escola de Agricultu-

	

ra de Passa Quatro	10:000$000

77 - Instituto João
Pinheiro

3 - Pessoal effecfioO:
Director .......9:0005000
Economo .......8:4005000

	

Mestre de culturas . .	5:160$000

Professor de trabalhos
ulanuaes ......5:160$000

Medico .......4:2005000
Professor primario . . 4:200$000
EscriptUrario .....3:6005000
7 chefes de pavilhão, a

3:600$ ......25:2005000
4 professoras adjuntas, a

3:3605 ......13:5

	

Professor de desenho . .	2:400$000

	

Professor de musica .	2:400$000

2 auxiliares de mestre de

	

culturas, a 2:400$ .	4:800$000

Guarda ........2:4O00Q0

	

Auxiliar de escrlpta . .	2:400$000

4 - Pessoal contra-
dado:

Mestre de officlnas
Contra-mestre .....
Professor	de	cultura

physica ......
Orientadora ......
Empregados internos

9 - Addictonaes:
A um prof. ssor prima-

rio ........
A um chefe de pavilhão

45 - Fomento á agri-
cultura:

Costeio do Instituto João
Pinheiro ......

78 - Escola Agricola
"Adelaide Andra-
da"

3 - Pessoal effectioo:
Director .......7:2005000
Economo .......5:7605000
Mestre de culturas . . 4:200$000
Medico ........3:6005000

professores primarlos,
a 3:600$ ......7:2005000

Professora adjunta . .	3:000$000
1 chefes de pavilhão, a

3:000$ .......9:0005000
weatres de officlna, a
3:000$ ......6:0005000

guardas, a 2:000$	4:000$000
Porteiro .......2:4005000

4 - Pessoal contra-
ctado;

Ujunta do professor
primario .....3:0005000

Isipregados internos . .	6:000$000

15:6005000

50:000$000
	 95

E

92:760$000

205:000$000	347:640$000

1.

-

52:360$JO0

0:0005000

17:500$000
1:8005000

1:800$000
1.800$000

	

26:200$000	49:100$000

420$000

	

360$000	780$000
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55:360$000

50:000$000	111 :3

1

10.200$000

45 - Fomento á agri-
cultura:

Custeio da Escola Agri-
cola "Adelaide Au-
drada" ......

79 Escola Agrico-
la "Padre Sacra.
mento"

3 - Pe,soal effecttvo
Director ........7 :2001100
Economo .......5 :760$000
Mestre de culturas . . 4 :200$000
Medico ..........3:600$000
2 professores primarios,

a 3:600$ ......7:200$000
2 Drofessores adjuntos, a

3;000	.......6:000$000
3 eh fes (te rn\'ilhão, a

a 3:000	......9:000$000
2 m stres de officinas, a

3:000$ ........6:000$000
2 guardas, a 2:000$ .	4 :000$000
Porteiro .......2 :400$000

4 - Pessoal cont-a.
dado:

Empregados Internos

45 - Fomento á agri-
cultura:

Para custeio da Escola
Agricola "Padre Sa-
cramento"

80 - Escola de Hor-
ticultura de Itaju-
bá

3 - PC330a1 ef(ecj(vo:
Director ........

- Pessoas contra-
ctado:

Professor chefe .ie cul-
turas .......8 :400$000

professor assistente .	7:200$000

i professores auxiliares,
a 6:000$ .....12:000$000

professor de geometria,
desenho, etc. . . 6:000$000

Medico .......:0O0S000
Dentista .......6:000$000
Economo .......5:400$000

Professor de noçses de
physica, chi.mica e
elementos de maLhe-
onatica ...... 4 :800$000

Inspectores vigilantes,
a 4:200$ . . .	16:800$000

Professor auxiliar	de
geometria e desenho	3:600$000

Professor de musica	3:600$000

4 professores prImar1oa
a 3:600$ .....14:400$000

Zelador .......3:600$000
2 guardas. a 2:400$ . .	4:800$000
Empregados Internos . .	20:000$000

45 - Fomento á agri-
cultura:

Para custeio da Escola
de Horticultura de
Itajubã ......-

81 - Instituto "Ba-
rão de Camargos"

$ - Passoa.Z effectivo:

Director .......7 :200$000
professor prI*rIo . . .	3:600$000

- a-

...	&

•()

122:600$000

150:000$000	232:800$008

1O;800$000
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4 - Pessoal contracta-	 J •

dado:	 S3 - Instituto Bue-
2 mestres de culturas, a	 no Brandão"

4:200$000 .....S:100$tflfl
Medico .......3:600$000	 - Pessoal effectivo:
2 chefes de pavilhão, a	 ')''	

ar ......-	 7 :200$000

	

3:000$000 .....6 :000$000	 -.
Professora .......3000$000	 -	 -. a	- Pessoal contra-
Escripturarlo .....2:100$000	 dado:
Guarda ........2:000$000	 utre de culturas - . ,	4:200$000
Empregados internos . .	21:000$000	47:000$000	 dl	.......3:6003000

fessor primar 	, . •	3:600$000
q1 i.	 t'-	t	.

juneto .......3 :000$00045—Fomento á agri-	 te de pseiIho . .	3:000$000	 -
oteasor de trabalhos

Custeio do Instituto "Ba-	 manuaes ......3:0003000	 i5''

rão de Camargos" •	—	 100:000$0GO	157:S0O$O	Mestres de officinas, a	 .
3:000$000 .....6:0003000

	

ofesssr de desenho . .	2:1003000	 O1C	5$

	

82 — Instituto "Car-	 fessor de musica

	

los Prates"	 !-	arda ........ 2 :000$000
pregados internos	•	4:000$000	39:20U.000	--

3 - Pessoal effect(vo:	 -. e
- Fomento á agri-

Director ........-	 7:200$000	 is	cultura:

contra-	 a custeio d Instituto	-	 40:000$000	 86:400%000
dado:	

a

Mestre de culturas . . ,	4 :200$000

	

Professor primarjo . . • .3:600$Ooo	 4 - Apprcndizado
Chefe de pavilhão . . •	3:000$000	 Agricola "José
4 Mestres de officjna a

3:000$000 . . . .Gonçalves"Gonçalves
Adjuncta . 
Mestre de Musica : : :

	

3:000$000
 :200$000	

Pessoal effectivo:	
—	 7:200$000Escripturarjo .....2:4003000	 -	 ire

Empregados internos	6:000$000	35:400$000	 — Pessoal contra-
dado: su.-••	c.45 - Fomento á agri-.	 -	atre de culturas .. .	4:200$000

cultura:	 iA	otessor primario . . .	3:600$000

Para custeio do Instituto	
efe de pavilhão . . . .	3:000$000

«Carlos	 djuncto ......3:000 $000
 Prates •	—	 60:0000OO	102:600$08	pregados Internos -	4:000$000	17:800$000
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A ec	M.

	

u ugrL-	 aw,oxuric	•	.;oUueuuu
cultura:	 praticantes	 34:780$000

Para	custeio do Ap-	 Continuos ......9:800$t)00	 -. -
prendizado	"José	 40:000$000	65:00	Encarregados de Ser-
Gonçalves"	 —	____________	 viço ........75:2003000	 .

12 Zeladores de Labora-

	

tortos .......25:2403000	209:320300085— Serviço de fis-
calização de ter- Pessoal contra-	 ..

ras e mattas	 cto.do:	 lI

3 — Pessoal effecfloo	 Cathedraticos	 194:000$000	
.

1 Professores contracta-
Encarregado de Serviço	 dos ........33:00(6000

Technico	 15:600$000	 *	ó Auxiliares	 225:400$000
Fiscal Geral ......6:0003000	 10 Assistentes .....88:0009000
Agronomo .....7:2009000	 1 Dlbliolhecurlo . . .	9:6009000	 t -
10 Chefes de Districtoa	 '-	3 Preparadores . . .	14:4009000

de Fiscalização, a	 M,	Professor de Instrucção	 -
6:000$000 .....60:0003000	 .	 e Educação Physica	4:0003000	 (6 fiscaes auxiliares (ex-	 Professor prirsiario . .	4:000$003
guardas florestaes)	 :.	Professor de musica .	4:800$000	577:200$000
a 3:6009000 . . .	21:6009000	110:4009000

7 - Gratificações:	 -
8 - Dtarias:	 Ia Director ......12 :0009000 -.
Ao pessoal do Serviço	 Ao Instructor Militar . .	3:000$000

quando em viagem .	—	 7:500$000	 3 requisitados . . . .	8:0009000	23:000$000	 -

12 - Transportes:
8 - fiaria., e Ajuda

Condueç8o a funcclona-	 10:000$000	127:9000	de Custo:
rios em viagem .

cursões e diarias • .	 8:000$000

8(; — Escola Superi-	 — Expediente:

	

or de Agricultura	 Upecilente (Directoria,

	

e Veterinaria do	 Secretaria Contado-
ria	D ' -portos.	B1	 -V

iau.'.J	 bliothecs)	 25:000$00015

11 — Eventuaes:
3 — Pessoal effecttoo:

Desportos, musica e las.
Director .......50:0003000	 -	p.cçâo militar . .	4:000$000
Secretario .......12:0009000	 $.msns dos Fazendeiros	7:000$000
Contador .......9:600900031.z Feminino .....4 :000*000
Apontador .......6:0003000	 posições .......5:0003000	20:000$000
Port&ro .......3:600300*

•-	:



12 - Transportes:
Pequenos fretes ferrovia-

rios........-

	

15 - Força, Luz e Água	-

18 - MoveLs e utensi-
lias:

Para acquiaição de ma-
chinas,	apparelhos
scientificos,	secções
praticas laboratorios
moveis, etc	 -

19 - Propaganda e Pu-
blicidade...... -

20 - Jornaes, revistas e
livros .......-

22 - Salarios:
Diaristas e ronda	. .	 172:000$000
Empreiteiro ......15:0008000

24 - Seguros:
Auxilio ao seguro colie-

ctivo de todo pessoal
da Escola e pagamen-
to do seguro contra
accidente3 .....7:200$000

Seg. cJ fogo do edifício
e moblilario . . . .	6:000$000

29 - Forragem, ferra-
gem e pasto:

Arroçoamento de •snlmses
30 - Medicamentos:
Custeio do Serviço de

Saude .......10:0008000
Medicamentos para ani-

maca........5:000$000

31 - Vestuerfo e alt.
rnentação:

	

AJimeitaç5o de *lumno,.	—

2:000$000
15:000$000

,20:000$000

14:420$000

3:000$000

13*

187 :OCO$000

13:200$000

25:000$000

15:00089600

ito á Indus-
nlmerciO:
a para in-

150:0008000
o Almoxa-

30:0008000

nto á agri-

andas . . .	8:0008000
e fungicidas	8:000$001)

5:000000

tal de enge-

•a isborato-

- Feira Perma-
nente de Amos-

tras
,al effectiVO

4:2008000 .	8:4008000
3:6008000

liente	 -
ivaes:
do edificio

eis e utensÉ-

iganda e pu.

ão da instal-
a Feira Per-

de Amos-

,	
1'•

180 :0008000

21:000$000

21:3608000 1.480:0008000

12:0008000

20:000$000,

•1

1

2:5008000

50:0008000

250:000$000
12:0008000 346:500$000

- 141 —- 140 -
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88 - Estação Radio
D ilfusora

53 - Material radio-le-
legraphlco:

Para inslallação da Ra-
dio Diftusora	 1.100

Total da desesa da Se-
cretaria da Agricul-
tura........	 18.201

Secretaria da Educação e Saude Publi
89 - Administração

Geral
2 - ftepresenlaçâo do

Secretario	 -	 12:000$000
3 - Pessoal effectivo:

Secretario de Estado	36:000$000
Chefe de gabinente .	18:000$000
Secretario particular	12.000$000
Director Geral .....24 :0u0$000
Auxiliar Techuico 18:000$000
Sub-Director .....13:0014000
Director da "Revista do

Ensino" .....12:0014000
9 chefes de secção, a

12:000$000 . . .	108:000$000
13 primeiros officiaes, a

9:810$000 .....127:0214000
9 segundos officiaes, a

8: 1 614000 .....73:1114000
27 terceiros officiaes, a

6:240$000 .....168:480$000
65 praticantes, a

3:0614000 .....198 :900$000
Almoxarife ......4:8014000
Zelador ........3:6005000
Porteiro .......4 :200$000
2 continuos, a 3:240$000	6:480$000
2 expeditores a 2:7614000	5:520$000
2 serventes a 2:6105000.	5:2808000
28 serventes a 2:400$000.	67:200$000
3 motoristas, a 6:0005000	18:000$000

	
926:820$000

- Gratificações:
auxiliares de Gabi-
nete .......50:0005000
Corpo Technico .	15:600$00
i substituições regu-
lamentares a fun-
eclonarios	commis-
sionados ......15:0014000
porteiro da Secreta-
ria ........1 :200$000

	
81:8005000

- Addicionaes:
Lei 425, de 1906, ao
Director Geral, ao
Sub-Director, a um
Chefe de Secção, a
um primeiro official
e a um servente	 6:3488000

— Expediente:
Secretaria e dos Ga.
binentes	 -	30:000$000
- Euenluaes:	 230:000$000
- Transportes:
Secretaria .....155 000$000
i funccionarios re-
movidos "ex-officio"	10:000$000
ducção a assistentes
techuicos .....40:0005000
i o serviço de Saude
Publica	.....15:0005000
R expedição de mate-
rial e transporte de
mobiliario . . . .	13:000$000

	
233:000,1000

- Serviços postal e
tetegrapliico . - . .	-	 48:000$000
— Serviços Hollerilh	-	 70:920$000

- Força, luz e
agua:	 -
ninação da Secreta-
ria e dos estabeleci-
mentos de ensino do
Estado ......50:0005000
ieciniento de agua a
esta belecImentos de
ensino ....... 22 : 1255000	72:1255000

1.
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ço anti-rabieo
Lospital Regio.
e Varginha .	5:0000
ide 2i11e1r5 de
çáo aos Laza-
l)efesa contra
ra ......30:000$0
Casa de Mise.
la da Capital.	200:00o$000
asa de Sajiará	10:0()0$000
ai de Clinicas
cUldade de de-

(Hospital S.
e de Paulo").	30:000$000
to Radium . .
si de Varginha	20.000$0U0
luto Ezequje.1
Ia Capitai, pa-
paro do s'ro
corpionico, a
100 por mez .	15:600$000
Casa de Pará
á Santa Casa
Dumont, ao

e Uberiandia,
1 de S. Paulo

,ao Hospital
te Caldas, á

de Pstanguy,
se de Barba-
luta Casa de
á Associação

e, de Pouso
Hospital San-
de Theophiio
Hospital de
á Santa Ca-
ricordja de
ao Hospital
ore das DÕ-
ite Nova; ao

de S. Do.
Prata; á das
Caridade de

á Santa
mpanha; ao
B Itamaran-

16 - Vehiculos e acces-
sonos ......

17 - Combustiveis e
lubrificantes .

18 - Moveis e Utensl-
Zios:

Para a Secretaria
Para conservação de Jar-

dins .......

19 - Propaganda e pu-
blicidade:

Sendo 17:000$000 para
expedição e outras
despesas da "Revista
do Ensino" .

21 - Encommendas á
Imprensa .....

26 - Fardamento ao
pessoal subalterno

34 - Exercidos findos
35 - Auxilios, sub-

venções e contribuI..
ções:

A' Auxiliadora dos Fun.
ccionarios Publicos

Ao instituto Electro-Te-
chnico de Itajubá

A' Escola Domestica de
Brazopois .

A' Escola Domestica de
Passa Quatro

A' Escola Domestica de
Pouso Alegre

A'Escola Domestica de
S. Sebastião do Paraiso

Ao Serviço de assistencia
aos tuberculosos,
sendo 2:0005000 de
auxilio ao Hospital
de Tuberculosos da
Conferencia S. Vi-
cente de Paulo. de
Theophilo Ottoni

- 144 -

—	20:000$000

-	20:000$000

5 :000$000

1:943$2,'3 	6 :943$200

-	20:000$000

-	300:000$000

-	12:000$000
-	50:000000

10:000$000

30:000000

15:000$000

15:000$030

15:000$000

15:000$000

80;000$000

t'.



755:630$000

100:000$000 3.015.556$200
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diba; ao Hospital de
Araxá; ao Orphanato de
Santo Eduardo, de Ube-
raba; ao Hospital de
Nossa Senhora da Con-
ceição, de Rio Casca,
ao Asylo S. Vicente de
Paulo, de Manhumirim;
ao Hospital S. Vicente
de Paulo, de Ubá; á San-
ta Casa de Brazopolis;
á Casa de Caridade San-
to Antonio, de Curvelio;
á Casa de Caridade de
Carangola; á Casa de
Caridade de Passa Qua-
tro; ao Hospital de S.
Vicente de Paulo, de
Capellinha; ao Hospital
N. Senhóra das Dâres,
de Itabira; ao Asylo Sta.
Clara, de ltambacury;
ao Asylo e Hospital S.
Vicente de Paulo, de
Lambary; á Santa Casa
de Caridade de Serro; á
Santa Casa de Caridade
de Minas Novas; á San-
ta Casa de Santa Rita
do Sapucahy; á Santa
Casa de Arassuahy; a
Santa Casa de Itajubá; á
Santa Casa de Jaquiti-
nhoiiha; á Casa de Ca-
ridade S. Vicente de
Paulo, de Abaeté; á San-
ta Casa de Guanhães; à
á Santa Casa de Chrls-
tina; á Santa Casa cio
Alto Rio Doce; á Santa
Casa de Caxambu'; â
Santa Casa de Caethc; á
Santa Casa de Baepen-
dy; á Santa Casa de Ita-
pecerica; á Santa Casa
de Peçanha; ao Hospital
S. Salvador de Além

147 -

^kyba e á Santa Ccc-
k Leopoldina, a

OOO cada uma.	235 :000$000

- Alugueis de pre-
elos .......

90 - Ensino Prima.
rio

Pessoal effeclivo:

I.LO HORIZONTE -

Grupos escolares Ur.
banos:

directores, a .
4:600$000	 151:800$000

•uxiliarea, a
4:580$000	 91:200$000

Professoras de traba-
lhos, a 3:960000 .	221:760$000

professores, a
3:960$0 00 .......039 :400$096

Estagiarias, a
2:280000 .....234 :840$000

po Escolar Subur-
no:

ar ........5:760$000
tessores, a 3 :360$ 26:880$000
giarias, a .

1:980000 .....3:960$000

t

ns de Infância

t.,t 	a .
4600$000 .....13 :200$000

Uxiliares, a 4:560$000	9:120$000

Professores, a

:96O$000. . . . . .	

237:600$000
agarlas, a .

,2:280$000 .....15:9â0$000
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È!É11?

Escolas isoladas urbe-
nas:

39 Professores, a
3:9605 .......l54:440$0G

12 Estagiarias, a .
2:280$	 27.360$00ti

Escolas isoladas subur-
banas:

30 Professores, a .
3:360$ . . , 100:800$000

Estagaria ......1 :980$000
Cidade ou Vilia:
Grupos Escolates:
Director dos Grupos Cen.

traes de Juiz de Fó-
ra .........11:4005000

224 Directores, a .
5:7608000 .....1.278:7205000

81 Auxiliares, a
3:9605000 .....320:7605000

2.251 Professores, a
3:3608000 .....7.563:3605000

76 Professores de traba-
lhos, a 3:360$ . .	255:360$000

387 Estagiarias, a
1:9805000 .....766:2605000

Jardim de IManeia:

Director .......5:7605000
Auxjiar .......3:9605QtJ0
22 Professores, a

3:360$00 .....73:9205000
2 Estagiarias, a .

1:9805000 .....5:9605000

Escolas isoladas diur--
nas:

177 Professores, a
3:360$000 .....504:7205000

38 Estagiarias, a
1:980$000	.	.	75:240$000

Escolas isoladas noctur-
nas:

94 Professores, a
3:000$000 .....282 :000$000

e-
281 :5205000

s, a
895:200$000

	

trabalhos	2:400$000

	

a 1:560$	85:800$000

a isoladas:

res a
3.072:000$000

	

a 1:560$.	129:480$000
ação	de
de traba-

cordo com
1.501,	de
1934 .	.	65:000$000	19.102:8805000

ri conlractado

HORI-
)NTE

)OS Escola-

de Iraba-

	

0050000 .	96:000$0000

	

a 3:000$	96:000$000
s. a

262:800$000

e de In-
nela

a	3:000$	9:000$00f'

	

a 1:800$	10:800$000

isoladas:

urbanas,

	

0 . . . .	18:000$000
suburba-

805000 .	.	6:900$00

ou Vilia:

Escola-
s:

es de tra-

	

2:4005000	59 :2005000

LL1,^^
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106 Professoras ,a

2:400$ttOO .....254:400$000
872 Estagiarias, a 1:380$ 1.203:3608000

Jardim de	In-
fancia

Professor .......2:400$000

	

8 Estagiarias, a 1:380$ .	11:040$000
Districtos :
Grupos Escola-

res :
21 Professoras de tra-

	

balhos, a 2:040$000	42:840$000

	

30 professoras, a 2:040$	61:200$000

	

178 Estagiarias, a 1:080$	192:240$000
Pessoal	subal-

terno
BelIo Horizonte:

Encarregado de jardins e

	

edificios escolares .	4 :800$N0

	

4 Jardineiros, a 1:950$	7:800$000
Grupos Escola-

res Urbanos:

	

23 Porteiros, a 2:280$ .	52:4408000

	

171 Servente-s, a 1:710$ .	292:410$000
Grupo Escolar
Subur ano:

Porteiro ........1 :980$000
2 Serventes, a 1 :320$ .	2:640$0000

Jardim de	ia-
fancia

	

2 Porteiros, a 2:280$000	4:360$000

	

12 Serventes, a 1:710$000	20:520$000
8 Conductores de atum-

	

nos, a 1:710$600 . .	13:680$000
Escolas Isoladas

urbanas:

	

4 PorteIros, a 1:560$000	6:2408000
Servente ........1.320$000

Escolas Isoladas
Suburbanas:

Porteiro .......1 :123$200

151 -

Cidade ou Vifla
Grupos Escola-

res :

	

4 Porteiros, a 1:9808	443:520$000

	

2 Serventes, a 1:320$	570:240$000

Jardim de infan-
cia:

Irtelro ........1:980$000
Serventes, a 1:320$00.0 7:920$000
Coneluctores de atum-

	

nos, a 1:320000 . .	5:280$000

Escolas isoladas

	

Porteiros, a 1:560$000	12:480$000

Districtos
Grupos Escola-

res

	

Porteiros, a 1 :560$000	106:080$000

	

Serventes, a 1:200$ .	70:800$000
Escolas isoladas:

	

Porteiros, a 1: 1 23$200 .	8:085$600	4.462:978$800

7 - Grafificd3e3:
os directores, auxilares

e professores teh-
nicos e regentes de

	

classes . . . . . . . .	120:000$0N1:000$000
ia substitutos de func-

cionarios afastados
do exercido sem pre-
juizo de vencimentos
e na fôrma da legis-
lação

	

em vigor. . .	50:0008000	170:000$000

9 - Addicionaes
	• lei 425, de 1906 . . .	-

5 - Auxílios e sub-
venções

ira o ensino rural nos
muncipios que appll-
cato mala de 10 %

20:596$000



24.234:854581
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de sua renda no en-
sino secundado	e

Para manutenção do Ins-
profissional	. .	126 :000$000

titulo Peslajozzj	30:000$000

58 - Material didadil-
co:

Moveis escolares, material
didactico, artigos e
ulensilios de limpeza
para Grupos e Esco-
las reunidas	 322:400$000

91 - Ensino Secun-
dano

3 - Pessoas effecl Ivo
Gymnasio de Bel-

lo Horizonte
Reitor .........15 :8008600
Vice-reitor .......12 :000tflfl
Secretario .....7:80fl$fl
Bibflothecario .....4 :200$00
Auxilr de Secretar;o 1:920$000
Auxiliar de bibliotheca_

rio ........1 :9298009
flactv10rapha . 2:400$009
22 Professnres,

10:200$099 .	.	224:4fl0$fl
3 Preneraiore5, a 3:600$	108flfl$00
5 TnsnectoN. 5 a 3:600,$ 	18:0008000
7 Auxiliares ele Inspecto-

res, a 3:0008 . .	21:0flO$fl00
Zelador .......2:4O08flflfl
Escrinturario	 4:3205000
Portviro .......
8 Serventes, a 1:680$ .	1341059fl9
Jr,Pn p iro liørtrIlio . . .	1:9208000
Profesçor em disponibi-

lidade .......10:2008000
Gvmnaso de Barbacena:
Beitor ....... . 1280fle099
Secretario ......7:8008000
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4:2008000
roda ......3:6008000

professres, a 10:200$	183:6008000
opectoos a 3:6008	10:800$000
uzlIIarO de inspecto-
res, a 1:000$ . .	24:000$000

befe de diciplina . . 4:200$000
ozomo .......9:6008000
etiro ......3 :6008000
I.dor .......2:400$000
Scrventes,a .
1:680$00 .....11:7608000

Iortelo ....... 1 :9208000
,dineirO ......1:9208000
lifermeirO .....1:8008000
ozlnheiro .....2:4008000
.judante de ozinheiro	1:5608000

ti Criados, 61 :080$000	11:8808000
ymnesio de 0er1andia:

Reitor	. .	.	12:0008000
luzanuense ......3:6008000
actylograp10hivista	2:4008000
onomo ..... 4 :8008000

$3 Professores,

	

7:2008000 .. .	93:600$000
9 1nSpeC10, £

2:7008000 . . . 8:1008000
porteiro ......2:6108000
3 Serventes, a .

1:44080 00 .	 2:8808000

Cozinheiro . . . .	2:4008000

Ajudante de	Coziciro	1:560$000
ii Criados, a 1:080.	10:8008000

GymnaSiGS de Tlel_
lo Otton, Mu_
hinhO, Ubá e -
veira

54 Professores,	321:0008000

Secretario .....4:5608000

3 Amanuefl*	2:401	7:200$000

4 Dacty10graphosarchi
vistas, a 2 , 400$ . .	9:6008000

9 Inspectores de atum-

	

nos, a 1:8008	. . 16:2008000

156:000$000
o



100:000*000

21:000*000

1
1.774:220$000

11:000$000

10:000$000

- AuxiliOs, sub-
oençóes e contribui-
Øes:

i fiscalização fede-
ral do ensino
- Material dida-

etico:
Is e material para
gymnasios .
i completar gabine-
tes de physica e chi-
mica, geographia, de-
senha e historia na-
tural dos gymnasios

2 /
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92 -Ensino Normal

5 - Pessoal effectivo:
Secola Normal de Beilo

ilorizonte
Director .......15:600*000
Vice-Director .....12:000*000
Secretario ......7:800*000
Luxiliar de secretario	3:600$000

2 Amanuenses, a
4:800*000 .....9:300*000

porteiro-zelador . .	4:800*000

Auxii:ar de porteiro	2:400$000
Continuo .......2:400*000
15 serventes, a 2:160*000 32:400*000
Blbllothecaria .....4:8005000
ibl1othecsriO do Curso

de Adaptação . . 3:600*000
Preparadora .....3:600*000
9 inspectoras de alum-

nas, a 3:600$ . .	32:400*000

3 auxiliares de inspe-
ctores, a 3:000$	9:000$000

80 professores do Curso
Normal e de Appli-
cação, a 10:200$	306:000*000

Professora de	sociali-
zação .......6:000*000

Directora do Curso de
Adaptação . . . .	10:200*000

332:000*000

17:000$000

13:000$1

iiü$00

4 Auxiliares de Inspe-
ctores, a 1:440$ . .	5:760$000

4 Porteiros, a 1:760$ .	7:010*000
7 Serventes, a 960 . .	6:720$000 1.180:820$000

7 - Graliílcaçôes:
A 4	professores-reito-

res, a 3:000$ . .	12:000$000
Para aulas extreordi-

narias dos Gymna-
sios do Estado .	300:000$000

Para pagamento de gro.
tifcações em caso de

abonos regulamenta-
res .........20000$000

10 - Expediente:
Expediente e Iimp'7a (10

predio do Gymnealo
de Belio Horizonte	4:000$000

Idem, idem de Barbarena	4:000$000
Idem, idem de Uberlan-

dia ........2:0005000
Idem, idem de Muzam-

binho .......2:0005000
Idem, Idem de Theophi-

lo Ottoni ......2:0005000
Idem, idem de Ubá . .	2:000$000
Idem, idem de Oliveira	1:000$000

15 - Força, luz e agua:
Gymnasio de Barbaeena	8:000$000
Idem de Uberlandia .	2:0005000
Idem de Muzambinho	1:000$000
Idem de Thophilo Ottonl	1:000*000
Idem de Ubá .....1:0005000

31 - Vesinario e ali-
mentação:

Para o Gymnasio de
Barijacena .....50:0005000

Idem de ljberlandia .	40:000$000
Idem, idem de reitores .	12:000*000
Idem, idem de economos	8:400*000

- 154 -
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Auxiliar de directora do

mesmo Curso .	1 :$00$000
20 professores do mesmo

Curso, a 4:800$ . 	96:000$000
Directora do grupo "Ate-.

xandre Drummond"	6:600$000
6 professoras do grupo

"Alexandre Drum-
Inond", a 4:800$ . 	28:800$000

7 idem do mesmo Gru-
po, a 3:960$	.	27:720$000

Escola Normal de Juiz
de Fóra:

Director .......12 :000$000
Secretario ......7:800$000
18 professores do Curso

Normal e de Appli-
cação, a 8:400$ .	151:200*009

16 idem do Curso de
Adaptação, a 4.200$	67.200$000

4 idem de Classes An-
nexas, a 4:200$ .	16:800$000

Socializaclora .....6:000$o30

	

6 Inspectores, a 3:000$	18:000$000
2 auxiliares de inspe-

ctoras, a 2:400$ .	4 :R00$9')9
Porteiro .......3:09039)9
Continuo .......2:1698010

	

9 serventes, a 1:800$ .	16:200$000
Escolas Normaes de Bom

Successo, Campanha,
Curveilo, Diamanti-
na, D6res do lndayá,
Formiga, Itabira,
Itauna, Januaria,

Manhnassú, Montes
Claros, Monte San-
to, Ouro Fino, Ouro
Preto, Passes, Pato,
Paracatú, Peçanha,
Pitangsiy, Rio Bran-
co, Rio Preto, Santa
Rita do Sapucahy,
S. Gonçalo do Sa-
pucahy e Uberaba:

233 professores de Cur-
so Normal, .
4:800$ ......

157

idem, do Curso de

	

Adaptação, a 3:600$	450:000$000
Idem de classes an-
raxas, a 3:600	. .	216:000$000

4 inspectores de alu-

	

nas, a 1:800$ . . .	43:200$000
S auxiliares de inspe-

	

ctores, a 1:440* . .	21:600*000

	

4 porteiros, a 1:760$ .	42:240$000

	

7 continues, a 1:200$ .	8:400*000

	

$3 serventes, a 960$ .	31:680$000	2.866:800$000

17 - Gratificaçõe3:
24 professores dire-
ctores, a 3:I300	. .	86:400$000

24 professors serre-

	

tarios, a 1.200$ . .	28:800$000
Para substituições	nos

casos de abonos re-

	

gulamentares , , .	80:000$000	2
Para regencia de aulas

	

extranumerarias , .	20:000$000

	

1 professora technica	600$000	215:800$000

9 - td°icionaes
Da lei 425, de 1906, a 1

professor	 840$000

lO - Expediente:
Para expediente e lim-

peza de predios:
fleilo Horizonte . 10:000$000
Juiz de Fóra .....4:000$000
Para as demais escolas,

500$ cada uma . . .	12:000$000	26:000*000

20 - Jornaes, revis-
tas e livros:

Para a Bibliotheca iecda-
gogica e Museu Pe-
dagogico do Estado	 10:000$000

58 - Material dida-
cIlco:

Material didactico,	In-
clusive moveis	es-
colares	 58:000$000 3.177:4 111$000
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93 - Escola de Aper-
feiçoamento

3 -- Pesso1j effectieo:

Director .......15:600$000
3 professores, a 10 :200	30:600$000
2 inspectorca, a 3:600$	7:200$000

Auxiliar de Administra-
ção ........6:000$000

Porteiro ........3 :600$000
Bibliothecai-ja .....3:600$000
2 daclylograplsos, a

3:000$ ......6:000$000
9 servEntes, a 2:160	19:440$000
2 professoras de clas-

ses annexas, a
5:400	.......10:800O00

11 auxiliares technicos,
a 5:400$ ......59Á00$000

Estagiaria ........3:000$000
2 auxiliares de mode-

lagem, a 1:440$ .	2:880$000	168:120$000

4 - Pessoal contra-
ctado:

Para pagamento de ven-
cimentos	professo-
as contractadas . .	 60:000$000

7 - Gratificações:

A' auxiliar iechnlca re-
g:nte da cadeira de
xnethodologia . . .	-	 2:520$000

8 - Diaria.ç:

A professores do Inte-
rior, durante sua es-
tadia na Capital,
para frequencia do
curso de aperfeiçoa-
mento ......-	 160:000$00-0

10 - Expediente . . .	-	10:000$000

r
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- Escola de Phar-
macia de Ouro

Preto

' —pessoal effectivo:

suense ......4:200$000
tarlo .......7:200000

professores, a
4:600$000 .....115 :200$000
teuor em dispOulbi-
Udade ......4:800$000
4or da Bibliotileca 2:400000
pervador ......4:200$000
talco .......4:200$000
ttnuo .......3:000$000
irventes, a . .
2:460$000 .....12:000$000	157:200000

- GralificaÇÓeS

profssoi'-direCtOr . .	3:600$000

i SiIbStitUÇo, nos
casos de abonos re-

gulamentares	.	1:000$000	4:500$000

- Expedicitte e Um-
pesa de predio'. . .	-	 2:000$000

- Eventuaes:

tela de gabinete e
laboratorio . . .	5:000$000

de officinas de re-
monta de material-
techuico ......3 :000$000	8:000$000

- AuxrliOs, sub-
venções e contribui-
0e3:

flscalizaçlto federal
do ensino	 -	 12:000$000 183:800$0%

r
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'Ôes:

e ensino
5:400$000

les nos
onos re-

800$000

de
as . . .	-

Ensino Tech-
nico

'ffeclioo:
5:700$000	-

insta! a-
e e ma-
sano . .	-

Assistencia Te-
mica (10 Ensino

effeclivo:

technie-
57:600$00(

izados	.	19 :200$001)
ata . . .	336:000$000
techuicos

25:200$000

ii contra-

techni tos
21:G00$000

iit	. .	16:800$000

307:

6:200$000

1 5 ;0U(J*000
	 42 800$uG

51:300$000

4:000*000
	 55:30$000

438 :000$000

38:400$004

-160-

95

	

	Conservatorjo
Mineiro de Musica

3	 effecljuo;
Director ........15 :000$000
Secrctarjo .......7:800$000
22	Professors, a

9:600;0oo .....211 :200$000
Afinador e cs(rvador.	3:840000
Acon1panhador . . . 	5 :400$0004 Inspectores, a

14:400$000
Praticante .......3 :060$00
Porteiro ........3 :600$00
2 Serventes a 2 :160$000.	4:320$000	268:620$000

7 - Gratificações.
Para aulas extranumei.a.

rias, inclusive as de
canto coral . ,	30:000$00Para substituições nos
casos de abonos re-
gulamentas	 5:000$0	35:000$000

11	Eoenjua5	fuji-
peza do predjo . .	

2:000000
20 - Jornaes, revista.s

e livros;

Custeio da bibjjotheca e
archjvo	

-	 1:060*000
- InsIPUMIental de
musica;

Cordas para instrumen-
tos -	

1:000$000

96 Educação Phy-
sica e Artistjca

3 —Pessoal effectiuo.
Inspector .......15:600*000
Auxjljar_arjvjsta . . .	6:000*000	21:600$000
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8 - Didrias:

Aos membros do Conse-
lho Superior do En-
sino nos dias de aos-
são ........l0:00006O(

Aos Assistentes tCchnicos
reglonaes,	súznente
quando em viagem	160:000$000

Aos fiscaca de ensino de
Escolas Normaes	.	25:000$000

9	Aidiciojus,.s;
Da lei 425, de 1906, a 3

	

Assistentes technios.	-

99 - Instituto "São
"Raphael"

3	Pessoal effeeUvo
Director ........10:200$000
Secretario .......3 :600000
Economo . . . . . . .	5:760$000:760$000
Professor	primaria e

mestre	de	Secção
Graphica ......9 :600$006

'rofeesors, a 7:200$	21:600$000
a 1 :1O0000 .	14:400$000

3 i. c	,.,es a 3:600$	18:000$000
.or d e socializa-

dado e arte
CUimaria ......3 :600$(JOo

Mestre do	AFphabto
«Brailie" .....1 :860000

Mestre de officjna e co.
cadernação .....3:600000

Dictante-copista . . . 3:600$000
2 mestres dt officiõ, a

3:600$900 .....7:2OOOOO
Porteiro-servente, 	:160000
4 serventes, a 1:860$000 7:440$000
Enfermeiro ......1 :860$000
Cozinheiro .......2 :760$000
Ajudante dt cozinha 1:860$000
Costureira .......1 :860$000
Lavadeira .......1:200$000
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'nte de lavadeira	9308000
Iro........	1.860$000

dIco .........	3:600$000
mtista ........	3:600$000
Inspectores a 3:600$

	7:200$000	139:380$000

1 - Pessoal contra-
ete0:

Ira contractar professo-
res, criados, empre-
gados subalternos,
com gratificações va-
riaveis.......

7 - Gratificações:

ira substituições nos
casos de abonos ie-
gulamentares .

) - Expediente
- Moveis e utensl-
lias........
- Vestuario e ali-
mentação .....
- Material Didactico:

iterial escolar .

100 - Escola Comple-
tar de Sete Lagoas

3 - Pessoal effecttvo:

1 Professores, a 5:400$	59:400$000
Fiscal Federal	. ,	2-400$000
Chefe de disciplina	1:200$000
Amanuense hibliothe-
cano .......1 :200$00C

Servente .......2 :400$00C

7 - Gratificações:

o professor director
O - Expediente
1 - Eventuae,s.

195:000$000

2:760$000 38:260$000

66:600000

1:000$000
7:000$000

3:000$000

70:000$000

1O:000$000
	

268:640$000

1:200$000
2:0008000
4:000$000
	 73:800$000



rega-

ticos e
narios

depeu-
•	.	11 :04t)

Demo-
ucação

•	.	12 :500$4)00
e Cen-
e Pro-
• . .	1:500$000

te lia-

«	.	.	'20 :041*1110
serviço
Osqili -

25 :000$I4)0

e agua
aces-

e c li-

e

e rei-

iterno,
leia de
altos .	--

09:

'lolices
terloto-

07 :191

6:000$000

:o :OO(O(

OS 4$O 00

25 :000$000

IS :100*040

18:000$0011
10:000$000

20 :0I10$0440

4r':000$000

7 000$10

15 :000ÍOfl

- 165 - Loul,,
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101 - Directoria de
de Saude Publica

3 - Pessoal effectiuo;

l)ir&'ctor e Chefe do Sa-
neansento Rural	30:000$000

3 Inspectores technicos, a
1 8:000$000 .....54:000$000

2 Ajudantes de inspector
de Centros de Saude
e Prophylaxla, a
16:800$000 .....33:600$000

Chefe dos serviços inter-
nos ........14:400$000

Ajudante demogrphista	14:400$000
5 medicos auxiliares, a

12:000$000 .....60 ;000$000
Cartogi'apho calculista	6:I80000
4 Pharmaceutivos auxi-

liares, a 11 : 4 00$ 0 0 0	•I5:600000
Phas'maceuticos de labo-

ratorio ......3 :486000
2 Chefes de Secção, a

12:000$000 .....21:600$000
2 Primeiros officiees, a

9:S0$000 . . . . . .	19 :680$000
Segundo official . . .	8:160$000
4 Amanuenses a 6:240	24:960$000
11 Praticantes, a 3:060$	33:G60$000
4 Dactylographos, a

3:600$000 ..... 7 :200$000
Alnioxorife ......O :400$000
Ajudante de almoxarife, ti :000$000
Porteiro .........I:2000O
Ajudante de Porteiro .	2:640$000
4 serventes, a 2:400$000.	9:600$000	410 :41i4000

4	Pessoal ccnzlra-
'Iado:

5 inedicus de saude pu-
blica, a 7:800$000 .	39 :00000

Pessoal extra- nuinerario
de policia de fócos
eLe mosquitos . . .	180:000$000	219:000$000
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3 - Laboratoi'io
Bromatologico e
de Pesquizas Cli-

nicas
Pessoal eftectivo:

Ir ........14:4005000
o auxilias' . . . . 9:080$00n
Ices de 1, 1 classe,
6:530$000 . . . .	13:060$000
Ices de 2. classe,
5:047$500 . . . .	10:095$000

ei de banha, in-iii-
gia 	generos ali-
niIiciss, a	4:800$	ii :6005000
inte de amanuen-

3:060500))
entes a 2 :280$000.	4:560$000

Rue:itueres

03:8555000

15:0005000
	 78 :S'00O

04 - Serviço Sanita-
rio do Matadouro

- 2-155051 ffCctw0

rinr!o-chsfe	 7:20115000

rinaris ......4 :800$000
lUar de vetes'i:iurio ,	4: 440$000

ardas sanitarios, a
2:9405000 .....5 :880$000
6cante de amanuense	3:060$000

ente .......2:100$000

- Euentuacs:

Ias e miudezas para
o Serviço Sanitario
do Matadouro . . . .	-

:17:570$000

3:0005000
	

30:570$000
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Vaccijisa diversas, sôros
e medicamentos vara
epidemias. in.iusive
24:000$ para o "Insti-
tuto Ezequi.el Dias".	95:000$000	1G2:000$000

35 - Auxilio: e Sub-

Pens0o a Indigentes en-
viados ao Instituto
"Pasteur", de Juiz de
FOra.........13:0005000

Para o serviço anti-ra-
bico da Capital e
pensão a indigentes.	35:000$000	48:000$000

102 - Desinfectorjo e
garage

3 - Pessoal effeetioo:

3 guardas, a 2:0405000 8:820$030
Guarda-chefe .....3 :600$000
Servente ........2:1905000

2 chauffeurs de ja clas-
se, a 4:200$000 . . .	8:40000

5 chauffeurs de 2. clas-
se, a 3:600$000 . .	18:000$000

Zelador de carros e ga-
rage "Mechanico" .	3:0005000

2 operarlos mata-cães, a
2:280$000 .....4:3605000

Cocheiro-lsortelAq ........:1005000
Mac'lsinista . .....3:0005000	53:7505000

fl -- Eventuaes:
Material para expurgo,

desinfectantes e miu-
dezas para o flesin-
fectorio e garage. .	10:000$000

Reparos do Desinfecto-
rio e garage .. . . .	2:000$000	12:000$000
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61 :2310000

2:0000000
23:600$000

50:000$000

'.4

1.36:824$81

12:000$000
7:980$000

3:400$000
4:800$000 28:330$000

• Pessoal effe.I ',

tor........
Latente .......
ateste do serviço an-
ti-tuberculoso
escales a 2:•1Uu

105	Hospital "Cice-
ro Ferreira"

3	Pessoal effecfipo:
Director ........14:400$000
Medico auxiliar	 12:000$000
Enfermeiro _chefe . . 	4:200$000
Praticante de amafluen	1 :060$d00
Enfermeiro-ajudante .	3:000$000
2 enfermeiros, a

3:000$ ......6:000$000
4 serventes, a 1:800$	7:200$000
2 cozinheiras, a 1:920$	3:840$000
3 lavadeiras, a 1:5-60$	4:680$0Q0
Passadeira ......1 :440$000
Jardineiro . ......1 :404000

11 - Eventuaes

Conservação do predio

	

do Hospital . . . .	-

	

30 - Medicamentos . .	-
31 - Veslssa.rjo e ali-

nsentaçdo .....

7 -- lisUtuto "Pas-
teur" de Juiz de

Fora

- Material siedico:

i o Instituto . . . .	12:000$$000
i o serviço anti-tu-
berculoso .....2:400$000	11:4000000

08	1nspctoi'ia (It
Hygiene Medico-

escolar

16:8000000

144:000$000

129:800M

39:600$000

90:0000000

60:4800000
11:340$000
3:780$000
3:780$000

3:7800000
3:000$000
3:600$000

14:400$000

16:8000000

•	

.

Í,

42:780$000

Is

Pessoal ef(eclie'o:

lo Horizonte:
ppector .......
medicas escolares, a
12:000* ......

enfermeiras escola-
res e um auxiliar
das clinicas, a
3:780$000 .....

~ventes, a 3:780$ -
llIar de laboratorio
fernieira ......
fermeira comimisSiO-
nada.......
sente......
suffeur .......
is de Fóra:
dico escolar chefe
medicos escolares, a

$:400

106 - Escola de Eli-
fermagem "Carlos;
Chagas"

3 - Pessoal effectivo:

Superi .ntndenfe e dire-

	

ctora da Escola . . .	18:000$000

	

Enfermeira-assistente . .	9:6000000

	

2 instructoras, a 6:000$ .	12:000$000

49 - Material medico:

Para instaliação de jabo-
ratorjos e internato
da Escola de Enfer-
magem"Carlos G.Isa-
gas" .......-
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1Medico do serviço de
olhos, nariz, gargan-
ta e ouvido	 7 :200$000

7 enfermeiras escolares, a
3:600$ ......25:200000

Servente .......2:4008000

S. João d'El4Rey:

Medico escolar chefe es-
pecialista .....8 :400$000

Medco escolar .....6:000$000
Escripturario .......2:400$000
2 enfermeiras escolares,

a 2:400$ .....4:S00$000
Servente . .	. . . .	1:800$000

Itajubá:

Medico escolar chefe . 8:4008000
Medico escolar .....8 :400$000
2 enfermeiras escolares,

a 2:400$ .....4:800$000
Servente .......1 :800$000	583:3605000

4 - PessoaZ contra-
ctado:

Medicos em Belio Hori-
zonte .......-	24:0005000

10— Expediente-
Em Bello Horizonte . .	-	 3:000$000

1 1 -- Evcntuaes:
Conservação de preclios

em Juiz de Fóra . .	-	 360$000

31 - Vestuario e ali-
mentação:

Classes de nutrição -
Esllo Horizonte . .	 15:000$000

49 - Material medico:
Para serviços de Bello

Horizonte ......13:0008000
Idem, de Juiz de Fóra .	6:000$000
Idem, São João d'El-.Rey.	3:000$000
Idem, de Itajubá . .	.	3:0008000	25:000$000

is e arren-

sa em São
•iley . . .	2:400$000
ubá . . .	2:400$000	4:800$000	435:520$000

- Inspectoria
Dentario- escolar
etíectivo:

iortzonte:	 -
	16:800$000	 -

scolares, a

	

140:400$000	 -	-.
ssistente .	4:800$000
nbulanoia.	10:800$000
escolares e
es, a . . .	 -

	

22:680$000	 -	 3 1
	3:000$000	 -	 -

ainbuIan-	 -
•	.	. .	4:2005000	 ••

eFÓrct:	 1.
•'.•50olares, a	 - -

43:200$000
escolares,

21:800$0Ø

d'El-Rey:
colarea, a

12:000$000

olares,a

	

12:000$000	201:4805000

contracta-

ares para
lo interior
onham de
istallado,

-	43:200$000
rito . . .	-	 8008000
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11 - EvenlUacS:

Conservação de appase-
lhc,s ........000$000

	

Lavanderia nos 4 postos	3:836$000

15	Fura, luz e wJua

49 - Material medicO-
dcntario:

Medicamentos, instru-
mentos, inalerias di-
versos em todos os
Postos para o Servi-
ço Ambulante e fuc-
cionameiito do appa-
reilso de	radi ogra-

	

phla dentaria ...	-

110 - Centros de Sau-
de, Postos de Hygi-
ene, Sub-postos e
Postos Ambulan-

tes
3 - .Pessoal effeclieu:

Centros de sau-
de:

	

Medico epidensiologi s$a.	15:360$H0
Amanuense ......6:840*000

	

3 praticantes, a 3600$000	10:800*000
15 enfermeiros, a

6:000$000 .....60:000*1)00
3 auxiliares de Dispensa-

sano, a 2:400$0,00	7:200$000
10 fiscaes, a 4:200$000	42:000$(100
5 acadensicos auxi1iarts,

a 2:400$ ..... . 12:000*000
Mieroscopisla ......3 :600000

ausiiizmrrs de laborato-

	

rio, a 3:000$000 . .	6:000*000
Encarregado do serviço

	

de portaria . . . .	2:t00$000

Audammte do encarregado
do serviço de porta-
ria ........ 1 :200$000

3 serventes a 2:585$000	5-170$000

Juix de Fóra (Typo
1):

Medico ........ 7 :20G$000
Medico especialiata . .	3:600$000
Escrevente microscopista	3:600$000
Microscopista .....3:660*000
4 auxiliares de Dispensa-

rio, a 2:400$0.00	9:600$000
4 guardas sanitanios, a

3:000$000 .....12:000$000
Servente .......1 :800$000

Ponte Nova, São Se-
bastião do Pa-
raiso, Uberaba e
Varginha (Typo
II):

4 Chefes de centros, a
15:000$0 00 .....60:000*000

4 medicos especialistas,
a 3:600* ......14:400*000

4)	4 Escreventes microsco-
pistas, a 4:200$000	16:800$000

8 Guardas sesnitanioS, a
3:000$00...... 24 :000$000

4 Auxiliares de Dispen-
sano, a 2:400$000	9:000*000

4 S rventes, a 1:800$0,00	7:200*000

Parbacena, Divino
polis,	Itajubá,
Montes Claros e
Caxasnhú (Typo

4	1H):

'	6 chefes ele Centros, a
15:000$000	.	75:000$060

5 escreventes tsierosco-
pistas, a 4:200$000	21:0,00$000

11 Guardas sanitarios, a
3:009$00 0 .....33:006$000

5 Auxiliares de Dispeu-
sano, a 2:400$000	12:000$000

11	5 Serventes, a 1 :800$000	19:000$000

4:636$000

1:280$000

30:000$000	371

a
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Postos de Ily-
piche:

Postos de hygiene: Ara-
xá, Cataguazes, Ca-
rangola, Conselheiro
Fafayette, Curveilo,
Formiga, Nova-Lima,
Oliveira, Poços de
Caldas, fio Branco,
São João d'El-Rey,
Santos l'iiinont e
Theophlo Ottoni
(Typo 5):

13 chefes de Postos, a
14:400$000

13 escreventes microsco-
pistas, a 4:200$000

13 guardas sanitarios, a
3:000$

13 auxiliares de Dispen-
sacio, a 2:400$

13 serventes, a 1 :800$

	

Leopoldina,	Pitanguy,
Tres Corações e Ubá
(Typo II);

4 chefes de Postos, a
11:400$ .......

4 escreventes microsco-
pistas, a 4:200$

4 guardas sanitarhos, a
3:000$ .......

4 serventes, a 1:800$

Sub-Postos: Andrelandia.
Antonio Dias, Aras-
nahy, Coct..

	

guelra,	Guaranesia,
ltuyutaba, Januaria,
Paracatú, Paraisopo-
lis, Bani Soares, Rio
Pardo, Salinas, São
Gothardo e São João
Evangelista:

16 chefes, a 6:000$
15 guardas sanitarios, a

3:000$ ......
15 serventes, a 1 :800$

Postos amhnfon-
(es:

da Estrada de Fer-
ro Central do Bra-
sil, Carro da ROde
Mineira de Viação,
Carro da Estrada de
Ferro Victoria a Mi-
nas e Carro ela Es-
trada de Ferro Leo-
poldina:

4 chefes, a 14:400$	57 :600$000
4 guardas sanitario5, a

3:000$ .......12:000$000
4 serventes, a 1:800$	7:200$000	1.193:770$000

lO - Expediente:

	

Em Bailo Horizonte . .	6:000$000

	

Em Juiz de Fóra ...	4:000$000	10:000$000

lI - Eventuaes:
Em B&lo Horizonte	 2:500$000

49	Material medu,o:
Pira inhoratorios, em

	

Beilo Horizonte ...	15:000$0U
Fichas, material photo-

graphico e de de-
monstração para Bel-
lo lIorizone	. .	15:009$600

4edieamentos e material
para Dispensarios em

	

Beilo Horizonte . . .	75 :00O000
>ara laboratorios em

Juiz de Fóra (Typo
1) ........8:000$000

'ara o Diapensasio anti-

	

tuberculoso . . . .	30:000$000
laterial para os centros

da saude (Typos II e
III) ........90:000$000

latertal para POstos de
}Tygiene (Typos 1 e
Ii) ........150 :000$000

	

lem, para Sub-Postos	80 00$000
leio, para Postos Am-

	

bulsotes .....24:000$000	487:000$0<W

187:200$000

54:600$000

39:000$000

31:200$000
23:400$000

57:600$000

16:800$000

12:000$000
:200000

93 :000$OCi,

45 :000$003
27:000$00w



Í
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56 - Material de naue-
7aç5o:

Para instailação de um
posto fiuctuante no
Rio São Francisco .	 80:000$000

60 - Alugueis e arren-
darnento

Aluguel de c:sa em Bel-
lo JIorl?n 4. p ....12 :00O000

Idem, em Juiz de Féra .	5:400$000

Idem, para Centros de
Saude (Typos II e
III) .........20 :160$000

Idem, para os Poetos de
Itygiene (Typos 1 e
II) ........32:880$000

hlem, para os Sub-Postos	12:720$009	83:160$000

111 Saneamento Ru-
ral

4 - Pessoal contracta-
do:

Medico .........7 :800$000
\edico ....... 7 :200$000
Medico ........t:000$000
3 amaiinenses, a 6240$ 18:720$000
Dactylogrepho .....3 :000000
3 praticantes, a 3:030	9:180$000
Ajudante almoxarife .	6:000$000
4 auxiliares de dispensa-

sarja, a 2:400$	9:600$000
Garpinteiro ......2 :820$000
Servente .......2: 1 90$000	73:110000

49 -- 	medico:

Para os serviços de sa-
neamento rural e de
doenças venereas ..	 36 :890$000

ii
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12 - Centro de Estu-
dos e Prophylaxia

da Lepra
- Pessoal effectiuo:
te ........25:200$000
ticante ......4:200$000	29:100*000

- Pessoal contracta-
4o:

Chefia e Dispen-
saria	Cen-
trai:

co auxiliar (Secção
de Eslatstica) . .	14:400$000
Ico do Dispensario
Central ......12 :000$000

1.856:43	Oco ajudante do mes-
mo Uispeusarm ...	12:000$000
luar de laboratorio
e photogra1io . .	4 :200$000
lUar de Laboratorio	4:200$000
tOcante de amanuense	3:060$000

auxiliares de Dispen-
asno, a 3.600$ . .	7:200$000
ente ......3:000$000	60:000*000

Expediente:
a a Chefia e Dia-
penearlo Central .	-	18:000*000

- Euentuaes:
a a Chefia e Bis-
pensario Central . .	-	 12:600$000

13 - Hospital de La-
zaros de Sabará

- Pessoal contra-
ctado:

pector .......16:800*000
inistrador .....3 :6005000

110:00 vente microscopista	4:200$000

L. 12

1

119:460*000
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49:9OOQOO

2:000$Ot?O
5:OO$OOO

15:000$000
12:000$000

36:000$000
1.480$000

carregado

o$000

bombas
canses e

( rmàs

mica:

arniaCia

squisas:

bibliothe-
ductor
oiatoriO e
o....

ouza Go-

r residen-

egado do
phys othe-

alista	de
reridente)
alista de
riz e gar-
a residen-

residente)
ysi olijeru-

centros
efe .

a . . .

3:000$000
2:400$000
3:000$000
3:000$000
1.420$000
7 :200$000
3:600$000

2:400$000

16:SOO$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

16:800$000

10:800$000

10:800$000

10:800$000
10:800$000

4-5G0$000
3:600$00

4:800$000

7:200$000

121

1
Auxiliar de Dispense-

rio ........3:600$000
Enfermeiro .....3:000$000
Enfermeira ......3 :000$000
Servente ........2:400$000
2 Vigias a 1:80.0$000 .	3:600$0Q0
3 Jornaleiros a 833$333	2:500$000
2 Lavadeiras a 1:800$000 3.600$000
Cozinheira .......1 :200$009
Servente .......1:800$000
Ajudante de cozinha . .	600$000

10— Expediente:
11 - Euentuaes:
18 - Moveis e utensilios	-
30 — Medicamentos .	-
31 — Vestuario e ali-

mentação	 -
49 - Material medicp	-

114 - Colonia Santa
Izabel

4 - Pessoal contra-
ctado:

Director da Colonia e
dos serviços dm1-
coa ........24:000$000

Administrador e almo-
xarife ........9:000$000

Escripturario .....7 :200$000
Auxiliar de escripta 3:600$000
Servente .......2:160$I}OQ
Guarda Chefe ......3:810$OulO
Chauffeur de La classe	4:200$000
Cozinheiro .......2 :400000
Auxiliar de almoxarife	3:600$000
3 Ajudantes e cozinha,

a 2:160$ ......6:480$000
Lavadeira .......1 :440$000
2 Copeiros a 1:800$000 .	3:60O$CJ0
2 Copeiras a 1:800;000 .	3:600$000
C..rpinteiro .......3:600$000
Encarreagdo de motores	4:200$000



- iso -

7:2008000
3:000$000

2 Enfermeiras, a .
3:600$000 .....

Servente .......

Serviço de lavoura e
pecuaria:

Mestre de cultura .
Ajudente de Mestre de

Cultura ......
Ret5reiro .......
k1oreiuo jardineiro
6 Jornale.roe, a

1:4408000 .....
Para contractar medico.,

ajudantes de enfer-
meiros e outros ser-
vidores extra-nume-
rarios .......

Para contractar dleria-
tas ........

10 - Expediente
II - Euenivaes .
15 - Força, luz e agua
16 - Vehiculo, e ac-

cessorios .....
17 - Combustivejs e

lubrificantes .
30 - Medicamentos
31 - Vestuarlo e alt-

znentaçdo .....
33 - Funeroes .
45 - Fomento á agri-

cultura .....
46 - Fomento 4 pe.

cuarla ......

49 - Materiey.Z medico:
Para completar Instaila-

ções de COflSUltOrjos
e apparelhamento cl-
rurgico da Colonia

Para o laboratorlo da
Colonia ......

7:800$000

3:60(4000
1:11004000
1 :õuu4uUU

8:64(4000

19:800$000

55:600$000

46:0008000

20:000$000

377:06(4000

14:0008000
6:00(4000

2O:QO000O

20:000$000

20:0008000
75:00(4000

790:000$000
8:500$000

10:0008000

10:00(4000

66:000$000	1.416:5
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- Centros de Estu-
los e Prophylaxia
Ia Maiana

d1 effeciiuo:

entro . . .	21:6008000
6:2408000

microscopista	4:200$000
6:0008000
1:800$000

Zona Sul de

17:4008000
chniCO . .	16:800$000
fe .....3:8408000
microscopista	4:200$000

a 3:600$ .	54:000$000

s Zonas Oes-
riangulO:

17:400$000
microscopista	4:2008000
fe .....3:840$000
a 3:600$ .	10:8008000

1:800$000
Zona Norte:

17:4008000
microscopista	4:200$000
efe .....3:8408000
a 3:0008 . .	10:8008000

1:800$000

essoal contra-

trvlço de pro-
:ia da malarift
á estrada P1-

.Theophilo Ot-

trio.,	 -

rals$pOrtf4 . .	-

212:160$000

24:0008000
15:000$000
6:000000
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22 - Salarlos:

A operarios, diaristas, e
outros servidores pa-
ra as zonas Sul e
Oeste-Triangulo	50:000$000

Idem,	idem, Norte e
Leste .......35:0005000

8,000 homens-dia . . .	38:400$00f
	

123:100$000

11 - Euentuae:

Materiaes diversos , .	38:000$000

Outras despesas even-

	

tuaes .......25 10151,00	63:000$000

30 - Medicamentos,

drogas e matei-ia] de
iaboralorio . . .	-	 80:000$000	522

116 - Para combate á
á Framboezia Tro-
pical

Postos de Capelllnha,
Salto Grande, Uruct,
Jardinopolis. liam-
bacury, Aguas Rel-
ias e Malacacheta.

4 - Pessoal contra-
ciado:

7 chefes de postos, a
14:400$ .....100 :800$000

7 escreventes, a 4:200$	29:400$000
8 guardas, a 3:360$	26:880$000
2 serventes, a 1:800$ .	3:600$000

	
160:680$000

7	Gratificações:
Para o chefe cio serviço	 3:600$000
49 - Material medico:
Faca todo o servIço. in-

clusive acquisição de
um apparelho de
raio X ......	 162:680$000	326

183 --

Inspectoria de
'giene Pre-natal
nfantil
effectivO:

18:000$000
r:800$ . .	23:400$000

6:240$000
- archi-
• .	•	3:600$000

)ispensario	2:190*000
do lactario	2:1)1 10
Inspectoria	2 : 10d.0i0
)s Dispen-

2:l'lu$f.C.O
)ispensariO	1 :3) )$t,00

	
62:640$000

ente
	 1:500$000

aes
	 1:500$000

amentos e
ara Dis-

25:0005000

ios e sub-

ição cio la-
15:4005000

e serviços

	

40:000$000
	55:400$000

is e arren-

predios . .	-	6:600$000

Directoria Geral
Assistencia Fios-

italar
( effectivo:

de venci-
do Director

2:400$000
cisnico	,	6:0005000

152:640$000



114:780$000

23:040$000

Assistente technlc0
segundo ofticial .
Encarregado de contabi-

lidade .......
Amanuense ......
Dactylographo .....
3 praticantes a 3:0003
Serv(nte .......

8 - Diar(a3 a me-
dicos .......

10 - Expediente
11 - Eventuaes
12 - Transportes
18 - i!oveis e utensí-

lios ........

119 Hospitaes Regio.
naes de Pouso Ale-
gre, Patos, Pirapo-
ra e Viçosa

3 - Pessoal effecjtvo:
4 directores, a 12:000$	48:000$000
3 medicos, a 6:000$	18:000$0004 pharmaceut05 en-

carregados de labo-
ratorio, a 4:800$ . 	19:200$000

3 esle rmeiroS	econo..
moa, a 2:400$

Administradora . .	4:24 J0i0
9 enfermeiras, a

1:620$ .......
Dentista .......3:600$oo

4 - Pessoas Contra-
ctado:

1 jardineiro .....1:2003000
14 serventes, a 960$	13:440$009
4 Cozinheiras, a 840$	3:360$t)()0
4 lavadeiras, a 840$	3 :360$øot
4 ajudantes de cozinha,

a 420$ ..... . 1 :680$000

- 185 -
- Vesfuarfo e ali-
mentação:
1 os quatro hospi.
as.........
-' Material medico:

ia

120	Hospital Colo-
nia de Barbacena

- Pessoal effectjuo:
redor ........15:0003000

L
assistentes, a 7:200$	14:400$000

inedicos, a 9:120$ . ,	45:600$000

rmaceutico encarre-
gado do serviço de
anaiyses chimicas	5:292$000
cgião dentista . .	6:000$000
rintendente . . . 	10:800$000

somo almoxarife . 9:600$000
riplurario .... . 5:8008000

suxiflares de escripta,
a 4:200$ ..... . 8:4003000

psrt iros, a 2:940$ 5:880$000
4ininlstrador da Colo-
Dia ........5:8803000	132:6523000

4 - Pessoal contra-
ciado:

1 enfermeiros chefes, a
8:4203 ..... . 10:2603000

enfermeiros, a
2:9408 ..... . 26:4603000

1 guardas, a 1:320$ .	52:800$000
Serventes, a 900$ . 7:200$000

Irpinteiro ......3:0003000
drelro .......3:0003000
cheiro .......1 :800$000
rrocelro ......1 :800$000
rtelâo .......1:800$000
elianico ......3:1803000
lavadeiras, a 1:528$800	10:701$600
riliyiro ......1:5003000
pectora de costurai .	1:00$000

- 184 -
14:400$000

8:1903000

7:200$000
6:240$1)00
3:600$000
9:1803009
2:400$000	59:580$000

-	 3:000$000
-	 3:000$000
-	 3:000$900
-	 6:000$000

-	 6:0003000	 80

150:000$000

35:0003000	322:3203090
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Barbeiro
2 cozinheiras, a 1 :920$
3 ajudantes de cozinha,

a 1:080$ .....
Chauffeur .......

Para a Colonia:
Auxiliar do administra-

dor .......
Pedreiro ........
30 guardas, a 1:320$
7 serventes, a 900$

10 - Expediente
11 - Eventuaes:
Conservação de prdios	25:000$000
Outras despesas even-

tuaes .......	15:000$000

12 - Transportes:
Para a Colonia .....
15 - Força, luz e agua
17 - Combusliveis e lu-

brificantes .....
18 - Moveis e utenst,-

lios .......
29 - Forragem, ferra-

gem e pasto .
30 - Medicamentos:
Pharmacia . . . . . . .
31 - Vestuarjo . Ali-

mentação:
Fazendas e roupas . .	100:000$000
Lavagem de roupa, .	10:000$000
Alimentação .....570 :000$090

33 - Funerae., .

121 — Instituto "Raul
Soares"

3 — Pessoal effectluo:
Director .......16:800$000
Vice-Director .....12 :000$000
2 s.lknistas, a 9:120$000	18:240$000

- 187 -

9:120$000

9:120$003

9:120$000
9:120$000
9:120$0)0
9 :120$OdO

7:200$000

6:600$000
7:200$11110
t. liI;tir0I.i
5:400$000
9:c,110$000
5:800$000
5:111051100

2:940$000
	157:900$000

OS ll1$í)000
3 :0110511,)

1 :9205000
1:920$000
1:920$000
3:000$000
1:200$000
3:000$090
3:000$000
1 :8005090
7:200$)100

26:400$009
1:800$000
1:080$000

2:820$O0
3 :210$03n10

91)051)00

186 -
960$000

3:840$000

3:240$000
3:000$000

3:000$000
3:000$000

39:600$000
6:300$000	188:241$600

6:000$000

40:000$000

5:000$000
10:720$000

18:000$000

10:000$000

6:000$000

40:000$000

ó80:000$000

6:000$000
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— 188
Costureira	 •	960$000
10 serventes	 •	9:000$000
Para contractar pessoal

	

extranumerarlo . . .	90:000$000	171:060$000

10 - xped1ente . .	—	 ') . flnnnnn

11 - Eventuais:
Despesas diversas . • .	30:000*000
Conservação de predios .	10:000$000

15 - Força, luz e agua	—
17 - Combustiuejs e _

brificunies
18 - Moveis e uten-

alHos
Louças ........-
30 - Medkansentos
Pharmacla .......-

31 - Vestuarlo e ali-
mentarão:

Fazendas, colchões e cal-
çados .......20:000$000

Lavagem de roupas . .	10:000$000
Alimentação ......130 :000$009

49 - Material medico:

	

Para laboratorlo . . . .	—

122 — Hospital Psy-
chiatrico de Olivei-
ra

3 — Pessoal eff ecilvo:
Director ........15:000$000
2 inedicos alienistas, a.

9:120$000 .....18:240*000
Cirurgião dentista . . 6:000*000
Cirurgião .......9:120$000
Assistente .......7:200*000

contra-

carrega-
es chi-
roscopl-

	

• . . •	5:292$000

	

• • .	5:880$000
• .	4:116$000

	

• • •	3:420$000

	

• . •	3:420*000

	

homens	2:940$000

muihe-
2:940*000

	

• . . .	2:940*000

	

• . .	2:190$000
pessoal
•	• .	48:000$000

	

e . . .	—

	redios .	5:000$000

	

ventuaes	5:000$000

	

:eagUa	-
'eis e tu-

ulensi-

	

los . ,	.	—

ntos:
	oratorIo	—

e aU-

	

pas . .	15:000*000

	

)as . • .	5:000$000
130:000*000

a da Se-
Educação
lica.

81:138*000

5:000*000

10:000$000

5:000$000

15:000*000

5:000$000

15:000*000

150:000$000

4:000$000	 345:698$000

43.671:447$600

a . VVUçUVU

40:000*000

12:000*000

15:000$009

7:000$000

15:000$000	 1
160:000$000

ã5:560$000

6:000$000 585
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Uxilares-contabilis.
a 7:800$ .

de Obras
øeaenliistas de 2.'
Classe, a 7:200$
mauuenses, a 6:240$
Ililar de fiscalização
irrentlslas, a
6:000$ ......

rregado do material
de engenharia

rnheiro fiscal

uduclores de obras
a 6:0003 .....
Irregado da ferraria
irregedo da garage

atiffturs,	a
4:8003000 .....
onduetores itineran-
tu, a 5:811$000

arregado de contra-
dos .......

ixlllares de 1.' das-
, a 4:8003

pintelro .....
anIco ......

arregado da carpinta-
ria .........
situares de 2.' clas-
se, a 4:2014

wtoneiros chefes, a
4:2003 ......

Isiro ........
lro do Gabinete

iuzlliares de 3.' cl"-
át. a 3:6003 .

praticantes, a 3:000$
tlnuos, a 3:240$

irventes, a 2:610$
nhtsta architecto
sailiares de desenhia-
ti.........

191 —

15:6003000
7:4103000

36:000$000
.R7:440$000
6:000$000

12:000$000

6:000$000

6:0003000

42:000$000

5:4001000
5:400$000

24:000$000

46:488$000

4:8003000

24:000$000

4:800$000
4:800$000

4:800$000

21:0003000

16:800$000

4:200$000
3:720$000

50:400$000

75:000$000
9:720$000

44:880$000
9:6003000

9:600$000
	

1.836:288$000

- 10 —

Secret ria de Viação e Obras

123

	

	Administração
Geral

2	Atepresentaçao do
Secretario .....-	 12:0014000

3 - Pessoal effeclivo;
Secretario de Jsiad . .	36;000;000
Chefe de Gab.nele . . . .	18UUU40u0
O11icuj de Gabinete .	12 ;UuUUU
Consultor Geral . . . .
15 lueies de Serviços Te-

Chaicos, a 18 :uuo.0U	270 ;00U0U0
3 Cheica de Serviços Ad-

zuuiiistialivos a
15:600	.....46:800O00

Chefe de Secção Techuica	ls.uUu,uU
3ingeiiiseiro-caicuhsla .	14 ;4UUUU0
3 Giiis de Secção, a

12:000 ......36:U0U0U
10 Engenheiros de 1.'

classe, a 12:000$ .	120.000$0t0
Cartogruptio-cliele . .	12 :UuuuU0
Archuieclo-ausilsar . .	12 ;000eutlO
Engeuiseiru-auieliar .	12 ;uoOU0u
5 'irianguladores, a

12;UUU	......60:0001000
6 PriuIcÁrUS offleiaes, a

9:5404 .......59:04u00U
15 'i.iigcislseircs de	2.ã

classe, a 5	.	144:0L10$000
5 Car&ugiapÀns, a

9;(iUu$ ......48:000$000
17 Topographos, a

9:600$ ......163 :200$000
15 Engeuheiros de 3.'

classe, ik 8:400$ .	126:0001000
.frrchivista - bbtiotheca-

rio .......12:000$000
Desenhista de 1.' clas-

se ........8:4003000
8 Segundos Officiaes, a

8:1614.......48:9t10000



18:0001000

4:800$000

8:0003000
2;&,4U~0

2:1001000
9:uuuuUU
1 :i$leuuUU
2:buUUQ

12:0001000
4 .uuuÜU

100 ;aUuUUi)

31:410$000

2:4001000
2 :luu.*UU0
ti ;uuue000

2:6403000

6:2401000

6:0001000 218 :700$00U
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12:000$000

30:0003000

4 - Pessoal contra-
atado:

3 Agrinensores, a 6:000
Encarregado do deposito

de equipamento
Ajudante do encarregado

do deposito de equi-
pamento

Zelador de animaes
A,judaute do zelador de

auimaes ......
Engemitiro auxiliar

2 Cabineiros, a 1:440;
3 Auxiliares do Serviço

de "Iradas, a 6;0001
Auxiliar de escripta
12 .ngnhÀeirua, a :40t4
8 Auxiiares, seudu b a

4zli0u; 1 .i 4;00*; 2
a ditiOO; 1 a d.uU(4
e 1 a 2.ú4U$

Zeladora da saia	das
fuucciuuarias

Lavador ........
2 'leleplionistas, a 3.000$
Selleiio da Comniissao

Geographica .
1 Topugrapflo do Serviço

de Saneamento, a
0:2401 ......

1 Engenheiro que se in-
validou em servço

7 - Gratificações:
Aos assistentes technico

e administrativo
Para o pessoal do Gabi-

nete, de accordo com
a distribuição que o
Secretario determinar

Aos empregados do Ser-
viço de Coniniuni-
cações, do .rchivo
Central, do Almoxa-
rifado Geral e Au-

xlllsres do Serviço
de Contmunicaçôes e
• 3 chefes de servi-
ços administrativos	24:000$000
substitutos, quando

05 Substituidos nada
perdem ......	15:0003000
pessoal diarista en-
carregado do coce-
Lamento e limpeza
da Secretaria	 15:0001000

- Diarlas:

pessoal da Secretaria
• engenheiros, quan-
do em viagem de
serviços ......120:0001000
peasoai da Carta Geo-
graphica, quando em
Serviço de campo . .	60:0063000

- Addtcionaes:

10% ao Chefe da Se-
cç&o Technjca, ao
mestre de obras e ao
porteiro da Secreta-
)ia, e a um chefe de
•ecçAo .......

- Expediente:

lrist para a Secreta-

25:0001000
1 para os Serviços
Technicoa .....20 :0001000
i para copias Pho-
loataticas .....10:0001000

1 para a Carta Geo-
paphica .....10:0001000

Eventuae,:
mento e limpeza
edlticlo da Secre-
a ........	2:4001000

13

102:0003000

itt

2.80.000$000

a,

3:924$000

6:000OOO
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54:560$000

225:0008000

Conservação de elevado-
res e electro-bombas
da Secretaria . . .	2:1608000

Outras despesas even-
tuaes .......50:0008000

12 - Transportes:
Despesas de conducçfto

de funccionarios em

	

viagem de serviço .	2:0008000

	

Passes e transportes . .	200:0008000

13 - Serviços postal,
telegraphico e lele-
phonicO:

Da Secretaria .	. .	60:0008000

CorrespondeflCia official
de funccionariOs ex-
ternos ......1:000$000

	

15 - Força, luz e agua	-
18 - Moveis e ulensi-
lios .......-

21 - Encommendas á
Imprensa	 -

26 - Fardamentos cal-

	

çados e equipamento	-

	

34 - Exercicios findos	*
60 - Alugueis e arren-

	

damentos de predios	-

124 - Estradas de Ro-
dagem

4 - Pessoal contracta
do:

Turmas de estudo e fia- ,
lização de constru-
ações .......200:000$000

IIonsrIos e opera-
rios para o serviço
de conservação per-
manente .....2.210:000$000	 a
Idem de reconstru-

cço e melboramen- -
foi . .......15O:000$000	2.560:0008000

- Auxilios,	sub-
tenções e cOnlribul-
Øes .......-	350:000$000	 o
—Material para
conslrucçâo:	 '.
O Conitrucção . . . 1.000:000$000
O conservação per-
manente, inclusive
Vehlculos e accesso-
tios .......1.326:8408000
1 reconstrucção e me-
lhoramentos, inclusi-
ve machinas, vehicu.
los e ferramentas .	260:0008000	2.586:840$000	5.496:840$000

25 - Pontes
— Material para
eonstrucçdo:
cOnstrucção . . .	600:000$000,
conservação . . . .	300:000$000	 900:0008000

6 - Edificios Pu-
blicos

Pessoal contracta-

fiscalização das
ss da Penitencia-
Agrico:a das Ne-

34:8008000

61:000$000

28:0008000

100:000$000

120:000$000

10:000$000
10:000$000

26:0008000
	3»

1$
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L. Transportes
	 2:000;000

- Semoventes
	 3:000000

Jornaes, revistas
• livros ......	 1:500$000

- Forragem, ferra-
IM  pasto	 4:000$000
- Auxiltos, subuen-

e contribuições:
Conselho Regional de
Ingenharla e Archi-
iiet'ura ......-	 24:0001000

- Material de Enge-
nharia ........—	 7:00001000

28 - Demarcação de
IronteiraS

144:300$000

Diarlas:
membros da com-

missão e ao pessoal
kchnlco ......

- Salartos :
operarlos das turmas
4e triangulação, esta-
Jtmetrla e topogra-
phla ........

- Material de Enge-
hsrla

i as turmas de tri-
angulaçâo, estadime-
tela e topographla
e aquisição de ap-
parelhamento teci-
lco e de campanha

i construcção de
marcos divisorlos e
vsrticaes da trlai3gu.
los .........
i impressão das (o.
Mi de carta da &o-
i» lialtroW» .

3.710:3a$l

10:000$000

30:000$008

20:0008000

4:000$000

í0:000$000

,

30:600$000	90:000$000	180:000$000

196

Encarregados dos edifi-
dos publlcos da Ca-
pital e respectivos

	

Jardins ......106 :000$000	140:5001000

48—Material para
coisstrucçóo:

Para construcão de cdl-
ficios escolares e de

	

saude publica . .	1.000:000$000
Para conservação dos

mesmos .....500 :000$000
Para construcço de (o-

runs, cadeias e quer-

	

tela . . . . . . .	500:000$000

	

Para conservação . . . 	300:000$000
Para conc1usâ da Peni-
tenciaria de Juiz de Fó-

ia .........200:000$000
Para construcção de cdi-

	

ficios diversos . . .	300:000$000

	

Para conservação . . .	200:000$000
Para conclusão do edi-

(Icio da Feira Per-
manente .....200 :000$000

	

Material para of(iclnaa .	40:000$000
Construcção e conserva-

ção de predios da
oIonia	Lzabel".	200:000$000

Idem, do Packlng Hou-

	

se" de Leopoldina .	130:000$000	3.570:000$000

127 - Serviço Geogra-
phico

4 - Pessoal contracta-
do:

Despesas com as turmas
de triangulação e to-
pographia do Servi-

	

ço da Carta . . .	-	95:000$000

	

11 - Euentuae., . . . .	-	 $ :000000
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M—meiros machinis-

	

a 4:200$000. .	12:600$000
imeiros machinis-

	

a 3:0005600 .	18:000$000
ndos machinistas,

a 8:0005000 . . .	9:0005000
kgundos machinistas,
i 2:400$00 0 . . .	9:600$000

rercelros machinistas,

	

2:400$000 . . .	4:800$000
.mmlssarios, a
5:8005000 ......9:0005000
mmlssario 2:400$000

Primeiros praticos, a
4:200$00 0 ......12:6005000

Primeiros praticos, a
3:9605000 .....19:8005.000
Segundos praticos, a
4:200$00 0 .....12:6005000
Segundos praticos, a
3:960$000 ......15:84050.00

Timoneiros, a 2:040$	12:240$000
ontra-mestres, a	.
3005000 ......9:0005000
ontra-mestres, a

908000 .......9:6005000
»os de machinee, a
1:6808900 ......8400$000
.bon de machinas, a
1:440$00	.....5:7605006
Foguistas, a 1:320$	14:520$.00
Foguistas, a 1:200$	12:000$000
Dispenseiros, a
1:4408090......4:3205000
Carvoeiros, a .
1:0805000 .....16:2005000

Marinheiros, a
1:080$000 .....88:5605000
8 Primeiros Cozi-
&ielros, a 1:200$000	3:600$000
rfmeiro cosinheiro	960$000	 - -
rlmeiros	cosinhei-

105, a 840$000	3:360$000
gundos cosinheiros a
960$000 ......2:8805000
Se4undo eoxoa.tnhetro	8405000

- 198 -

129 - Navegação Flu-
vial

4 - Pessoal contractado:
Da Navegação Mineira do

Rio São Francisco
Director ........18:000$0000
Caixa .........D:600$OOO
Guarda-livros ......7 :200$000
Agente ........6:000$000
Auxiliar da Contadoria	6:000$000
Auxiliar da escripta . 3:600$000
Dactyiographo ......4 :200$00
Almoxarife .......5:400$000
Encarregado dos Servi-

ços da Caixa de Apo-
sentadorias e Pen-
sões ........4:8005000

Mestre de Officinas . . . 9:6a0$000
Ferreiro-soidador ....3:9608000
2 caldeireiros, a 3:960$ .	7:920$000
Torneiro .......3:9605000
Ajudante de torneiro . .	2:400$000
Machinista das oficinas	3:240$000
Calafate .......3:2405000
2 carpinteiros, a 3:600$.	7:200$000
Pedreiro .......2:4005000
Ajudante de carpinteiro	2:160$000
Costureira de bordo . .	2:8808000
Apprendiz .......1 :080$000
2 Apprendizes, a 900$000	1:800$000
Ajustador ........2:4005000
2 a' prendizes, a 720$000 1 :440$000
Fundidor ........2:1605000
Auxiliar de agente e re-

visor .......8:6005090
Continuo do Escriptorio	2:160$000
Servente da Agencia . .	2:160$000
2 Serventes do Almoxa-

rifado, a 1 :800$000	3:600$000
Rondante .......2:1605000
Vigia de embarcações	1:800$000
3 Commandantes, a

7:200$0.00 ..... . 21:6005000
5 Commandantes, a.

6:0005000 . . .	 :000$00



3 Segundos cosinhei.
roa, a 720$000 . .	2:160$000

3 Ajudantes de cosinha,
a 720$000 .....2:1605000

	

19 Taireiros, a 960$600	18:240$000

	

12 Taifeiros, a 840$000	10:080$000
1 Taifelro .......7205000
3 Fieis de porão, a

	

a 1:200$000 . . . .	3:600$000

	

3 Zeladores, a 1:080$000	3:240$000

	

2 Zeladores, a 960$00.0 .	1:920$000

	

2 Zeladores a 840$000 .	1:680$000
3 Mestres de chata, a

2:0405000 .....6:1205000
5 Mestres de chata, a

	

1:800$000 . . . . . .	0:000$000
1 Motorista ......3:6005000

7 - Gratifica çôes:
Aos aubstitutos, quando

os substituidos nada
perdem ......

10 - Expediente .
11 - Eoentuaes:
Despesas extraordlnarlas

dos navios.....

12 - Transportes:
Inclusive carga e descer..

ga .........
13 - Serviços postal,

ielegraphico e lele-
phonlco ......

15 - Força, luz e agna
17 - Combustiveis e lu-

brificantes	 —
31 - Vestuarf o e ali.

rnentaçdr,
£lIm.ntaçso 10 peses.

iros • trlpulsnt

201
15 - Auxilio5, subven.

çôes e contribuições.
ObvençAo á Navegação

do Rio Sapucahy	60:0005000
sntribufçâo para a Con-

tadoria Central Fer-
rOdaria .....4:0005000

Sota de fiscal!zaç8o da
vegsçoo Mineira de
S&o Francisco . . .	6:000$00

utrlbufçáo á Caixa de
Aposentadoria e Pen.
sOes dos Maritimo	63:600$0

- Percentagens	a
tractores:

Ptmlssõe, aos agen-
te, ........-
- Material de Nave-
Qaçdo:
* conservaçAo dos
navios e embarca-
ções .......-
- Alugueis e ar.

rendamenios de pre.
di....... -

30	Rêde Mineira
de Viação

_Pessoal ef/ectivo
- Pessoal contra-
ctedo ......
- Gratif1caçeg
- Piarias e ajuda
de custo .....

Ruentnae, ....

Transportes
— Serviços postal te.
lqr.phieo e telepho.
USe. ........

570:720$000

3:000$000
3:500$000

22:3005000

39:200$000

3:500$000
7:000$000

145:2005000

1?6;0003000

123:600$000

66:000$000

153:000$000

6:7005000	1.229.920$00*

33.600:0005000

264:000$000
48:000$000

42:0005000



r

14 - Serviço Hollerith

15 - Força, luz e agua
16 - Vehiculos e ac-

sonos ......
17 - Combustiveis e

lubrificantes

18 - Moveis e utensilios

23 - Restituições

24 - Seguros .

35 - Auxilios, subven-
ções e contribuições

36 - Juros, descontos
e commissões

38 - Differenças de
cambio ......

54 - Material ferro-
plano .......

0_Alugue1s e arren-
damentos de pre-
dios ........

62 - Indemnizações

Total da despesa da Se
-cretaria da Viação

e Obras Publicas

- 202 -
120:000*000

276:000*000

3:000*000

5.000:000*000
70:000*000

30:000*000

237:600*000

2.122:600*000

10:000*000

134:800*000

7.600:000*000

22:000*000

50:000$000 49.600:000$

64.294:592



SYNT}IESE DO ORÇAMENTO PARA 1036

Secretaria	Secretaria
Secretaria	Secretaria	da	da	Secretaria

	

Rpecificações	do	das	Agricultura, Educação e	a	Total da verba Observações
Interior	Finanças	Industria e	Saude	e	ras

Coinmercio	Publica	U CaS

1 Subsidio . ...... ............ ...120:0004000 1.360:000*000	-	-	-	1.480:0004000
2 Representações ................42:000*000	27:000*000	12:000*000	12:00o000	12:00%«105:0034000
3 Pessoal eifectivo ...........17.600:380*000 4.825:4204000 2.704:2208000 28.789:4774000	g4 Pessoal contractado ..........1.736:4558600 4.349:628*000 2.920:980*000 0	928

	

.030:4400	 j	 NOTA:	pes-
5 Soldos ...................... R4:9245000	-	-	-	-	7.184:924$900 soai e eclivo
6 Etapas .... ............... .14.216:880*000	-	-	 -	14.216 8804401 está engloba-
7 Gratificações ................1.150:0284000	232:200*000	254:920$000	853:720*000	105:000*000	2.596:768* 00 do como coa-
8 Diarias e ajuda de custo	950:600*000 617:9154000 238:700*000 403:000*000	220:000*000	2.430:2154000 tractado 8Or
9 Addlcionaes ............... ..51:136*000	47:5963000	4:100*000	31.5284000	3:9244000	1.38:2844)00	a a	e is-

10 Expediente ..................417:350*000	327:8304003	4000133:000	184:0004000	68:50(14003	1.130:700 MO) cr imi nacIto
11 Eventuaes ................. ..

	

..1.090:0703000	543:000*000	500:5004000 548:4934000	349:0604000	3.121:126*000	a
12 Transportes ....... ........ .1.128:0004000 1.433:000*000	470:000*000	27:0004000	314:2004000	3.612:2004000
13 Serviço postal, teiegraphl	

.	

00

co e telephonico	222:4804000 216:3004000	36:0004000	48:0004000	76:5004000	599:2801000
14 Serviço Hollerith ...... . ... .-	160:0004000	-	70:9205000	120:0004000	350:9.0$000
15 Força, luz e agua ...........204:4204000 1.889:500$000	35:0004000	196:1255000	311:000$000	2.636:0454000
16 Vehicuios e accessorios	124:1000000	4:0004000	40:000~0	60:000$000	3:000*000	231:i00J00
17 Combustíveis e lubrifican-	 62:000*000	173:0004000	5.145:200$00	5.607:250*300

tes ......................	
000

	

198:0503000	29:0003000
18 Moveis e utensilios ........ .328:9704000	110:4000	110:0004000	52:9434200	170:0004000	771:913$200
19 Propaganda e publicidade 115:600*000	60:000*0	336:4204000	27:8003000	-	559:0204000
20 Jornaes, revistas e livros	24:500$000	7:0004000	13:0003000	11:0004000	1:5004000	57:00,0W
21 Encommendas á Imprensa	600:0004000 440:0004000 107:000*000 300:0004000	120:0003000 1.537:0004000
22 Saiarios ....................17:0804000	-	458:4204000	123:4004000	30:0004000	628:9004000
23 Restituições ....... ....... .-	300:0093000	-	-.	30:0004000	330:0004300
24 Segui-os .......... . ......... .-.	325:0004000	13:2804000	-	237:600*000	575:8003000
2á Armamento e munições	4:500$003	-	-	-	-	4:5004000
26 Fardamento, calçados e

	

equipamento ........... 1.544:7445500	27:100$0(K)	12:000$000	27:000$000	10:0005500	1.620:8444500
27 Semoventes ................-	-	-	-.3:000$000	3:0004000
28 Remonta de animaes	10.:0004000	-	-	--	-	10:0004000
20 Forragem, ferragem e pasto 400:0004000	-	25:0004000	6:0004000	4:0003000	435:000*000
30 Medicamentos	 57:9003000	-	18:0004000 407:6004000	-	483:500*000
31 Vestuario e alimentação	1.629:1704000	-	100:000$000 2.211:400*000	176:0003000 4.116:570*000
32 rratamento hospitalar	145:2335000	-	 -	-	145:233*000
38 Funeraes .............. ... ..16:000*000	-	-	18:500$800	--	34:500*000
34 Exercícios findos .......... ..200:0004000 300:0004000	6:0005000	50.000M10:0004000	566:000$000
35 Auxilios, subvenções e cozi-

	

tribuições..............395:6004000	41:0004000 301:000$000 1.107:000*000	2.620:200*000	4.484:8014000
36 Juros, descontos e commis

	

sões ........ .... .........-	62.774:481$800	-	-	10:0004000 62.784:4814600
..37 Amortização ...............-	1.573:0004000	-	-	-	1.573:0004000

38 Difierença de cambio	-	-	-	-	134:8098080	134:800*000
39 Porcentagem a exactores	-	4.(555:000$000-	66:0004000 4.721:0004000
40 Custas-crime ...............230:00030(10	-	-	...-	-	233:0005000
41 Premios de apollces	-	2.000:0004000	-	- .	-	2.000:000*000
42 Aposentados ................-	3.400:000$000	-	-	-	3.400:000$»
43 Reformados ...... ............-	2.300:0003000	-	-	-	2,300:0004000
44 Fomento á Industria e com

	

mercio ..................-	-•	622:9003000	-	-	622:900$000
45 Fomento á agricultura	-	-	3.593: 5005000	10:0004000	-	3.603;5~
46 Fomento á pecuaria	-	-	11.774:004000	10:000$000	-	1.784:0005000
47 Material para a Imprensa	-	2345:000$000	-	-	-	2.345:000*0)0
48	.. construcções	-	-	-	-	7.038:8404000 7.038:8408000
49	medico e dentario	38.700$000	-	-	054:4504000	-	991:1504000
50	de engenharia	-	-	488:360$000	-	97:000*000	535:3603000
51	photographico e de

	

identifica$10 ........... .30:0803000	-	-	-	-	30:000$000
52 Material electrico .......... .-	-	-	 -
53 Material radiotelegraphico

	

e radiotelephonlco	50.:0003000	-	1.100:0003000	-	-	1.1*0:0008000

	

54 Material ferroviario	-	-	-	-	7.600:0003000 1.600:0003000
15 Material hydrauiico .......	

.

	

..150:0003000	-	 -	-	15000004000

	

56 Material de navegação	-	-	 80:000$000	63:0004000	143:0005000

	

57 Material de sapa ........... ..-	-	-	-	-	-

	

58 Material didaciico...........3:7204000	-	-	411:4008000	-	415:1201000

	

59 instrumental de musica	20:0003000	-	-	1:000$000	-	21:0004000

	

60 AlugueIs e arrendamentos 210:0003000 600:0764000	26:0003000 194:5604000	54:700$000 1.175:336*0)0

	

til Causas da Fazenda ........	70:0003000	107:2004000	-	-	-	187:200$00

	

62 indemnizações ..... ....... -	-	.-	-	50:0004000	*0:0003000
63 Despesas com o palacio do

Governo ................321:0844000	-	-	-	-	321:984$000
(14 Apparelhamento de esta n.

	

elas hydro-minesaes...	-	-	1.575:4008000	-	-	-1.575:400*000
3.049:4753100 97.527:2563600 18,201:6203000 43.671:4,. 	276.744:4014330

(202-À)



- 203 -

LEI N. 16

Fixa o effectivo do Corpo de Bombeiros para 1936

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a lei seguinte:

Art. 1.0 O effectivo do Corpo de Bombeiros é fixado,
para 1936, em 25 officiaes, 48 inferiores e 232 praças,
observada a classificação do quadro annexo.

Paragrapho unico. Os officiaes, os inferiores e pra
ças do Corpo de Bombeiros perceberão vencimentos
eguaes aos do pessoal da Força Publica d'a mesma ca-
tegoria, de accordo com a tabelia anriexa.

Art. 2.° O Corpo de Bombeiros será subordinado á
Secretaria do Interior, podendo servir de intermediario
entre esta e aquelie o Estado Maior da Força Publica.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram a façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 13 de navembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

QUADRO EFFECTIVO DO PESSOAL DO CORPO DE
BOMBEIROS

Tabelia de vencimentos para 1936
1 tenente coronel .
1 major .........
4 capitães, inclusive medico
6 primeiros tenentes .
13 segundos tenentes
1 professor de escola regi-

mental ........
2 sargentos ajudantes
10 primeiros sargentos
14 segundos sargentos
22 terceiros sargentos
41 cabos ........
9 musicos de primeira clas-

se ...........
6 musicos de sesunda classe

	

2:000$ 24:000$	24:0008

	

1:5008 18:0008	18:000$

	

1:2008 14:400$	57:6008

	

900$ 10:8008	64:8008
750$	9:0008 117:000$

330$	3:960$	3:9608
210$	2:520$	5:0408
180$	2:160$	21:600$
150$	1:8008	25:2008
120$	1:4408	31:680$
95$	1:140$	46:7408

180$	2:160$	19:440$
1.508	1:8008	10:8008
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10 musicos de terceira ela-

se
'
	120$	1:440$	14:400

	

8 corneteiros ......74$	888$	7:104$

	

6 tamboristas ......74$	888$	5:328$

	

152 soldados ........65$	780$ 118:560$
Vencimentos a praças afas-

tadas do serviço e ag
gregadas por motivo de
'molestia	 5:000$

Etapas:
360 diarias de 8$000 para

48 inferiores e 25 mu-
sicos, e de 5$000 dia-
rios para 41 cabos, 8
corneteiros, 6 tambo-
ristas e 152 soldados .	 52:403

1. 179:094i
Palacio da Liberdade, 13 de novembro de 1935.

RENEDICTO VALLADARES RiBEIItO	 .4
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13:2008000
8:400000
9:600,'6000
9:6008000
9:6008000
9:6008000

8:4008000
8:4008000
8:4008000
3:6008000
3:600$000
3:6008000
3:3608000
3:2408000
2:6408000
3:600$000
3:6008000

3:6008000

13:2008000
8:4008000

38:4008000
9:6008000

28:8008000
9:6008000

8:4008000
8:4008000
8:4008000
3:6008000
3:6008000
3:6008000
6:720t$000
6:4808000
2:6408000
3:6008000
7:2008000

3:6008000
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Pse mpram, e façam cumprir tão exactamente como nelia
 Contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 13 de Novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Ovídio Xavier de Abreu

TABELLA A QUE SE REFERE ESTA LEI
r Departamento de Assislencia Policial e Medicina Legal

3) Pessoal effectivo:
1 Director .........
1 Medico Secretario .
4 Cirurgiões .........
1 Meuico .........
3 Medicos Legistas ......
1 Medico Legista Toxicologista
1 Medico Chefe dos Serviços

Internos ........
1 Medico Chefe de Laboratorjo
1 Chimico Toxicologista
1 Protocolista Archivista
1 Economo .........
1 Porteiro .........
2 Enfermeiros .......
2 Ajudantes de Necropsia
1 Ajudante de Laboratorio
1 Dactylographo .......
2 Auxiliares Academicos
1 Auxiliar de chimico toxico-

logista ..........
4) Pessoal contractado:

	2 Enfermeiras ....... . 2 :400$000	4:800$000
1 Praticante-dactylographa	2:4008000	2:4008000
2 Auxiliares de portaria .	2:4008000	4:800$000
4 Telephonistas Fichadores	2:4008000	9:600$000
1 Zelador de Laboratorio	1:440$000	1:440$000

	

1 Cozinheiro ........ . 1 :200$000	1:200$000

	

1 Copeiro ......... . 9608000	9608000

L3 

Ajudantes de limpeza	1:2008000	3:6008000
Palacio da Liberdade, 13 de Novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

-

LEI N. 17

Regulariza os cargos de Pessoal Effectivo e Pessoal
truclado do Serviço Medico Legal do Estad

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu salicciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O Serviço Medico Legal do Estado, com..,
prehendendo o Prompto Soccorro, Policial, passa a de.
nozuinar-se - Departamento de Assistencia Policial e
Medicina Legal, subordinado á Chefia de Policia do Es.
lado de Minas Geraes.	 :

Art. 2.1 Ficam regularizados os cargos de Pessoal
Effectivo e Pessoal Contractado, com os funccionario
já existentes, pelo quadro seguinte: A - Pessoal Effe.
clivo: 1 Director; 1 Medico Secretario; 4 Cirurgiões; 1
Medico; 3 Medicos Legistas; 1 Medico Legisla Toxicolo.:
gista; 1 Medico Chefe dos Serviços Internos; 1 Medico
Chefe de Laboratorio; 1 Chuinico-foxicologista; 1 Pro.:
tocoilista Archivista; 1 Daciylographo; 2 Auxiliares Aca-
deinicos; 1 Auxilar Chirnico-Toxicologista; 1 Economo;,
1 Porteiro; 2 Enfermeiros; 2 Ajudantes de Necropsia; 1,
Ajudante de Laboratorio. B - Pessoal Contractado: 2
Enfermeiras; 1 Praticante Dactylographo; 2 Auxiliares
de Portaria; 4 Telephonistas Fichadores; 1 Zelador de
Laboratorios; 1 Cosinheira; 1 Copeira e 3 Ajudantes de
limpeza.

Art. 3.1 Logo que se verificarem as vagas dos ear.
gs dr 2 Auxiliares Academicos e de 1 Auxiliar do Chi-'.
mico Toxicologista, serão supprirnidos os respectivos
lugares, e creados, com a mesma verba, os de 1 Medico-
llaioIogista e de 1 Pharmaceutico.

Art. 4.° Fica o Poder Executivo autorizado a
fixar nOVO Regulamento para o Departamento de Assis.
tenda Policial e Medicina Legal.

Art. 5.' Fica o Poder Executivo autorizado a
fixar no Regulamento a que se refere o artigo anterior a
applicação das rendas do Departamento.

Art. 6.1 Será observada a tabeila annexa para
effeito de vencimentos dos funccionarios desse serviço.

Art. 7.° Esta lei entrará em vigor na data de suas
publicação.

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

Nego sancção á •tabella ii. 1, a que se refere o art
2.° do projecto a. 18, ora transformado na lei a. 18,
na parte em que majorou os vencimentos dos dez te.
nentes honorarios, professores das escolas regimentaea -
da Capital e dos batalhões do interior; das seis funccio-
narias da Secção de dactylographia do Estado Maior;
do tenente-coronel honorarso, director technico do Insti•
Luto Yi'opcdeuuco; dos sete capitães honorarios, professo-
res do Departamento de Instrucção e do capitão honora.
rio, secretario technico do mesmo Departamento, e o faça
para manter os seus actuaes vcimentos, visto tra'ir-
se de funccionarios civis e já Ler o governo nomeado
uma cornnlissão incumbida de eshilir a pcsibiIidaie
(k, reajustamneto dos vencimentos de todo o funceto
nalismo civil do Estado.

E' a seguinte a parte vetada da tabella n. 1 na.
nexa ao referido projecto:

1 Tenente honorario, professor da
Escola Regimental da Capital , .	6:000$000 i

9 Tenentes honorarios, professores de
Escolas regimentues da Capitil e
dos 2.0, 3•0, 4. *, 7. 0, 8.0 e 9.'
BBjCC, a 6:000L000 . . . .. .	54:000$000

6 Funccionarias da Secção de dactylo-
graphia do El M, a 4:200$000 . .	25:200$000:

1 Tenente coronel honorario, director
technico do 1. P.....24 :OOO'OO-O

7 Capitães honorarios, professores, a
14:400$000	.......	100:800$000

1 Capitão honorario, secretario tech-
nico, a 14:400$00 . . . . .	14:400$000

Palacio da Liberdade, era Beilo Horizonte, 13 de'
novembro de 1935.

-BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Governador do Estado

LEI N. 15

r Fixa a Força Publica do Estado para 193

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraca
decreta e eu saneciono a lei seguinte:

Art. 1. 0 A Força Publica do Estado de Minas Ge-
.raes é fixada, para o exercicio de 1936, cm 7.29á ho-
mens, e constituida de - um Estado Maior, - nove Ba
talhões de Caçadores typo 111, - um Regimentb de Ca-
vahana, - uiii Departamento de lnstrucçáo, -. um De-
partamento de Material e - um Serviço de Saude.

Art. 2, 0 Fica o Poder Executivo autorizado a dia-
pender com a Força Publica, durante o mesmo exerci-
cio, a iiuportancla de 29.244:716UU (vinte e nove
mil, duzentos e quarenta e quatro contos de réis, sete-
cenios e clezeseis mil e OU reis), sendo 26 .804.172000
(vinte e seis mil, oitocentos e quatro contos e cento e
atenta e dois mil reis )- com o pessoal, e dois mil qua-
trocentos e quarenta contos, quinhentos e quarenta e
quatro mil e quinhentos réis (.440:544500) com o ma-
lerial, ue accordo com a tabelia annexa.

Art. .° A composição das uniduues, a que se se-
fere o,art. 1. 0 desta lei, obedecerá aos quadros auneos.

Art. 4•0 No caso de necessidade, poderá o, (io-
verno elevar o eflectivo da Força Publica, abrindp,
pala isso, o necessario credito.

Art. 5. 0 Os colorleis quando excluidos, os offi-
ciaes ao Quadro Suplementar, os segundos tenentes com-
missionados, os sargentos e cabos graduados e aggrega-
dos, quanuo proiiloviuus ou excluídos, não aeixarão
vasa.

Art. 6. 0 A's expensas dos sargentos e musicos cor-
rerão as respectivas despesas com calçado e farda-
meato.

Art. 7•0 Revogam-se as disposições em contra-
rio,

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpraiii e façam cumprir tão exactamente uoxflo nella
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Ho"izonle
aos 13 de novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xauier de Abreu

L. 14



96:000$000

3:600$000

2:400$00,0

2:520$000

2:160$000

1:800$000

1:440$000

1:140$000

19:200$000

3:600$000

122:400$000

7:200$000

27:500$000

47:200$000

36:960$000

8:640$000

127:500$000

50:400$0,010

278:640$000

478:800$000

704:160$000

1.094:400$000

- 210 -	 - 211 -

Total

14:400$000

4:800$000,

4 :800$O0O

	

2) Representação,	O	

5.223:360$000
Cnducção e Te-
lepJ.zoiiess

Para o Chefe e Sub
Chefe do EJM, com-

	

mandantes de uni-	.

TABELLA N. 1

ORÇAMENTO PARA 1936

Vencimentos
n-------rU1 LLIiILU

A PESSOAL
1) Pessoal effectivo

10 Coroneis, sendo um
era disponibilidade,
a 2:500$000. . .	30:000$000.

21 Tenentes coroneis,
a 2:000000. .	24:00$000

27 Majores, a 1:500$	18:000000
83 Capitães, a 1:200$.	14:400$000
98 Primeiros tenentes,

a 900$000......10:800$000
111 Segundos tenentes,

a 750$000;	 9:000$000
82 Segundos tenentes,

commissionados, a
650$000.......7:800000

1 Tenente honorario
Professor da Escola
Regimental da Ca-
pital. . à . . .

1 Tenente honorarjo
guarda-livros do SIS

1 Enfermeira visitado-
ra. . . . . . . . .

4 Eiifermeir	prati-
cos de pharmacia,
a...........3:600$000

1 Enfermeiro da sala
de cirurgia.....

1 Enfermeiro dercmn-
iingentherapja.

dades e chefes de
8erViçoS......

Para o Director do
BIM.........Pára os medicos dos
batalhões da Capi-
tal, 2.° e 4o BIC.

Para o Director Te-
chnieo do CIEIP.

3) Gratificações
Regu1ainefltareS:

De 40$000 a 15 Conta-
dores-pagadores

Substituições (art. 111
o Reg.). .

Aos Assistentes Mili-
tares do Governa-
dor, -do Secretario
do Interior, do Che-
fe de Policia e do
Chefe do E. M.
(art. 142 do Reg.).

A instructores do DII,
sendo 10 officiaes a
2:400$000 e 9 sar-
gentos a 1:440$000.

Para 6 sargentos mo-
nitores das unida-
des de fóra (art.
97 do Reg. do DII.

4) Praças depret
20 sargentos ajudantes
a.........

129 primeiros sargen-
tosa .......

266 segundos sargen-
tos a . . . . . . . .

489 terceiros sargen-
tosa . . . . . . . .

960 cabos de esqua-
ihaa . . . . . . . .

3Q0:000$000 '

504:000$000
486:000$000.

1.195 :200$000

1.058:400$00W

999:000$000,

639:600$000'.

3:960$000

7:200$000

6:000$000

1



960$000

2:160$000

1:800$000

1:440$000

888$000
78U00O

288:00

192:24

118:80

142:56

114:5
3.366:4

6.829:0

10:200

1O:800$Oe

5:400$00'

3:960$000

3:360$000

3:600$000

6 :600$00j
4 :8003UUU

11:880$00#

20 :160$O

21:600$0O
-

91 :44O$

212	 —213-
300 cabos graduados,

a . . . . . . . . . .
89 inusicos de 1.' clas-
se .........

66 LIiUS jCOS de 2.' clas-
se, a.........

99 musicos de 3.' clas-
se a . . . . . . . .

129 soldados cometei-
IO5-Lai11OUSLu5 a

4.316 soldados a.

5) Pessoal con-
tractado:

1 Capitão Chefe do
Laoi'atorio de Pes-
quisas Cünicas

1 Primeiro tenente
instructor de armas
autozuaticas.

1 Tenente lionorario
armeiro......

1 Tenente honorario
mestre de oflicina
de alfaiate.....

1 Cortador da officina
3 Tenentes honorarios

professores das Es-
colas llegimentaes
-da Capital a.

6 Tenentes honorarios
professores das es-
colas regimentaes
das unidades do In-
terior, 2.', 3.', 4.',
7.1, 8.' e 9.' BBICC a

6 funccionarias da Se-
cção de Dactylogra-
phia do EM. a.

6) Instrucção:
1 Instructor Chefe.
4 Instructores a.
1 Tenente Coronel tio-

norario, Director
Technico do J. P.

7 Capitães honorarios,
professores, a.

1 Capitão honorario,
secretario technico

Aulas supplementares

7) Etapas:

360 de 8$000 diarios
para 904 inferiores

254 musicos; e de
5$000 diarios para
960 cabos de esqua-
dra, 300 ditos gra-
duados, 129 come-
teiros-tamboristas e
4.316 soldados.

8) Gratificações:
a) de $600 diarios a

praças reengajadas
(art. 114 do Reg.).

1 b) a praças em tran-
sito (art. 122 do
Reg. - de 2$000
diarios) ......

9) Vencimentos:
A praças afastadas do

serviço e aggrega-
das por motivo de
uolestias......

10) Ajudas de custo:
A officiaes (art. 155

do Reg.) ......

TGTLL .....

27:600$004

	

24:000$000
	96 :000$001.)

	

10:200$000
	

10:200$000

	

10:200$000
	

71:400$000

	

10:200$000
	

10:200$000
12:000$000

227:400$000

13.604:040$000

300:000$000

100:000$000

400:000$000

45:000$000

134:000$000

26.804:1721000
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Quartel General

Vencimentos annuaes
MensalPESSOAL	1 d 
cada um1 cada um! De todos

- 215 -

Primeiro Batalhão

Vencimentos annuaes
Mensal

PESSOAL	
de cada um1 cada umt De todos

Serviço de estado Maior»
Effectivo

.Officiaes»
1 Coronel Chefe .....................2:
1 Tenente Coronel sub-chefe.........2:
7 Majores chefes de secções .........1:
2 Capitaes ......................... ..1:
1 Primeiro tenente contador.......
1 Primeiro tenente.................
6 Segundos tenentes commissio

nados........................

»Praças»

13 Primeiros sargentos.............
22 Segundos sargentos .............
18 Terceiros sargentos..............
24 Cabos............................
60 Soldados.........................

'Quadro Supplementar

4 Coroneis ......................... ..2:
8 Tenentes-coroneis .................2:
6 Primeiros tenentes ...............

10 Segundos tenentes...............

Em disponibilidade

1 Coronel ........ .................. ..2:

Effectivo»
00 lciaes

1 Coronel commandante ..........2:
1 Major sub-commandante .........1:
1 Capitao ajudante ................ .1:
1 primeiro tenente Secretario.....
1 Primeiro tenente Contador......
1 Primeiro tenente Intendente.

.Officiaes.

4 Capit6es...........

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

.1:
5 Primeiros tenentes ..............
OSegundos tenentes ..............
8 Segundos tenentes commisslo

nados........................

«Praças»

i Sargento ajudante ........... ...
1 Sargento ajudante musico......
1 Primeiro sargento musico.......
8 Primeiros sargentos .............
18 Segundos sargentos............
50 Terceiros sargentos..............

ados.........................
ados tamboristas-corneteiros
[cos de 1.' classe ...........
Ecos de 2.' classe ...........
icos de 3.' classe ...........

.Aggregados'

indos sargentos .............
os graduados................
ado tamborista-corneteiro...
Oco de 2.' classe ............
ico de 3.' classe ............

L5 Cavailos
21 Muares

	

30:0005000	30:000$000

	

24:000$000	24:0005000

	

18 :0005000	126:0005000

	

14:400$000	28:8008000

	

10:800$000	10:8005000

	

10:8005000	10:8005000

	

7:8005000	46:8005000

	

5:040$000	65:5205000

	

4:680$000	102:9605000

	

4 :320$000	77:760$000

	

2:940$000	70:5605000

	

2:580$000	154:8005000

	

30:0005000	120:0005000

	

24:000$000	192:0005000

	

10:800$000	64:8005000

	

9:000$000	90:0008000

	

30:000$000	30:0005000
-	1.245:600$00

1

30:0005000	30:0005000
18:000$000	18:0008000
14:400$000	14:4005000
10:800$000	10:8005000
10:8005000	10:8005000
10:8005000	10:8005000

14:4005000	17:6005000
10:8005000	54:0008000
9:0005000	81:000$000
7R00$000	62:4005000

5:	5:400$000
5:400$000
5:0405000

40:3208000
84:2405000

4:	216:000$000
255:780$000

1.207:440$000
32:2565000
45:3605000
28:080$000

4
	43:2005000

	

4:680$000	14:0405000

	

2:760$000	82:8005000

	

2:6885000	2:6885000

	

4:6805000	4:680$000

	

4:320$000	4:3208000
-	2.426:8445000

•1



PESSOAL

.Effectivo»
"Estado Maior"

1 Tenente coronel commrndante,
1 Major stlb-commandante..1 Capitão ajudante..1 Primeiro tenente secretario...
1 Primeiro tenente contador......
1 Primeiro tenente intendente....

"Offlciaes"

1 Capltaes........................
5 Primeiros tenentes .............
9 Segundos tenentes ...........
6 Segundos tenentes commisslo-

nados..........................

"Praças"

1 Sargento ajudante.............1 Sargento ajudante musico.....
1 Primeiro sargento musico.......

rimeiros sargentos ............13 Segundos sargentos ............13 Terceiros sargentos............64 Cabos ..... ........ ............
100 Soldados	.12 Soldados tamboristas cometei.ros	..O Mosicos de JI classe ...........6 Musicos de 2, classe ........
10 Musicos de 3. 4 classe.........

"Aggregados"

8 Segundos sargentos.............
1 S l dado tamborista-corneteiro.30 Cabos graduados.............
1 Musico de 2&. classe ..........

L
	Mensal 	Vencimentos annuses

de 
cada um  De cada 

L 
De todos-I—  um

24:0 'O$OOO	24:000500018: 0')$OdO	lt:00'1O00l 4 . 5)0)0)	14:441000001fl:00$00	10:0005000
10:000 000	11:800$000
lO : 800$000	10:8005080

14 . 4e0%000	57:800500010:'O)$OO	54:00 4)0)9:u0 $010	81:0(105000
7:800$00i	46:814,00

	

4.50$0'Y) 5:1M1000	. 5:4005000

	

45 )0	5:4 (F'OO()	5:40(4 00

	

420800))	5:005000	5:0405(00

	

40(13041	5:00800	30: '40$)lllfl

	

30)r000 4:R050.)o	60:5406000

	

3;0$0 1	4:3'000,	15:7(400

	

2453" (	2:0 $000	243:9i05000

	

215$00	2:503054'	1 03:000$0)0

	

274$00)	2:6083000	32: 56000

	

4201,0)	5:04O0O0	4,:3608(0)

	

3Q41!00')	4:080500	25:0805000

	

asosoo ' I 4:3 0$000	43:200Q0Q

4:6005	37 44060002:6005	2:6810002:761'	82:8001(0)4:6805	4:t80$)Y0
2176:3445000

•	PESSOAL

«Estado Maior.
«Effectivo.

1 Tenente coronel commandante..
1 Major sub-commandante ......1 Capitão ajudante...............
1 Primeiro tenente secretario.....
1 Primeiro tenente contador
1 Primeiro, tenente Intendente....

sOfficiaesa

4 Capitâes .......... ............
5 Primeiros tenentes..............
O Segundos tenentes.........

r 

6 Segundos tenentes cotnmissio-nados ........ ......... .

.Praças.

1 Sargento ajudante ............
1 Sargento ajud nte musico. .....
1 Primeiro sargento musico ......6 Primeiros sargenlos.............

13 Segundos sargentos............
43 Terceiros sargentos..............$4 Cabos. ....................401 Soldados
12 Soldados tamboristas-corneteiros
OMusicos de 1. classe.........6 Musicos de 2. a classe...........
W Musicos de 3. 1 classe..........

.Aggregados.

3 Primeiros sargentos ............
8 Segundos sargentos...........0 Cabos graduados................

Vencimentos annuaes
Mensal
cada um

	

De cada um	De todos

	

2 : 000$000 24:0005000	24:0006000

	

1 :54,$))	18:0005000	18:00 $000

	

1:2 050
0(
00 14 :4001)00	144 05000

	

900$ (00 10:81(4000	10: 1 $ (00

	

900$000 10 804000	10:8)0 000

	

900$OOu 10:800$000	10:800 000

	

1:2005000 14:4006000	57:6005000

	

901)8000	0:80)1)00	51:0004000

	

30$000	9 : 0065000	81:0008000

	

6506000 7:8006000	46:8005000

	

4505000	5 : 4003000	5:4005000

	

4503000 54005000	5•4 .$000

	

420$000	5:(4 1000	5:04,5000

	

42$ (00 5:04(4)00	3: 44000

	

3005100	4:'0 '$')00	(0:8405000

	

36' ($000	4:320$ )00	185:76 $000

	

2455100 2:940$00	24 :964100

	

215$ 00	2:50,$000	1 032:s)(4)00

	

24$ (00	2:68'4)0().02:2510000

	

4201)00	5:(4 $100	45:30 $400

	

394006	4:6°(I)00	28:8$)00

	

3605000 4:32(4)00	43:2044000

	

$000	5:0403000	151205000

	

$000	4605000	37:41060()0

	

$000 2:76u$000	82:800$000

	

-	-	2.184:0968000

— 216 —

Segundo Batalhão

— 217 —

Terceiro Batalhão

5 cavalios	 IS cavalios
4 ui



-218--

Quarto Batalhão

T-Vencimento. -nu.,.Vencimentos annuaca
Mensal-

PESSOAL	de cada um
De cada um De todos

«Effectivo»
Øfficlaes (E/M)

1 Tenente coronel commandante.. 2:
1 Major sub-commandante .... ... .1:
1 Capito ajudante .... ........... .1:
1 Primeiro tenente secretario.....
1 Primeiro tenente contador......
1 Primeiro tenente intendente....

.Officlaes»

4 Capitães ........ ........ ........ .1:
5 Primeiros tenentes ..............
9 Segundos tenentes..............
6 Segundos tenentes commissio

nados......................

«Praças»

1 Sargento ajudante...............
1 Sargento ajudante musico......
1 Primeiro sargento musico.......
6 Primeiros sargentos.............

13 Segundos sargentos .............
43 Terceiros sargentos............
84 Cabos de esquadra.............

400 Soldados........................
12 Soldados tamboristas-corneteiros
9 Musicos de 1. 1 classe ............
6 Musicos de 2. a classe ...........

10 Musicos de Xa classe...........

.Aggregados.

1 Primeiro sargento...............
8 Segundos sargentos ...........

30 Cabos graduados................

O cavalios
4 muares

219

Quinto Batalhão

Vencimentos annuaes
Mensal

	

PESSOAL	de cada um
De cada um De todos

.Effectivo
.Estado Maior.

1 Tenente coronel commandante	2:000$000 24:0008000	24:0008000
1 Major	cisub-commanante.........1:5005000 18:000300018:000$000

	

1 Capitao ajunante .................1:2008000 14:400$000	14:400$000
1 Primeiro tenente secretario	9008000 10:800$000	10:800$000
1 Primeiro tenente contador	900$000 10:800$000	10:8001000
1 Primeiro tenente intendente	900$000 10:8008000	10:8008000

Ofuiciaes

	

4 Capitoes ........ ............. ... .1:2005000 14:4008000	57:600$000

	

8 Primeiros tenentes.......... .... ..9003000 10:6005000	54:000$000
O Segundos tenentes..............7505000	9:000$000	80:0008000
8 Segundos tenentes commissio-

	

nados ............ ........... .6503000	7:800$000	82:4008000

Praças.

1 Sargento ajudante .............4505000	5:4005000	5:400$000
1 Sargento ajudante musico	45)8000 5:400$000	5:400$000
1 Primeiro sargento musico	4208000	5:0405000	5:040$000

	

- 7 Primeiros sargentos .............. 42000	5:040$000	35:280$000
..

	

18 Segundos sargendos .........3 908000 46808000	84:2408000
50 Terceiros sargentos...............3608000	43205000	216:000$000
87 Cabos ......................... 2453000	2:940$000	255:780$00

	

468 Soldados . .....................21550 )0	2:580$000	1.207:440$000
12 Soldados tamboristas corneteiros	224$000	2:688$000	32:2568000
O Musicos de 1. classe .............420$00	5:0405000	45:3803000
8 Musicos de 2. classe .............390$u00	4:680$000	28:080$000

	

10 Musicos de 3. classe... .......3608000 4320$000	43:2003000

.Aggregados

1 Primeiro sargento ................4203000	5:040$000	5:040000
8 Segundos sargentos .... ..........3903000	4:6805000	37:44u4Jou

	

30 Cabos graduados ....... ..........2305000	2:7603000	82:8008000

-	-	2.432:5568000

15 cavailos

I .	21 muares

	

18:000800(	18:0008

	

14:4008000	14:40010

	

10:8008000	10:800100

	

10:800$000	10:800500

	

10:8008000	10:80(100

	

14:4008000	57:600$0e

	

10:8008000	54:000$oO

	

9:0003000	81:000500

246:
1.032:

32:
45:
28:
43:

	

5:0408000	a.

	

4:680$000	37

	

2:7608000	82.

	

-	2.174:



Mensal	
Vencimentos annuaes

ie cada um
De cada um De todos

PESSOAL

— 220 --	 —221-

Sexto Batalhão	 Setimo Batalhão

Vencimentos annuaes
Mensal
cada um

De cada um De todos

sEifectivo.
.Estado Maior.

1 Coronel Commandante ...... ... .2:500$00( 30:

	

1 Major sub-commandante ........ .1:5 00$1)0(	18:

	

1 Capitão ajudante .............. . . 1:200$101	14:
1 Primeiro tenente secretario	91)05)))))	10:
1 Primeiro tenente contador	9:)0$))0)	10:

	

1 Primeiro tenente intendente	900$004	10:

.Officiaesi

	4 Capitães .........................1:2005004	14:40

	

5 Pr melros tenentes .... ........ ..900$00)	10:80

	

O Segundos tenentes ..............750$00)	9:00
8 Segundos tenentes commlssio

	

nados ...................... ..653$00)	7:80

.Praças»

	

1 Sargento ajudante ................4505001	540)
1 Sargento ajudante musico	40018)1	5:40)
1 Primeiro sargento musico	420$00)	5:04)

	

8 primeiros sargentos .............4205001	5:04)

	

19 Segundos sargentos ............ ..300$00	4:68)

	

49 Terceiros sargentos...........3505004	4:3

	

90 Cabos ........................ ...24$oo	2:941

	

468 Soldados ... .......... . ........ ..215500	2:581
12 Soldac1 os tamboristas-corneteiro	22 $00.	2:681

	

9 Mui.os de 1.' classe ...........4 20500	5:041

	

6 Musicos de 2 ' classe ........... ..3901)0	4:68

	

10 Musicos de 3.' classe ..............360$00'	4:32

.AggTegados»

	

2 Primeiros sargentos ............ ..420$00'	5:040$000	10:08
o	

01000
	8 Segundo sargentos.............. 35050)1	4:6608000	3744115000

30 Cabos graduados	 23050(1	2:76 $101	82:0055000
1 Soldado tamborita-corneteiro,	224$00	2:685)00	2: 885000

	

1 Musico da 2.' classe .... .......300$0o	4:b46$0{)0	4:1)800001
-	-	2 465:1845000

PESSOAL

57:6005010
51: 000$ 400
81:00(4000
62:401)5000

5:100$000
5:404000
5:0)01000

40 3$)00
88	$000

211:680$000
264:11005183

1 .207:440%14)n
45:360100C
28:0801000
43:2005000

4 capitães ....... ......... . ....... .12oo$oo
1 Primeiros tenentes ................900$00)
O Segundos tenentes ...............720$00)
O Segundos tenentes commissio

nados .........................65405)

.Praças.

i Sargento ajudante ............... ...4505001
1 Sargento ajudante musico	45t$00(
1 Primeiro sargento ................42$u0)
O Primeiros sargentos .... ......... ...42(11)0)
13 Segundos sargentos .............
43 Terceiros sargentos.. ............ ...35(soo(
84 Cabos ............................ ...2458001

4	Soldados .......... .... ........ ...215$00)
12 Soldados tamborfstas-cornetejro	.224500)
9 Musicos de 1 classe ............420$oot
6 Musjcos de 2 classe ............39$J0(
10 Musicos de 3.' classe .............300$00)

.Aggregadoss

O Primeiros sargentos ............. .420300€
2 Segundos sargentos .............30) 500€

*4 Cabos graduados .................230500€
1 Musico de 2.' classe............soosooc

24:00(1000	24:0003000
IS: )00$0(x .	18:00431)00
14:4105001)	14:4u11$111
1 0 :8 1)0500)	10:8015000
10:800$0o	10:8005000
10:800$000	10:8003000

14:4003000	57:600$000
1i:800$000	54:00)5)00
9:000$0o	81:0005000
7:8005000	46:800$000

	

5:0408000	30:240$000

	

4:680$000	9:3605000

	

2:7605000	82:OOo$000

	

4: 6805000	4:6805000

—	2 175:816$000

5:400$000
5:404
	 5:4055000

5 04151)00
8:041	30:241000
4:118)	60:844000

185: 7655000
240:930s000

1.031.0005000
2	32:261)3000

40:36.51)00
28:84000
4.1:2005000

.Etfectivo.
«Estado Maior.

30 : 001000	.	i'?enente coronel commandante	2:00)18:0005180 1 Major Sub-commandante .........1:510
14:40(4000	i CapitAo ajudante ...........1:20(10:80051)00	1 Primeiro tenente secretario	co10:8005000	1 Primeiro tenente Contador	90
10:8005000 ..	1 Primeiro tenente intendente	90

.Officiaes.

15 cavalos	 O cavalos
1	 4 uivars



30:000$000
18:0005000
14:4003000
10:8005000
10:800$000
10:800$000

30
18
14

5:4003000
5:4003000
5:0405000

30:2408000
60:8403000

185:760$000
240:9005990

1.032:0003000
32:2565000
45:3605000
28:080$000
43.2001000

2:580
2688:
5:040
4:680
4:320

PESSOAL -	PESSOAL

- 222 -

Oitavo Batalhão

Vencimentos annuaes
Mensal
cada umIDecadaumi De todos

- 223 -

Nono Batalhão

Vencimentos annuaesMensal
cada um

IDe cada um De todos

Effectivo
Estado Maior

1 Tenente coronel commandante,	2:00
1 Major sub-commandaflte......... 1:50
1 Capitao ajudante ........ ......... 1:20
1 Primeiro tenente secretario	90
1 Primeiro tenente contador	90
1 Primeiro tenente Intendente....	90

.Oøiciaes.

4 Capitaes..........................1:2(
5 Primeiros tenentes ........ ........ . 9(
9 Segundos tenentes ................71
O Segundos tenentes commisslo

nados ........................61

.Praças'

1 Sargento ajudante ................4
1 Sargento ajudante musico	4
1 Primeiro sargento musico	4
6 Primeiros sargentos, ...... ..... .a

13 Segundos sargentos ............. .3
43 Terceiros sargentos .............. . 3
84 Cabos ........................... 2

400 Soldados ......................... . 2
12 Soldados tamboristas-cornetelrOs	2
9 Musicos de 1. classe ....... . ... . 4
O Musicas de 2. 1 classe ........... .3

10 Musicos de 3. a classe ........... .3

.Aggregados.

8 Segundos sargentos ............. .1
30 Cabos graduados...............

.Effectivo»
(Estado Maior.

)$000	24:000$000	i Coronel Commandante .......... .2:8)$000	18:0001000 '	.

1.	

Major sub-commandante ........ .1:5o50oo	14:4001000 .	, 1 CapltAo ajudante ................ .1:201000	10:8001000	1 Primeiro tenente secretario....050430	10:8001000	1 Primeiro tenente contador. .	9105000	10:8005000	.1 Primeiro tenente intendente.....

•Olfictaes.

01000	57:6008009	Cipitaes ........................... . 1:2(01000	54:0001000	Primelros tenentes .................
01000	81:0001000	Segundos tenentes ............ ... . .71Segundos tenentes commlssjo
0$000	48800$000	 nados .........................61

.Praças.

,l Sargento ajudante...............
)$0004	5:4001000 .	1 Surgento ajudante musico	45
)0$000	5:4001000	.1 Primeiro sargento musico ........ . .42101000	5:0405000 '	3 Primeiros sargentos ...............42101000	30:2401000	IS Segundos sargentos ............. . .39805000	60:8401900	Terceiros	

.......
sargentos......	36205000	185:7601000 11 Cabos......................24

005000	246:9601000	
Sol

dados.........
oristas-co
 .... . ....... .... .2l

90$00()	1.032:000$000 '2 Soldados tambrneteiros	288$000	32:2565000 .1	3Musicos de 1. 1 classe...........	421405000	45:3605000	3 Musicos de 2, 1 classe ............ . .391801000	28:080$000'	Musicos de 3 classe ............ . .36(20$000	43:2005000

•Aggregados.

Primeiros sargentos .............. ..42CSegundos sargentos ....... ........391]
8605

01000	37:4405000	Cabos graduados .......... ........231]'000	82:8001000

-	2.168:97610001	 -

14:
10:
10:
10:

9

7

5

2:

57:6005000
54:000$0)0
72:0003000

46:8003000

	

5:040$000	10:0805000

	

4:6805000	23:4003000

	

2:760$000	82:8003000

-	2.162:0165000

6 cavallos	 6 cavallos

4 muazel
	 4 muitas
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Departamento de Instrucção

Vencimentos annuaes
PESSOAL	Mensal de

cada um
Dc cada um De todos

e Effectivoe
Estado .Maiors,

1 Coronel commandante ......... .28

i Major sub-commandante.......
1 Capitão ajudante ............... .1:21

1 Primeiro tenente secretario....
1 Primeiro tenente contador.....
1 Primeiro tenente intendente...

eOfflciaesss

3 Capitães ............. .......... .1:2(

5 Primeiros tenentes.............
7 Segundos tenentes ...............7t

9 Segundos tenentes commissio-
nados............ ...........

ePraçase

riiSargento ajudante ...............41
7 Primeiros sargentos............
tI Segundos sargentos ............ .31

2 Terceiros sargentos.............
k Cabos...........................

Soldados ...................... .....21
9 Soldados corneteiros-tamboris

. tU............... .............22

Mi

L. 15

	30:0001000	30:0008000

	

18:0008000	18:000$000

	

14:4008000	14:400$000

	

10:8001000	10:8008000

	

10:8008000	10:8001000

	

10:8008000	10:8001000

43:2003000
64:8001090

	

9:	63:0038000

	

7:	62:4001000

	

5:400IIM)	5:4001000

	

5:0408000	35:2808000

	

4:6808000	00:8403000

	

4:3208000	103:6808000

	

2:9408000	129:3608000

	

2:5808000	322:5001000

	

6888000	24:194001)

-	1.009:4521000

—224—

Regimento de CavaUaria

Vencimentos ann aes

PESSOAL	
Mensal de
cada um

	

)e cada um	De todos

e Eftectivo
«Estado Maior»

1 Tenente corone commafldante	2:0l4' OJ 24:30
1 Major sub_comiilafldaiite	1:503$ 00 111:041 0
1 Capitão audante...............1:204OU	4 4Ut) ,0
1	

90 1 0. 10:81k$ OPrimeiro tenente secretario 
1 Primeiro tenente contador :	9 W 10	0:0$ iti
1 Primeiro tenente intendente	941010	0. 00)

eOfficiaeSe

4 Capitães ........................ ..1:20lL00 14:40038)0
3 Primeiros tenentes . ........ ...90:l0tl	lJ:80..$'iU

ti	
'

SeguadoS tenentes ..........9:1~0..1JOIMi 9:iO
8 Se,undOS tenentes commisslO-

nados.......................

«Praças»

1 Sargento ajudante. ... ......... ..45300	5 -0)80 si
1 Primeiro sargento musico	40u ti	:0'$J 41
7 Prim iros sargentos	 40 OU	5. 40$Jt)

24 Segundos sargentos.... ........39030 O 4.480,000
360$1IL	4 :320^

111 Terceiros sargentos...........	453UO0 2:94 0..
77 Cabos	........................	 1
18 Soldados............... ...

	

..2j5100	:58 10'0

	

8 Mulcos de t e classe............42 $&.)0i	5:14u10t)
8 Musicos de 2	classe.........	si	8d

	

..394	4:.,.sOO
8 Musicos de 3. classe...........3:0$ÜO0	4.320$,4sit,
9 Soldados clarim tamboristas

corneteirOs)...................22430)0	2:58811100

.Aggregados

5 Primeiros sargentos .... ..........420$ 100	:040$000
2 Segundos sargentos ... ..........39u1 01)	

4:76j$-00
6803 liii

30 Cabos gractuados........ ........aosouo	2

200 cavalios
IE

18:
14
11:
10:

3:
54:

35
1123
77:7

22o:3
510:
40:
37:4
34:
24:1

1.5

1
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Departamento do Material

— 227 -

Serviço de Saude

Vencimentos annuaes
Mensal

le cada um IDecadaumi De todos
PESSOAL

Vencimentos annuaes
Mensal

te cada um
De cada um De todos

Eftectivo'.

Off1ciaes.

1 Tenente coronel chefe ........... . 2

1 Capitao sub-chefe ............... .1

1 Segundo tenente contador......

4 Segundos tenentes chefes de Sec
ções ..........................

2 Segundos tenentes ..............

PESSOAL

EIfectJvo.1
1 Tenente coronel .................. 2:00(

24:0001010
'2 Tenente coronel chefe ........... 2;00(

1 Tenente coronel director ........ . 2:00(
14:4004000

ITenente coronel fiscal ........... . 2:00C

1 Tenente coronel chefe da clinica
0:0008000 

1	
cirurgica ........... . ......... . 2:00c

•Majores medicos ................ . 1:00x

360008010	
a Capitões medicos ................ . 1:20C

1 Primeiro tenente contador	900

1 Primeiro tenente secretario	90€
18:0008000

i Primeiro tenente intendente.,..	90€

1 Segundo tenente ................750

*Praças*

304000	7 Primeiros sargentos .............-	420

4 Segundos sargentos ............. ..390

	

.17:4404000	10 Terceiros sargentos ....... . ...... ..360

& Cabos ............................ ..245

	

51:840$0fl	 Soldados .........................215

	

41:1608000 •1	L 4v; cAggregados

	

178:0204000 1	2 Segundos sargentos ...............390

	

440:100$000	 -

24

24:0001000

24:0008000

24:000$000

24:00(4000

24:0001000

102:0001000

374:400$000

10:8008000

10:8001000

l0:800$000

9:0008000

lo:

10:

9:

.Praças

O Primeiros sargentos ..............

8 Segundos sargentos .............

12 Terceiros sargentos ..............

14 Cabos ............................

60 Soldados .........................

5

4

4

35:280$000

18:7208000

43:2001000

97:0208000

154:80(4000

80$000	0:3608000

-	1.086:1801000
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Resumo
- - -
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48	137	-	-

6. 0 Batalhão .............

7.' Batalhão .............
8. 0 Batalhao .............
e.' Batalhão .............
Regimento de Cavaliaria.

Departamento de Intrt
cç6o ..............

Departamento do Materh

SeM8 de Saude ........

I. # flataibao ............... 1	321	1071	151	21

2.. BatalhRo .............. 1	301	e261	6 1	41	2.

3' Batalhão .............. 1	301	627 1	6 1	4 1	2

4.' Batalhão .............. 1	30 1	625 1	6 1	4 1	2.

50 Batalhao .............. 1	32 1	709 1	15 1	21

32	710	15
	

21	2.

30	625	6
	

4	2.

3024	6
	

2.

29	623.	6
	4	2.

27	396	200	-	I.

30	223 -

	iOo	-

	

116	-

	

6.803	281

-	1.009:

—	440:

-	1.0961

87	25639:
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LEI N. 19

Autoriza o Governo a abrir creditõs para pagamento de
- ajuda de custo e subsidio dos deputados classistas e

de despesos de 'installaçdo do Tribunal de Contas e
vencimentos dos seus membros
A Assembiéa Legislativa d'recreta e eu sancciono

a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a

rIz creditos especiaes nas importancias de 68:444$440
(ssenta e oito contos quatrocentos e quarenta e quatro

F
quatrocentos e quarenta réis) e 94:799$900 (noven-

e quatro 'contos setecentos e noventa e nove mil e
ovecentos réis), destinado, respectivtmente, ao pagak.
ien'to de ajuda de custo e subsidio aos deputados re-

presentantes das organizações profissionaes e das des-
pesas de instailação do Tribunal de Contas e vencimen-
los de seus membros.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
couhecimento e execução desta lei pertencer, que a
euinpram e façam cumprir tão exactamente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 13 de novembro de 1935.

k 
BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Ovidio Xagier de Abreu
Gabriel de Rezende Passos

LEI N. 20

4utoriza a abertura de um credito especial de .
• 16:170$000 para pagamento de indemnização á pre-

feitura de São Domingos do Prata
A Assembléa Legislativa 'do Estado de Minas Geraes

ereta e eu sancciono a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a

rlr um credito especial de dezeseis contos cento e se-
enta mil réis (16:170$000) destinado a attender ao pa-
lamento á Prefeitura de São Domingos do Prata, co-
so indemnização da metade das despesas verificadas
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com •a reparação de habitações damnifiCadaS por occ
io da grande tempes(tade que cahiu sobre a cidade i

São Domingos do Prata, a 21 de novembro de 1934.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contr

rio.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem

conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão exactamente como fl

se contém.
Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizofl

aos 16 de novembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 21

Autoriza a abertura de um credito especial de
251:300$000

LEI N. 22

Autoriza a abertura de um credito supplemezttar para
pagamento das aulas extra-numerarias dos Ggsnna-
aios e Escolas Normaes 0ff iciaes

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um credito supplementar de 170:000$000, (cento
e setenta contos de réis), destinado a attender ao pa-
gamento de despesas já apuradas e ainda a serem feitas
até 31 de dezembro do corrente anno, relativas ás au-
}as extra-numerarias dos 'Gylnnasios e Escolas Normaes
Olficiaes (verbas 58 - 7 - 2.1 e 59 - 7 - 5.° do
decreto n 123, de 10 de julho de 1935 - orçamento).

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 16 de novembro de 1935.

A Assernbléa Legislativa do Estado de Minas Ger
decreta e eu sanccioflo a lei seguinte:

Art. 1 . 0 fFica o Poder Executivo autorizado
abrir um credito especial de duzentos e cincoenta e
contos e trezentos mil réis (251:300$000), destinado
attender ao pagamento das despesas realizadas com
recepção, hospedagem, conducção e festas popub
por occasiãO da visita do Presidente da Republica
Estado de Minas.

Art. 2 . 0 Revogamse a disposições em con
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem
conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão exactamente como
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizon
aos 16 de novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES BiEJ.io
Gabriel de Rezende Passas
On&Iio Zavier de Abriu

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

José Bonifacio Olinda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 23

Cria um cargo de medico auxiliar no Hospital "Cicero
Ferreira" de Belio Horizonte

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica crendo, no Hospital "Cicero Ferrei-
ra" ,de Belio Horizonte, um cargo de medico auxiliar,
com os vencimentos de doze contos de réis .....
(12:000$000) por anno.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
fio.

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



- 232 -

cumpram e façam cumprir tão exctameflte como
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade em Belio Hori
aos 2 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifácio Olinda de Andrada.
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 24
Cria dois cargos de medicos na Inspectoria de Hygiex

Pre-Natal e Infantil
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gera'

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1. 1 Ficam creados dois cargos de medicos 1

Inspectoria de Hygiene Pre-Natal e Infantil, com
vencimentos annuaes de sete contos e oitocentos n
réis (7.800•$000) cada um;

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contr
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem
conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão exactamente como ne
se contém.

Dado no Palacio da Libei dade, em Belio Horizon
aos 2 de dezembro de 1935.

BENEDIC'rO VALLADARBS RIBEIRo
José Bonifacio O linda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 25
Concede regalias aos automoveis de propriedadeft

deputados, adoptando para os mesmos uma
especial
A Assernbléa Legislativa do Estado de Minas

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.'Os automoveis de deputados e pril

supplentes á Assembléa Legislativa do Estado g
das regalias dos carros officiaes, excepto isençã
impostos, e poderão usar placa especial com as ir
A. L.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 2 de dezembro de 1935.

BENEDIcTo VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

LEI N. 26
Autoriza a abertura de um credito especial de 15:000$

para pagamento a dona Cal Jiarina de Lacca Basile
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a abrir o cre-

dito especial de quinze conto sde réis (15:000$000) des-
tinado ao pagamento a dona Catharina de Lucca Basile
pelo prejuizo soffrido em consequencia do attentado de
que foi victima a Colonia Italiana de Rosario de Li-
rneira, municipio de Muriahé, neste Estado.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nela
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 2 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAPOES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

• LEI N. 27
Autoriza o Governo a abrir o credito de 3.309:771$000,

destinado ao Serviço de juros dos emprestimos (ti..
glezes e americwos
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes,

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a abrir o cre-

dito de tres mil trezentos e nove contos, setecentos e se-
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tenta e um mil réis (3.309:771$000) supplementar és
verbas 36, 37, 13 e 35, do Serviço 36 - Divida Fundada
Externa do Orçamento vigente, destjnado ao serviço
de juros dos emprestimos americanos e inglezes, no cor-
rente anno, de accordo com o "Schema Oswaldo Aranha".

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, 'a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 2 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VAI..LADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 28
Autoriza a abertura do credito np iniportancia de .

1:457$900, para pagamento de addicionaes sobre os
vencimenos de Gustavo Mello e Joaquim Muiler
Trant respectivamente, 1.0 official e porteiro da Jun-
ta Commerclal
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.' Fica o Governo autorizado a abrir um

credito especial na importancia de um conto quatrocen
tos e cincoenta e sete mil e novecentos réis (1:457$900),
sendo 933$900, para pagamento ao Sr. Gustavo Mello,
1.0 official da Junta Commercial, de addicionaes sobre
os seus vencimentos relativos ao periodo de 12 de ja-
neiro a 31 de dezembro de 1935, e 504$000, para paga-
mento ao sr. Joaquim Muiler Trant, porteiro da mes-
ma repartição, tambem addicionaes sobre seus vencimen-
tos relativos ao periodo de 19 de outubro de 1934 a 31
de dezembro de 1935, tudo de accordo com a lei n. 425,
de 1906.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 5 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAEES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
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LEI N. 29

Dispõe sobre fianças dos exactores

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Ficam elevadas, de 5 para 7, as classes de
coilectorias, do Estado.

Paragrapho unico. O criterio classificador conti-
nuará a ser o da renda liquida arrecadada.

Art. 2.° E' a seguinte a tabeila de fiança, a que
ficam sujeitos os coilectores:

TABELLA

Nas coliectorias de 1.1 classe, fiança . .	20:000$006
Nas coliectorias de 2. classe, fiança . .	16:000$000
Nas coliectorias de 30 classe, fiança . .	12:000$000
Nas coJiectorias de 40 classe, fiança . .	10:000$000
Nas coilectorias de 50 classe, fiança . .	8:000$000
Nas coliectorias de 6.0 classe, fiança . .	6:000$000
Nas coilectorias de 7.* classe, fiança . .	4:000$000

Paragrapho unico. Será da metade a fiança dos
escrivãaes das col!ectorias.

Art. 30 O processo para prestação de fiança con-
tinuará a ser o mesmo da legislação em vigor.

§ 1.0 As fianças serão prestadas para classes de col-
lectorias e não para a localidade em que funccionar o
exactor.

§ 2.0 A fiança prestada, será reforçada nas pro-
moções.

Art. 4.° E' de noventa dias o prazo para a presta-
çAo da fiança ou para reforço das existentes.

§ 1.0 Si no fim do prazo o exactor não prestar a
fiança, o Governo poderá suspendel-o do exercicio, mas
assignando-lhe novo piazo para a devida prestação.

§ 2.0 O exactor que não prestar fiança será exo-
nerado.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como nelia se
eonténl.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 6 de dezembro de 1935.

BENEDICTO Vs.u..&nAnxs RIBEIRO
Ooidlo Xavier de Abreu
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Autoriza o Governo do Estado a realizar, total ou par.

cialmente, uma operação de credito até a importan-
cia de 15.000:000$000, para occorrer ás despesas
com a organização e execução do plano systematico
de apparelham ento das estancias hgdi*,mineraes
existentes no Estado de Minas
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a

realizar, total ou parcialmente, uma operação de cre.
dito até quinze mil contos de réis (15.000:0008000),
com garantia das rendas industriaes e patrimoniaes das
estancia hydro-mineraes existentes em seu territorio,
para occorrer ás despesas com a organização e execuçãg
do plano systematico de apparelhamento dessas estan-
cias, na forma do artigo 108, da Constituição do Estado.

Paragrapho unico. A execução do plano mencio.
nado neste artigo deverá ser iniciada pelas obras da
saneamento, taes como efficiente rede de exgottos e abas.
tecimento d'agua nas estancias em que não houver esses
serviços ou os haja incompletos.

Art. 2.° Aos serviços constantes desta lei o Gover-
no destinará tambem o tauxilio que fôr prestado pela
União, na forma do art. 119, § 1.°, da Constituição da
Republica.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cunt
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 6 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Ovidto Xavier de Abreu

LEI N. 31
Autoriza a abertura de um credito especial de .....

572:444$400, destinado a altender pagamento de
subsidio aos deputados até 31 de dezembiio de 1935
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.° Fica o Governo cio Estado autorizado a

abrir um credito especial de 572:4448400 (quinhentos e

setenta e dois contos quatrocentos e quarenta e quatro
mil e quatrocentos réis), destinado a attender ao paga-
mento do subsidio dos Deputados á Assembléa Legisla-
tiva do Estado, correspondente ao periodo de 16 de no-
vembro a 31 de dezembro de corrente anno.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 9 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

.	Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 32

Fixa a tabeila de vencimentos dos funccionarios do ex-
Instituto Mineiro do Café addidos ás Secretarias de
Esfa&o

A Assenibléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica approvada a seguinte tabeila de ven-
cimentos para os funccionarios do ex-Instituto Mineiro
do CaTé addidos á Secretaria das Finanças, á Secretaria
da Agricultura, Industria, Commercio e Trabalho e á
Inspectoria Fiscal de Minas Geraes no Rio de Janeiro:

Cargos	 Vencimentos
Superintendente ....... . 30:0008000
Delegado em S. Paulo ..... . 18 :0008000
Contador ......... . 14:4008000
Inspector	........... 14 :4008000
Chefe de secção	........12:0008000
Classificador chefe ...... . 12:0008000
Classificador auxiliar	 9:840$000
Ajudante de contador ..... . 9:8408000
Correntista	......... 9 :8408000
Ajudante de guarda livros .	 9:8408000
Ajudante de correntista	......	 8:160000
Fiscal	..............	7:2008000
Auxiliar de 1. classe ...... . 9:8408000
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Auxiliar de 2. classe 8:1608000
Auxiliar de 3. classe .......6:2408000
Auxiliar de 4. classe ......5:4008000
Steno_dactylographa . ....8:1608000
Dactylographa de 1. 1 classe	• •	4:800$0
Dactylographa de 2.1 classe	•	 3 .600$00
Sub-chefe do expurgo de cale	 9:8408000
Technico do expurgo ......5:4008000
Encarregado de expurgo de 1.1 classe	3:6008000
Encarregado de expurgo de 2.t classe	2:4008000
Encarregado de expurgo de 3.1 classe	1:800$000
Encarregado de expurgo de 4. 1 classe	1 :2008000
Porteiro	..........4 :2008000
Continuo ..........3:2408000
Servente .......... 2:6408000Mensageiro .........2:4008000
Servente_auxiliar .......1 :2008000

Art. 2.0 Os funccioflariOS de que trata esta lei ti.
caia incorporados ao quadro dos servidores do Estado
com todas as garantias e proventos de que estes des.
fructam.Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario,
devendo esta lei entrar em vigor a partir de 1.0 de ia..,
neiro de 1936.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belo Hórizonte,
aos 13 de dezembro de 1935-

BEI. EDICTO VALLADABES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N.33

Autoriza o Governo a auxiliar a construcção de estradas
de rodagem

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerae
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a auxiliar com.
a importancia de 20:000$000 (vinte contos, de réis) a
construcção de uma estrada de rodagem entre Serro J
Diamantina, passando por Datas e Tijucal.

' Art. 2.o Fica egualmente autorizado a auxilar com
10:0008000 (dez Contos de réis) o Prolongamento dessa
estrada até a séde do districto de Gurimataby, passando
pela séde do districto de São João da Chapada, ambos
DO municipio de Diamantina, e com 15:000$000 (quinze
Contos de réis) para conclusão das obras de estrada de
automoveis entre Malacacheta e Theophil0 Otoni.

Art. 3. As depesas correrão pelas verbas Estradasde Rodagem.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente Como neila secontém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte,aos 18 de dezembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Raul de Nronha Sá
Ovidio Xaviej. de Abreu

LEI N. 34
Modifica a lei n. 9 de 1.0 de novembro de 1935
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica supprimida a taxa de expediente de

dois mil réis (28000) sobre sacca de café exportado doistado.
Art. 2.0 Fica reduzido a 5 % (cinco por cento) advalorem o imposto de exportação de café mineiros
Art. 3.' Será de 1011.000 (dez por mil) o imposto

Isobre vendas e consignações effectuadas por comner..
cientes e productores, inclusive os industriaes.

Art. 4.' No regulamento que o governo expedir
para a execução desta lei e da de a. 9, poderão ser crea-das novas classes na tabeila do imposto de industrias
e profissões, bem como poderá ser ajustado o criterio do
1ançamento pela população, segundo as condições pecu-
Ilares aos municipios do Estado.

Art. 5.' Esta lei entrará em vigor no dia 1.° de ia-
aeirode 1936, revogadas as disposições em contrario.

1

11
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
aos 18 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALIÀn.nxs RIBEIRO
Ovklio Xavier de Abreu

LEI N. 35

Autoriza a doação de um predio e respectivo terreno
Prefeitura de Lagôa Dourada

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. Unico. Fica o Governo do Estado autorizado
a doar á Prefeitura de Lagâa Dourada o predio e res-
pectivo terreno onde a mesma funcciona, revogadas as
disposições em contrario.

Mazído, portanto, ia todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como neila se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLAOA&ES RIBEIRO
Gabriel- de Rezende Passos
.Ouidio Xavier de Abreu

LEI N. 36

Aaíorlza a abertura de um credito .supplemenlar d..
360:3108000 e de um CÃ'edito espesial de 5748000

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas (iere
decreta e e eu sancciono -a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abr
um credito de trezentos e sessenta contos trezentos e.4e
mil réis (360:3108000), supplementar ás verbas 434 e
43 1 7 do orçamento vigente, sendo, respectivamente,
298963$000, para pagamento das folhas dos funecioniW
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tIos contractados da Imprensa Official referentes ao
mezes de outubro, novembro e dezembro e 61:347$000,
destinados ao pagamento de gratificações a funcciona-
rios effcctivos e obreiros da mesma Repartição.

Art. 2.0 Fica egualnzente o Poder Executivo autori-
zado a abrir o credito especial de quinhentos e setenta
e quatro mil réis - (574000) para attender ao paga-
mento da gratificação addicional da lei n. 425, de 1906,
a que fez ju's o primeiro official da Secretaria das Fi-
nanças, 1-loracio de Souza Costa, no periodo de 1.° de
Junho a 31 de dezembro do corrente anno.

Ari. 30 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas s autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram a façam cumprir tão exactamente como nella se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 37

Autoriza o abertura de um credito especial

À Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo -do Estado autorizado ia
abrir um credito especial de 3438300, destinado ao pa-
gamento ao furccionario da Secretaria das Finanças,
Manoel Ferreira dos Santo', dos addicionaes relativos
ao peçiodo de 18 de setembro a 31 de dezembro do cor-
rente anno.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cura-
pram e façam cumprir tão exactamente como nelia se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em
aos 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

Belio Horizonte,
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LEI N. 40

Tiza a compra de um terreno destinado á coustru_
cção do quartel do 8.° Batalhão de Caçadores Mi-neiros

-A Assemijléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
reta e eu sanccion 0 a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a adqui_

r do dr. Paulo Menicucci, pela quantia de dezoito con-
s de réis (18 :000$000), um terreno, em Lavras, desti
ido á construcção do quartel do 8.° Batalhão de Ca-
dores Mineiros.

Art. 2.° Revogam-se as disposições com contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

mhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
façam cumprir tão exactamente como nella se

Dado "o Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte,
a 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Raa1mm1()
Gabriel de Rezende Passas
Oi'idi .\'u'iej- de Abreu

LEI N. 41

Srizo 'o Podei' Executivo a abrir zun credito especial
de L . 990:224 $200 para liquidação de compzo1njssos
decrrenies de obras publicas -executadas em exer.'
CiCios anteriores

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas (leraes.
creta e eu saniciono a se,uinte lei:

1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,L secretaria da Viação e Obras Publicas, um credito
pecial de muil novecentos e oitenta contos dtizeiitos e
ate e quatro mile duzentos réis (1.980 :224$200), des-IIido"a attefl(ler á liquidação de coniproInissos decorreu-
1 das seguintes obras publicas realizadas em exerci-

anteriores:
-,- Construcção do Fortim de Sali-
nas. Contracto de 12-IV..934 .	170:163$900

- Ideni da Cadeia de Tres Cora-
ções. Contracto de 18JV1L33 (..
lima prestação .........J -J:'7)
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LEI N. 38

Autoriza a abertura de um credito especiul

A Asseinbléa Legislativa do Estado de Minas Geraies ,
 e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a
abrir um credito especial da importancia de 180$000,
destinado ao pagamento de addicionaes, no periodo de
15 de agosto a 31 de dezembro do corrente anno, ao
vigia fiscal de Serraria, Francisco de Assis Ribeiro.

Art. 2," Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum.
pram e façam cumprir tão exactamente como nelia se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 20 de dezembro de 1935-

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ouidio Xavier de Abreu

LEI. 39

4ufariza o Goverito a abrir um credito especial de
1:200$000 oara pagamento de oddicionaes a Octavio
Vieira Braga
A Asseiiibléa Legislativa do Estado de Minas Gerars

decreta e eu saneciono a seguinte lei:
Art. 1.1 Fica o Governo do Estado autorizado a

abrir um credito especial de uma conto e duzentos mil
réis (1':200$000) destinado a attender ao pagamento da
gratificaçãi addicional da lei n. 425, de 1906, ao Chefe
de Secção do Inspectoria Fiscal de Minas, no Rio de Ja-
neiro, sr. Octavio Vieira Braga, referente ao periodo
de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro do corrente anilo.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cura.
pram e façam cumprir to exactamente como nela se,
contém.

Dado no Palacio do Governo, em Beijo Horizonte,
a*s 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARRS Bunan('
Ouidio Xovier de Abreu

1
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3 - Idem da Escola Normal de For-
miga. Contracto de 21-1-935. Ul-
tima prestação .........

B4 - Ampliação do quartel do 9.' B.
C. M., em Barbacefla, autoriza-
da, por administração, em 16-VI-
34................

5 - Edificios da Colonia "Santa Iza-
bel". Reparos em 6-IV-34 .

6 - Construcção da ponte sobre o
rio Paraopeba, em Arrojfado Lis-
boa. Contracto em 25-VII-33. Ul-
tima prestação ..........

7 -- Idem, da ponte cio rio Sapucahy-
Mrim, entre Pouso Alegre e Santa
Rita do Sapucahy. Aterros de ac-
cesso autorizados em 6_X-934

8 - Idem, da ponte "Americo Teixei-
ra", em Cachoeira dos Macacos.
Contractos -de 8-IX-934 e de 21-
XI-934, da ponte e da variante de
accesso .............

9 - Idem, da ponte sobre o rio Ver-
de, em Porto dos Buenos. Contra-
cto em 30_X1.933. Ultima presta-
ção...............

10 Estrada Pitanguy_PapagaiO. Au-
torizada por administração, em
26-VI-34. Ultimo trecho .

11 - Estrada piumhy_Garças. Adqui-
rida por escriptura publica, de 9
de dezembro de 1934 ......

12 - Estrada Juiz de Fóra-Bicas. Sal-
do apurado, em 1934, a favor do
tarefeiro ............

13 - Estrada Josino de Britto-Campos
Geraes, adquirida por escriptura
publica de 3 de outubro de 1934.

14 - Estrada Theophilo Ottoni-Itam-
cury. Adquirida por escriptura
publica de 30 de novembro de
1934 ..............

15 - Estrada Guarany-Porto de Gua-
nhões. Contractada em 25-X-934.
Saldo de medições já feitas

- 245 -

t6 - Portadores de vales da antiga
Estrada de Ferro Oeste de Minas.
Anno de 1900. Em virtude de ao-
cordo precedido de sentença Judi-
ciaria ..............165:715*100

17 - Para pagamento de diari.as ven-
cidas por funccionarios da Secre-
taria de Estado, principalmente
engenheiros, em viagens de servi-
ço publico ...........:35:000$000

1.980:224$200
Art. 2.1 Revogam-se as disposições cm contrario.
Mando, portanto, 'a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
i1•444$	pram e façam cumprir tão exactamente como nelta se

contém.
Dado no Palacio do Governo, em Belio Horizonte,

aos 20 de dezembro de 1935.
BENEDXCTO VALLADAZIES Rnwano

111 :4	 Raul de Noronha Sd
Ovidio Xavier de Abreu

26:8.
LEI N. 42

150:0 Autoriza a permuta de um proprio do Estado por outro da
Prefeitura de Bicas, e a venda de uma sorte de ter-
ras em São Gothardv.

100:7

I

A Assembiéa Legislativa, do Estado de Minas Geiaes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

	

10:354	Art. 1. 0 Fica o Puder Executivo autorizada afie-
Ctuar a permuta, sem onus para o Estado, do terreno

de existiu o antigo Grupo Escolar e Bicas por ouro

	

167:000	Prefeitura desse municipio.
Art. 2.' Fica eguatmente o Poder Executivo 'auto-

Tlzado a vender em hasta publica, pelo preço minimo
de tres contos de réis, uma sorte de terras em São
Gothardo, adjudicada ao Estado em execução contra
Oslas Moreira Sobrinho.
f.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contra-

78:

201:01

11:3

321:

276:81
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Mando, portanto, a todas as autoridades,
conhecimento e execução desta lei pertencer,
cumpram e façam cumprir tão exactamente como
se contém.

Dado no Palacio do Governo, eu Beilo Hori
aos 20 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES R!BEIRØ
Gabriel de Rezende Passos
José Bonifacio Olinda de Andrada
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 43

Estabelece o quadro do pessoal e,ffectivo do Tribwu
Contas, fixando-lhe os respectivos vencimentos

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gei
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1 . 0 A Secretaria do Tribunal de Contas o
por-se-á do seguinte pessoal: 1 secretario, 1 chefe
serviço technico, 2 auxiliares technicos, 2 auxilii
administrativos, 2 primeiros officiaes, 2 segundos
ciaes, 2 amanuenses, 3 dactyl(>graphos, 1 porteiro,
continuo e 2 serventes.

Art. 2 . 0 Fica approvada a seguinte tabefla dei
cimentos annuaes para os funccionarios cio Tribunal
Contas:
Secretario	........18:0001
Chefe de serviço technico	 18:0001Auxiliar technico .......12:Q00$
Auxiliar administrativo. ....10:80011.0 official	...........9:840$
2. 1 official ..........8:16O$
Amanuense ..........6:2401
Dactylographo........3:6001
Porteiro	..........4 :2001
Continuo..........
Servente	 ').AÃA

Paragrapho unico Fica o Poder Executivo au
zado a abrir o credito necessario para pagamento
vencimentos a que se refere este artigo, a partir
data, até 31 de dezembro de 1930.
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Art. 3. 1 Esta lei entrará em vigor na data je sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que e
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelhi
se contém.

Dado no Palacio do Governo, em Bellc horizonte,	- -
aos 23 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLA»ARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu	 .- 4

LEI N.44

Autoriza a abertura de diversos creditas suppleinenlwes	 1
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gemes

decreta e eu sanccioflo a seguinte lei:
Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a

abrir, pela Secretaria da Edr'eção e Saude Publica, ce-
ditos de 150:000$000, 12:000$000, 53:500$000 ......
250:000$000 e 12:00000 supplementares, i,pectiva-
mente, ás verbas 56112, 56115, 560, 577 e 5835, do ar-
rnnento vigente, no total de quatrocentos e setenta e se-

te contos e quinhentos mil réis (477:500$000).
Art. 2.° Revogam-se as disposiçõe- e;n "ontr;-i-

rio.
Mando, portanto, a todas as autoridades, e quem

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façah cumprir tão exactamente como neila

contém.	 -
Dado no Palacio do Gove rno, em Bel ; n Horizonte,

aos 21 de dezembro de 1935.
BENEDICTO VALLÀDARES RIBEIRO
José Bonifac io Olincla de Andriula	-.

-	Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 45
Autoriza a abertura de um credito especial de 55 : 177$400

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerae
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir uru credito especial de 55:177$400 (cincoenta e
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cinco contos, cento e setenta e sete mil e quatrocenti
réis), destinado a attender ao pagamento de contas
Imprensa Official, relativas a encorninondas e public
ções feitas de ordem da Assenibléa Legislativa.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contt
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem
conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como net
se contém.

Dado no Palacio do Governo, em Belo Horizont
aos 21 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

LEIN. 46

Autoriza a abertura de varlos creditos

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraíi
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a abrir, pele
Secretaria das Finanças, os creditos supplcmentares (L5
59:700$000, para reforço das verbas 43 1 11 , 43115 - 17 e
43147, e de 277:453$500 para attender ás desfesas j
feitas pela Imprensa Ofifcial; de 150:0008000, á verba
49112 (transporte da Secretaria da Agricultura), e
481:849$300, para reforço das verbas constantes da e
lação que acompanha o processo da Secretaria da Ed%
cação; e o credito especial de 525:246$800, destinado ao
pagamento de despesas já feitas pela Secretaria da Edu
cação para attender ao serviço sanitario do Estado.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra.
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem g
conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumprar e façam cumprir tão exactamente como nelia
se contém.

Dcdo no Palacio da Liberdade, em Beijo Horizot
aos 21 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
José Bonifacio Olinda de Andrada
Quidio, Zavier de Abreu

213

LEI N. 47
Autoriza a abertura de um credito especial de 25:000$000

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gertes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo -autorizado a
abrir, pela Secretaria da Agricultura, IndustrL', Co:n-
mercio e Trabalho, o credito esnecial de 25:000$000
para attender a despesas realizadas com a ccnducção
de funceion.arios, expediente e serviço telephonico.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como acha
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Behlo Horizonte,
aos 21 de dezembro de 1933.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 48
serviço de Fomento e Defesa da Producçãc.

do Algodão
A Assernbléa Legislativa do Estado de Minas Ger.aes

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica regulamentado por esta lei o serviço

de fomento e defesa tia producção do algodão, perten.
cente á Secretaria da Agricultura, Industria, Commercio
e Trabalho.

Art. 2.° Custeará a execução desse serviço o pro-
ducto das taxas creadas nesta lei e as verbas orçamen-
tarias a elie destinadas.

Art. 3. 0 A producção de sementes de algodão para
plantio será feita:

a) nos estabelecimentos officiaes e:cialiados;
b) nos campos de cooperação e de semi-co(,,pera-

ção;
e) nas culturas particulares fiscalizadas peio Ser-

viço.
Art. t.° O expurgo da semente para plantio só é

permittido nos estabelecimentos particulares que of te-
roçam as condições regulamentares para isso exigidas.
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§ 1 .o Para esse fim e Pia attender melh
gencias cio Estado, serão creados postos regi
expurgo.

§ 2.° Aos infractores deste artigo será ap
multa de 1:000$000 a 3:000$000.

Art. 5.° Ao Serviço de Fomento do Alg
prefeituras e estabelecimentos a que se refere o
compete fazer a distribuição de sementes para

Art. 6.° Poderá ser dada autorização ás
ras, cooperativas ou syndicatos agricolas para
rem sementessementes para plantio, desde que:

a) requeiram autorização como distribui
b) distribuam, apenas, sementes que lhe

fornecidas pelo serviço;
c) respeitem o preço de venda estabele

Serviço;
ri) enviem, mensalmente, ao Serviço, um

detalhado das sementes distribuidas.
Art. 70 A semente para plantio deverá

dicionada em sacco novo, pyrostampado, com p
levando no interior uma etiqueta .analytica.

Art. 8.° Nenhuma semente será distribui
previa analyse no laboratorio de sementes.

Art. 9. 1 Para effeito de fiscalização, dev
vrador exhibir, quando exigido, documento q
a procedendo da semente.

Art. 10. Só poderá ser plantada semente 1
pelo Serviço.

Ari. 11. As infracções aos artigos ireced
cão punidas com multas de 500$000 a 2:000$0

Art. 12. O Serviço estabelecerá annualn
preço de venda das sementes para plantio.

Art. 13. Serão estudadas, nos estabelecim
perimentaes do Serviço, as especies e variedad
godoeiros de maior valor economico para cada

Art. 14. O Serviço manterá campos de co
e de semi-cooperação com interessados na eu
algodoeiro

§ 1.0 Para esse fim, concederá os seguiu
res:

a) direcção technica;
b) emprestimo do machin orlo agi-!cola ne
C) sementes para plantio e replantio;
ri) insencticidas para o combate ás prag
§ 2.° Da producção do campo de coopera

semente caberá ao Serviço; no caso da semi-

ção, cujos favores são reduzidos, caber-lhe-á urna por-
centagem proporcional aos heneficios concedidos.

Art. 15. O contracto de cooperação não excederá
de dois armos.

Art .16. Para funccionaremn no Estado, as insiiUa-
ções de beneficiamento e prensagem devem estar autori-
zadas pelo Serviço de Fomento do Algodão.

§ L° Para effeito de autorização, as instailações
de beneficiamento e prensagem deverão satisfazer ás cxi-
gencias technicas do Serviço.

§ 2° Ficam isentas das exigencias technicas do
Serviço, para effeito de autorização, as installações exis-
tentes nas fabricas de tecidos e destinados exclusiva-
mente ao beneficiamento de algodão para seu consumo.

§ 3. 1 A Secretaria da Agricultura poderá isentar
das mesmas exigencias as pequenas niachinas instalia-
das nas fazendas e que beneficiem exclusivamente algo-
do de producção destas, destinado ao consumo de fa-
bricas loc-aes.

Art. 17. A Secretaria da Agricultura poderá con-
ceder favores especiaes, por prazo determinado, ás
uzinas de beneficiamento que se submetterem ás se-
guintes exigencias:

a) dispuzerem de apparelhurnento completo para
um perfeito beneficiamento;

ili) funccionareni em predio apropriado, dispondo
de tulhas para a se p aração, em typos, de algodão era ca-
roço; de sala de classificação; de dependeucia para ex-
purgo, e deposito para sementes e fardos;

c) beneficiarem algodão em caroço, rerebido da par-
ticulares, mediante taxa estipulada pelo Serviço;

d) fizerem o beneficiamento a que se refere a letra
"e", na ordem da entrega pelo interessado;

e) fornecerem, a pedido do interssado, para effei-
lo de warrantagem, certificado do algodão beneficiada,
com o visto do fiscal do beneficiamento;

f) observarem a taxa de armazenagem estabeleci-
da pelo Serviço;

g) remetterem, mensalmente, ao Serviço, dados es-
tatisticos do movimento do algodão na Usina;

Art. 18. O algodão de propriedade do usineimo, para
ser beneficiado, obedecerá á mesma urdem pre kta na
letra "ri".

Art. 19. Ao infractor dos artigos 15 e 16 serão
cassados os favores que lhe forem concedidos.
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Art. 20. A Secretaria da Agricultura poderá instal-
lar e custear usinas regionaes de beneficiamento nos
centros de producção ou de concentração do algodão.

§ 1 . 0 Nas usinas regionaes funccionará um posto
de classificação e um posto de expurgo de sementes, e,
quanto possivel, instaliações para o beneficiamento da
se'ente para extracção do oleo.

§ 2.0 A taxa de beneficiamento do algodão, nas
usinas regionaes, será, annualmente, estabelecida pelo
Serviço de Fomento do Algodão.

Art. 21. Para effeito de exportação as caixas das
prensas das instailações de beneficiamento medirão in-
ternamente i,mlO por 0,m47, devendo produzir fardos
de 150 a 200 kilos.

§ 1. ' Os fardos destinados á exportação deverão
ser envoltos em aniagem ou tela de algodão, novas, e
amarrados com cintas de aço.

§ 2. Fica marcado o prazo de 12 mezes, a contar
da data da publicação desta lei, para que as usinas
actaulmente instailadas no Estado dêem ás ciixas das
prensas as dimensões estabelecidos no artigo anterior.

Art. 22. Ao fiscal de beneficiamento, que terá li-
vre accesso em qualquer instailação de beneficamento,
compete:

a) inspeccionar todas as installações de beneficia-
mento e prensagem junto ás quaes estiverem servindo,
intimando aos seus proprietarios a prompta substitui-
ção das peças que não satisfizerem ás condições exigi-
das para um perfeito beneficiainento;

b) verificar as infracções da presente lei, lavrando
o respectivo auto de infracção, que será remettido á au-
toridade superior;

e) reinetter, quinzenalmente, á direcção do Servi-
ço, o quadro demonstrativo do movimento da respectiva
Insiailação;

d) fornecer, promptamente, aos seus superiores
hierarchicos, todas as informações solitadas, para o
(luc deverá manter uma escripturação perfeita dos ser-
viços a seu cargo;

e) vender aos lavradores sementes, insectiicla, etc,.
de accordo com as instrucções recebidas; distribuir pu-
blicações officiaes relativas á cultura 4o algodeiro, e
prestar todas as informações referentes aos serviços a
seu cargo;

0 1 ministrar aos lavradores todos os ensinamentos
necessarios a um perfeito serviço de plantio, colheita,
selecção e beneficiamento, demonstrando as vantagens
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do emprego da semente expurgada e seleccionada, para
o que visitará as lavouras da região a seu cargo nas
épocas proprias;

g) retirar amostras do algodão beneficiado, em
quantidade não excedente a 120 grammas, e envial-as ao
posto de classificação mais proximo, afm de serem de-
vidamente apreciadas;

h) visar os certificados a que se refere a letra e
do artigo 15;

i) visar e registrar, para effeitos estatisticos, as
guias do despacho de caroço de algodão e de algodão em
caroço;

j) levantar a estimativa da área cultivada e da
producção algodoeira na zona e na época (leterminada;

k) assistir ao beneficiamento e prensagem do al-
godão, procedendo com os interessados de accordo com o
araigo 23 e paragrapho unico.

Art. 23. Os serviços do fiscal junto a uma instal-
lação de beneficiamento serão de 8 horas de trabalho
effectivo.

Paragrapho unico. Sempre que houver necessidocle
e a pedido do interessado, poderá ser proroga(io o ex-
pediente acima, devendo o interessalo pagar uma t.ixft
correspondente ao excesso de tempo de trabalho.

Art. 24. De accordo com o decreto federal a.
22.929, de 12 de julho de 1933, é obrigatoria a classifi-
cação commercial de todo o algodão beneficiado no ler-
ritorio do Estado de Minas Geraes, bem como do algo-
dão proveniente de outros Estados e ainda não classifi-
cado.

Paragrapho unico. Para execução deste artigo, en-
trará o Estado de Minas Geraes em accordo com o go
verno da União.

Art. 25. Fica estabelecida a taxa de $010 por kilo
de algodão beneficiado no Estado.

Paragrapho unico. A taxa a que se refere este arti-
go destina-se ao custeio do Serviço.

Art. 26. Nas reincidencias, são as multas cobra-
das pelo dobro.

Art. 27. As taxas e multas creadas nesta lei serão
recolhidas ás coliectorias estaduaes, mediante guia visa-
da pelos funccionarios da Secretaria da Agricultura in-
cumbidos de sua execução.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contra-
rio.1	1
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como neila
se contem.

Dado no Palacio do Governo, cai Beilo Horizonte,
aos 27 de dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
(ividio Xavier de Abreu

LEI N. 49

Dispõe sobre a classificação, enfardamento e exportação
do fumo em folha, produzido no Estado

A Assernbléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. ' Fica estabelecida a classificação official,
obrigatoria, para turno em folha, produzido no Estado,
de accordo com as tabeilas orgazinadas pelo Serviço de
Fomento do Fumo.

Art. 2.° A classificação official será feita no Ar-
mazem Central de Belio Horizonte e nos entrepostos
particulares ou officiaes que o Governo autorizará ou
creará nas zonas de maior producção.

Art. 3.° O Governo autorizará o fuuccionanento
de entrepostos particulares, neiles mantendo fiscaes de
classificação e enfardamento emquanto durar a safra,
sempre que os interessados o requeiram, demonstrando
as iiidespensaVeiS condições de productores.

Art. 4. 1 O Armazem Central, os entrekostos offi
ciaes e os fiscaes, nos entrepostos particulares, fornece-
j.5 uma guia de livre transito, contendo:

a) classificação official;
b o nome ou marca do productor;
c) o municipio da producção;
d) o armo da safra;
e) o numero dos fardos classificados e o respectivo

peso.
Art. 5.° As folhas de fumo, depois de classifica-

das, deverão ser reunidas em molhos de 15 a 25 folhas
no maximo, e assim enfardadas, utilizando-se como
nvoltorio aniagem a. 2 ou mais cerrada.
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Paragrapho unico. Para as tres primeiras classes

defumo de forno (cura em estufa), é exigido um forro
Interno de papel resistente.

Art. 6.0 Os fardos de fumo devem ter as dimensões
de 94 x 53 centimetros de base e o peso Inaximo de 78
Mos no acto do enfardamento.

Art. 7.° Ao serem feitos, todos os fardos deverão
receber, com tinta indelevel, num dos topos ou cabe-
ços, as indicações da classificação official, do anuo da
safra e do peso, e os dizeres: MINAS GERAES -- BRA-
SIL; numa das faces lateraes, receberão o nome ou mar-

do productor e o municipio da producção, ficanuo
o outro topo ou cabeço para a marcação das indicações
de destinatario e destino, ao serem exportadas.

Art. 8.° O enfardamento será feito nos locacs a
que se referem os arts. 2. 0 e 3. 0, correndo por conta do
proprietario do fumo, no caso doart. 2.°, o custeio do

ateria1 empregado.
Art. 9.' Só é permittida a expor-sção de fumo em

folha, quando classificado e enfardado de accordo com
as exigencias deste decreto.

Art. 10. As estradas de ferro só Lransportarão
fumo em folha, destinado á exportação, quLndo for
acompanhado de guia de livre transito a que se refere
o artigo 4.

 tmico. Essa guia deve conter o visto
do fiscal de classificação, nome do destinatario e a es-
tação ou porto de destino, nacional ou extrangeiro.

Art. 11. Fica creada a taxa de fiscalização, de $020
(vinte réis) por kilo, pagavel nos locaes de cJassifia-
ção e enfardamentos determinados neste decreto.

Art. 12. O fumo em folha que for transportado
para fóra do Estado, em aninlaes, caminhões ou outro
.vehiculos, sem guia de livre transito devidamente lega-
lizada, será apprehendido e conduzido ao enIrcI)osio
mais proximno, para a classificação, ficando o seu pro-
prietario obrigado ao pagamento das despesas de troas-
porte e classificação, além da multa de 5$000 por fardo.

Art. 13. As taxas e multas creadas nesta lei serão
recolhidas ás collectorias estaduaes, mediante guia vi-
sada pelos funccionarios da Secretaria da Agricultura
Incumbidos de sua execução.

Art. 14. Para fins cornnserciaes, todos os produ-
ctores, exportadores e enfardadores de fumo são obri-
gados a registro gratuito no Serviço de Fomento do

i

Secretaria da Agricultura.
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Art. 15. Ficam approvadas as tabelias ns. 1 e
para a classificação dos fumos de forno, ou de cura
estufa, e dos fumos de cura em galpão.

ArL. 16. Fica o Secretario da A gricutura, Indus-
tria, CornmerciO e Trabalho autorizado a resolver os ca-
sos omissos desta lei, e a approvar novas tabeilas de
classificação que foram propostas pelo Serviço de Fo.
mento do Fumo.

Ari. 17. Este decreto entrará em Vigor a 1.0

janeiro de 1936, revogadas as disposições em contrario.;
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem a

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nem
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo 110riz11t
aos 27 de dezembro de 1935.

BuNEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 50

Autoriza a creaçdo de uma coilectorfa de rendas e
duaes em Vigia
A Assemhléa Legislativa do Estado de Minas Ger

decreta:
Art. 1 . 0 Fica o governo autorizado a crear a

coilectoria das rendas estaduaes dos districtos de Vil
Salto Grande, Rubim e Pedra Grande, do municipio
Jequitinhonha, com séde no primeiro daquelies.

Paragrapho unico. O preenchimento dos cargos
nova coliectoria será livremente feito pelo govc:no.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em coa
rio.

Sala das Sessões da Assembléa Legislativa, em
Horizonte, aos 23 de dezembro de 1935-

ABILIO MACHADO

Presidente.
Lincoin Kubitschek - 1. 0 secretario.
Sylvio Marinho - 2.° secretario.
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LEI N. 51
Modifica disposições do decreto li. 11.412, de 30Mizho de 1934

Assenibléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancejono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado aacluw do sorteio de premios do Emprestjrn 0 Mineirodi Cousolidação, a realizar-se em 31 d.e dezembm cor-
ra do sorteio.fene, a apollces que não forem collocadas até á vespe-

pui
Art 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua

jãcação, revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

Ótiheciinento e execução desta lei pertencer que
reliacumpram e façam cumprir tão exactamente como reflHContém.

• Dado no Palacjo da Liberdade, em Belo Horizonte,
ios 27 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAE.ES RIBEIRO
Ouldio Xavier de Abreu

RAZÕES DO VETO

go sancção ao projecto de lei ii. 52, que suspen-
as consignações em folha relativas ao mez de dezee a.ssim procedo pelos seguintes motivos:
Fan rigor, as unicas consignações que se fazem naS

lias dos lunecloflarios publicos são as que se destinam
P1idencja dos Servidores do Estado.Or~i-,ada e subvencionada pelo Estado, a Pracãa teia	 evi..compromissos e responsabilidades de vulto,ruo manter em dia o pagamento do
a pelos seus associados, auxiliar s pecu1i	1stjij..

a construcção deas para os funccionarjos e, finalmente, Conceder em-
Istimos a estes, a juro moclico e liquid.avej mensal-
ate, mediante desconto em folha.
Para isso, a Previclencia conta com renda certa, 

e)aseada nesta que faz a distribuição dos hencliciosa que foi organizada; esta renda é constjtujdapreci.'ente das contribuições mensaes descontadas dolentos de seus associados s ven-
Privada da renda de tini mez, aquelie instituto teráMhmo normal de sua vida interrompido

L. 17	
e disso ad-o lnconvenjentes para os proprios funccjonarjos
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Para evitar :taes inconvenientes teria sido preciso fazsr
se previo estudo da posição actual dos encargos da so
cledade.Accresce, ainda, a circumStaflCia de que a suspen-
são de descontos se refere ao mez de dezembro correnti
'e de que, por concessão especial da administração, foi
antecipado, neste mez, o pagamento ao funcciOflaliSlflO,
tendo já os funccioflariOs, na sua maior parte, recebido
vencimentos com esses descontos em folha. A devoh
ção das ImportanCias descontadas causaria transtorno 1
administração, determinando uma revisão meticulosa
dos pagamentos feitos.

Facil é, pois, avaliar os incovenienteS que advi-
riam da medida consignada no projecto de lei n. 52.

Palacio do Governo, aos 27 de dezembro de 1935
BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO

Governador do Estado.

E' o seguinte o projecto de lei a que se referem
razões do veto suppra:

PROJECTO DE LEI N. 52
Suspende as consignações em folha relativas ao mez

dezembro
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geral

decreta:Art. 1.° Ficam suspensas as consignações em foU
dos funccionarioS estaduaes e municipaes, civis e mi
tares, e relativas ao mez de dezembro de 1935.

Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de N
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Sala das Sessões da Assembléa Legislativa, em $
Horizonte, aos 24 de dezembro de 1935.

LEI N. 53

Autoriza a abertura de credito na importancla de
25.409:809$700 supplemeniar á verba 37136 do
çamenio vigente
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Ger

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1. Fica o Governo autorizado a abrir o

dite na importancia de 25.409:809$700, supilementa

?erba 37136 do orçamento vigente e destinado a occor-
rei a despesas com juros, commjssões, descontos de ti-
iIos, differenças de cambios, e outras liquidações e pa-

gamentos referentes a debitos verificados em exercidos
-anteriores e no corrente, bem corno ao pagamento te
juros de operações de credito venciveis em 31 do cor-
rente mez e referentes ao 2. 1 semestre deste anuo.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contra-

Mando. portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
çurnpi'am e façam cumprir tão exactamente como neliase contém.

Dado no Palacjo da Liberdade, em Belio Horizonte,
iOi 27 de dezembro de 1935.L BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 54

rova o convenio celebrado entre o Governo da União
e o Estado de Minas, para execução do Codigo de
Minas.

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
ecreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.° Fica approvado o convenjo celebrado em
e dezembro de 1935 entre o Governo da Republica

s Estados Unidos do Brasil e o Estado de Minas Ge-
es, para execução, no territorio deste, do Codigo de Mi-
s, consubstanciado no Decreto n. 24.642:, de 10 de
lho de 1934.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
rnpram e façam cumprir tão exactamente como nelia
contém.
Dado no Palacio da Liberdade, em BeBo Horizonte,
27 de dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLAOAJIES RinEino
Israel Pinheiro da Silva
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.LEI N. 55

Dispõe sobre a prinira eleição de veI44re
e juizes de paz, e sobre z irislaliação d(
Municzpaes, e autoriza a reducção de in
rzicipaes
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

deereta e ei.s saneciono a seguinte lei:
Art. 1.° Os primeiros vereadores das Camaras Mu

nicipoes serão eleitos conunctainente, por voto direUo,
no primeiro domingo de junho de 1936.

Art. 2.0 Haverá na Capital quinze vereadores e, nos
demais municipios, tantos quantos os districtos de que se
compõem, mais seis, até o maximo de quinze vereadores,

Art. 3,0 Diplomados os vereadores, reunir-»b
dentro em trinta dias, mediante convocação do mais vo-
tado em primeiro turno, e sob a presidncia deste, eI
gendo-se a Mesa para o primeiro quatriennio.

§ 1.0 A Mesa compor-se-á de um presidente e dois
secretarios (primeiro e segundo), fazendo-se entre ellø
a substituição no caso de falta ou impedimento, na ordea
aqui estabelecida.

§ 2.° No mesmo dia em que fôr eleito , o presidente
assumirá o cargo e dará posse aos Secretarios, elegendk
e, em seguida, o Prefeito, por maioria de votos dos v

readores presentes.
Art. 4.1 O Prefeito tomará posse dentro em cinco

dias, contados do de sua eleição, perante o presidente di
Camara Munieipal, ou o juiz de direito da comarca.

Art. 5.° O subsidio do prefeito, no primeiro peno
do administrativo, será fixado pela Camara Municipal.

Paragrapho unico. Esse subsidio não execederá i
actualmente em vigor, nem poderá este ser reduzido
mais de 20 % (vinte por cento).

Art. 6.0 Haverá quatro juizes de paz em cada dii
tricto, eleitos conjunctamente com os vereadores.

Paragrapho unico. Os juizes de paz servirão pos
quatro annos, sendo um cada anno, na ordem da votaçã
em primeiro turno, e na mesma ordem se substituiro,

Art. 7•0 Ficam as Prefeituras Municipaes auctor
zadas a reduzir até a importancia dos lançamentos vi
gentes, accrescidos de 20 %, os impostos de industrid
e profissões que lhes competir arrecadar, na forma di
lei n. 9, de primeiro de novembro de 1933.

Art. 8.° Continuam e mvigor todas as disposiçãe
concernentes á organização dos municipos e que não te
rem contrarias á presente lei.
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Mando, portanto a todas as alltn ridades, a quem oooihecimento e execução desta lei pertencer, que a cu.m-pPam e façam cumprir tã exac tamente como neila—n.

Dado tio Palacio do Governo, em Belo Horizonte,
4s29 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLAnAn RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos	Su

•;.O,í	d'

RAZÕES DO VETO

Négo sncço ao projecto de lei n. 58, que ana&bi'ar as eoll'etorjas de renda superior a	 .OOO$OOO annuae, pelos motivos que e segue.m:
O desdobramento das coliectorjas de renda superior

t800:00G$000implica incongruencia q!le, embora não
evidencie á primeira vtst'i, se torna manifesta desde
se considere a interdeperdéncla das rendas Ja col

tória e os proventos dos tUicCionarios exactores.
Estabelecer arrecadação maxima, attingi(la a qual

levesse a coilectoria desdobrar-se, contraria o principio
consella fazer participar os agentes do fisco no au-

tnto da arrecadação a seu cargo, com a desvantagem,
dnda, de diminuir o estimulo que, tanto na ordem mo-
II, como na ordem material, constitue grande força ani-
adora para os exactores.

o actual governo julga de tal maneira efficaz esseriterio, que teve o especial cuidado de regulal-o e am-
unI-o, ainda no inicio de suas actividades (maio de.
134), abolindo a antiga norma, segundo a qual as per-
5nten8- decresciam á medida que as arrecaáaçes au-
Reatavam. Com grande -exilo, estabeleceu-se orienta-
uo inversa, determinando-se que as percentagens au-
eMtm, sempre que a arrecadação exceda o limite nor-ai (lotação) da coilectomua ( ,decreto a. 11.343, de 21)maio de 1934).
4s -resultados desa politica têm sido os mais satis-

etorios, pois, em pouco tempo, as rendas de grande:
rte das coilectorias se elevaram acima do nivel normal.

O Governo está tão convicto dos benefiojos resultan-
i 4a participação do funecionarjo na vida f1ntnte1ra, Estado que submeUeu à Asseiubléa Legislativa o ro
o, ora transformado na lei a. 62, dandoJhe interesse
economias orçamentarias.
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A conjugação desses dois principioS interessar,
exactor na arrecadação e o .funccioflariO, em geral, n
economia das verbas de despesa publica, ha de produzi
effeitos assignalados na vida administrativa do Estado,

O ideal seria que taes principiOs fossem levados ma
além, entretanto, a administração publica é tão comp
xa, que não seria prudente fazei-o sem verificar, anta
es effeitos das primeiras experienCiaS, como vem proc
dendo o meu Governo.

Outros motivos, não tão ponderosos, mas não meu
dignos de nota, podem ser arrolados em abono de nos
ponto de vista. Entre elles, ha a tradicção de se fix
rem triennalmente as lotações das coilectoriaS. A ultin
fixação foi feita no decreto n. 11.343, de 21 de maio
1934, para vigorar no triennio de 1934 a 1936. Na
aconselha a sua modificação antes do término daquel
periodo, salvo se occorrer facto capaz de alterar os
dos do problema.

Ha, tambem, outros aspectos a considerar, como
difficuldade de distribuição equitativa dos serviços s
collectorias das grandes cidades, maior nivel de custo
vida nas mesmas, as condições economicas peculiare
cada região, e outros, que aconselham não se affirn
uma norma rigida para materia dessa relevancia.

Preferivel é, pois, que a administração não fique
vada do exame isolado de -cada caso, mediante estai
que abranjam todos os seus aspectos.

Palacio do Governo, 4 de janeiro de 1936.
BENEOIcTO VALLADARES RIBEIRO
Governador do Estado.

PROJECTO DE LEI N. 56, A QUE SE REFEREM
RAZÕES DE VETO SUPRA

Manda desdobrar as collectori(is de renda
800:000$000 annuaes

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas (
decreta:

Art. 1. As coilectorias cuja renda annual fr
ou superior a 800:000$000 serão desdobradas.

Art. 2.0 As nomeações para as novas collec
resultantes desse desdobramento, serão Livremente
pelo Governo.
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Art. 3.° A classificação dessas novas coliectorias,
bem como a distribuição dos seus serviços e a remunera-
çio dos funccionarjos, serão reguladas pela legislação em
vigor.

Art. 4. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Sessões da Assembléa Legislativa, em BeiloHorizonte, aos 26 de dezembro de 1935.

LEI N. 57

Cria mais quatro lugares de desembargadores na Côrte de
Appellação e estabelece com petencia para julgamento
de embargos

A Assembiéa Legislativa do Estado de Minas Geraes
cecreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Ficam creados mais quatro logares de des-
embargadores, dois para cada uma das Camaras de que
se compõe a Côrte de Appellação do Estado.

Art. 2.° Os embargos a que se refere o art. 1.447
da lei n. 830, de 7 de setembro de 1922, serão julgados,,
DOS casos e na fôrma do art. 1.450, da mesma lei, por
turmas de seis desembargadores.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como nella secontém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,aos 27 de dezembro de 1935.

r,	
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos	 -,

LEI N. 58
Cria um posto de combate á framboésia, no districlo ae

Aguas BelIas, municipio ele Theophilo Otloxzi
• A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes

decreta
Art. 1.0 Fica creado um posto de combate á fram-

boésia (bouba) no districto de Aguas Bailas, municipio

ir
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de Theophilo Ottoni, correndo as despesas com o p
e material respectivo por conta das verbas correspa
tes ao serviço 116, das tabeilas explicativas do arti,
paragrapho 4.0, da lei n. 15, de 13 de novembro de

Art. 2.' Revogam-se as disposições em cont.
Sala das Sessões da Assembléa Legislativa. em

Horizonte, aos 28 de dezembro de 1935.
ABlUO MACHADO, Presidente
Lincoln Kubitschek, 1 .0 Secretario.
José Ferrei, servindo de 2. 1 Secretario.

LEI N. 59

Isenta de imposto e concede favores a moinhos de

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gera'
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a conceder a
moinhos que se montarem no Estado para a moagem
trigo local (ou, de producção mineira) os seguintes
vores:

1.1 ) isenção de impostos estaduaes por 5 annos
reducção dos mesmos, respectivamente . de 80, 60, 40,
e 10 1 1 1 , nos 5 annos seguintes;

2.°) delimitação de zona para moinho que se insta
lar no goso dos favores concedidos nesta lei, e prohi
ção do alargamento dos mesmos favores a outros;

3.1) concessão, na Rede Mineira de Viação, qu
para o transporte do trigo em grão, quer para a export
ção de farinha, de tarifas reduzidas;

40) transporte gratuito, nas mesmas estradas rei
ridas no numero anterior, do machinismo e accessori
necessarios á installação dos moinhos;

5•0) incrementação, nas zonas em que forem inst
lados, da producção do trigo..

Paragrapho unico. A capacidade inicial, minim
dos moinhos será de 5 saccaspor hora. Esta capacii
de deverá ser augmentada, á medida que fôr crescem
a fproducção na zona.

Art. 2.' E' vedado aos concessionarios de moinh
a transferencia dos favores a elie concedidos.

Art. 8..' Os favores concedidos em virtude desta 1
fieara sem e! f eito:

a) si os coneessionarios não iniciarem a montagemdos moinhos até o fim do 1.' anno da concessão, ou nãoa al'tfmarem até o fim do 2°
b) si o funccioriarnento dos moinhos se interrom-per por tempo excedente a 2 annos.
Art. 4.' Ficam prohibidas, nos contractos de con-cessão; quaesquer clausulas restringindo a liberdade docwnmercio do trigo em grão.
Art. 5.' O Governo expedirá regulamento para exe-cução desta lei.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto a todas as autoridades, a quem c.

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuni-
prain e façam cumprir tão exactamente como neila secontém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Bello Horizon
ps 29 de dezembro de .1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

1a. Israel Pinheiz-q, da Silva
Ovidio Xavfeï de Abreu

1!	 nr' ,it'.d,.

LEI N. 60

Concede favores á primeira fabrica de cigarros e menu-
facturas de fumos que se fundar no Estado

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

AH. 1.0 A primeira fabrica de cigarros e manufa-
ctura de furhos que se fundar no Estado, com capital su-
perior a 200:000$000 (duzentos contos de réis), ficará
Isenta' 'das taxas de impostos estaduaes, por tres annos.
e gos.á de , uma tarifa especial nos fretes das estradasetaduaes.

Art. 2.' 'As isenções e favores a qtie se refere esta
lei só serão concedidas á fabrica, com capital ralizado,
que entrar	funccionamento até o. fim do, anno de1936

Art. 3.0 Será condição essencial para a concessão
e compromisso por parte do concessionario da fabricade manufacturar de preferencia fumo de pi'odncção mi
elra.



Dado n.o Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 129 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N'.61

Autoriza o Governo do Estado a abrir o credito especial
de 500:000$000

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1 .0 Fica o Governo do Estado autorizado a
abrir, no anuo de 1936, o credito especial de quinhentos
contos de réis (500:000$000), para custeio das despesas
de instaliação e manutenção, durante o segundo semestre
do mesmo anno, da Penitenciaria das Neves.

Art. 2.1 Instaliada a Penitenciaria, serão aprovei-
tados em sua administração provisoria, funccionariOS do
Estado, que para este fim forem designados em comini-
são, até que se organize o quadro de seu pessoal e se pro-
mova o preenchitr.efltO dos respectivos cargos.

Art. 3.0 Para o sustento e tratamento dos detentos
transferidos para a nova Penitenciaria, serão aproveit
das as verbas orçamentarias a 'este fim destinadas.

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

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão 'exactamente ComÓ nelia
se contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio
aos 29 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VAu.DARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Ouldio Xavier de Abreu

,-
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LEI N. 62

Institue porcentagem sobre a economia que se verifique
nas verbas do orçamento para 1936.

A Assem'bléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.' Para os fins do artigo 2. 0, infra, fica o Go-verno autorizado a instituir a porcentagem de 10 oo (dez
por cento), sobre a economia que se verifique nas ver-
bas de despesa do orçamento do Estado, approvado para
1936.

Art.' 2.' Esta porcentagem será rateada, em cada
um dos serviços, discriminados nos paragraphos 1.0,
2.°,,3.°, 40 e 5.° da lei ri. 15, de 13 de novembro de 1935,
proporcionairnente aos vencimentos dos responsaveis di-
rectos por 'esses mesmos serviços, taes como directores
de Secretarias e de estabelecimentos do Estado, conirnan-
dantes de unidades da Força Publica,, intendentes, almo-
xarifes, superintendentes e chefes dos serviços citados.

Art. 3,0 O 'disposto nos artigos 1.0 e 2.0 não se ap-
plica á Divida do Estado e nem aos serviços de Estra-
das de Rodagem, Pontes e Edificios Publicos

'
dada a sua

natureza especial e diversa da dos demais serviços espe-
cificados na lei n. 15.

Art. 40 Compete á Secretaria das Finanças apurar,
após a publicação do balanço annual, a economia reali-
zada em cada serviço, deduzindo desta a iinportancia uti-
lizada dos ereditos sup,plementares abertos para pagamen-
to de despesas por conta dos mesmos effectuados.

Art. 5.0 Os Secretarios de Estado indicarão nomi-
naimente, guaes os funccionarios com direito a perceber
a porcentagem sobre a economia effectivamente realiza-
da nos serviços que lhes são subordinados, encaminhan-
do á Secretaria das Finanças a competente 'requisição
para cada serviço.

Art. 6.' 'O Governo do Estado baixará instrucções
para a execução desta lei, que entrará em vigor a 1.0 de
janeiro de 1936, revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram 'e façam cumprir tão exactamente como nelia se
contém.

Dado no Palacio cia Liberdade , em Belio Horizonteaos 20 de dezembro de 1935.
IRNEDICTO VALLADAX(Es 'RIBEIRO
)vidio Iwier de Abreu
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Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como nelia se
contém.
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LEI N. 63

Approua o Coiwenio Caí éeiro assignado em 18 de julho
do corrente «ano, na Capital Federal, pelos repre-
sentantes dos Estados de S. Paulo, Minas Geraes, Es-
pinto Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernam-
buco e Goyaz, e dá outras providencias

A Asseuibléa Legislativa do Estado de Minas Gerae%
decreta e eu sancniono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica approvado o Coiienio assignado ent
18 de julho do corrente anflo, na Capital Federal, pelos
representantes dos Estados de São Paulo, Minas Geraes,
Espirito Santo, Pio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernarn-
buco e Ooyaz, que acompanha a presente lei:

Art. 2. Fica crendo, até 81 de dezembro de 1937,
"Ad reerendum" do Senado Federal, o imposto sobre
sacca de café exportada, previsto na clausula terceira
do Convenlo.

Paragrapho unico. Sua arrecadação se fará pela for-
ma estabelecida na clausula quarta,, e juntamente com
a do mesmo imposto creado pelos demais signatarios do
Convenio, logo que se effective a reducção na taxa de 10
shillings, mediante os accordos autorizados na mesma
clausula terceira e depois de concedida pelo Senado Fe-
deral a autorização de que trata o art. 8., 3.°, da Cons-
tituição Federal.

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data da suS
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 8:
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuni-
prafl e façam cumprir tão exactamente como neila se,
contém.

Dado no Palacio da Liberdad, em Bailo Horizonte
aos 29 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ouidio Xavier de Abreu

jt

CONVENIO DOS ESTADOS CAiFEEffiOS
(Iniciado a 11 de julho de 1935 e terminado a 18 de

julho de 1935)
Attenclendo a convocação feita pelo ar. Ministro d&

Fazenda em nome do ar. Presidente da Republica aos
Governos dos Estados deS. Paulo, Mines Gerees, Espi.
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rito Santo, Rio de Janeiro Paraná, Bahia, Pernambuco
e Goyaz, reuniram-se na séde do Departamento Nacional
da Café, as respectivas delegações coustituidas pelos se-
u.intes representantes:

Estado de S. Paulo:
Sr. Numa de Oliveira
Dr. Cesario Coimbra (lavoura)
Di'. Antonio Teixeira de Assninpção Netto .(Com.)

Estado de Minas Geraes:
Ovidio de Abreu (Secretario das Finanças)
Orlando Barbosa Flores (lavoura)
José Adriano de Mesquita TelIe (com.).

•	Estado do Espirito Santo:
Dr. Carlos Lindemberg (Secretario das Finanças)

•	Sr. Hildebran40 Silva (lavoiwa)Sr, J~é Prado (emej,

Ealado do Rio de Janeiro;
Dr. Raul Quaresma de Moura - (Secretario das Fi-nanças).
Dr. Fernando de Barros Franco (lavoura)
Sr. Ernesto Maehad0 (cmniuercjo).

Estado dQ. Par'w,4:

Dr. Otbon Mader - (Secretario de ]Fazenda)
Major Antonio Barbosa lFerraz Junior (lavoura)Dr.João de Oliveira Franco	(comuiercio).

Estado da Bahia:

Deputado Clemente Marianj Bittecourt

Estado de Pernambuco:
Deputado Edgard Teixeira Leite
Dr. Francisco dos Santos Figueira (lavoura)
Di'. Adolpho Cardoso Ayres (commereio)

Estado de Goyaz:

Senador Nero de Macedo
Coronel AlijUes Pina (lavoura e comnaercio)

Dr
Dr
Sr.
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ACTA FINAL DOS TRABALHOS REALIZADOS

Os Estados de S. Paulo, Minas GeraeS, Espirito n•
to, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e Goyaz,
pelos seus representantes infra assignados, reunidos em
Convenio nesta Capital, sob a presidenCia do exmo. $r.
Ministro da Fazenda, dr. ArtIur de Souza Costa, aos
dezoito dias do mez de julho de mil novecentos e trinta
e cinco, afim de ser estudada e determinada a forma pela
qual deve prosegUir, em face dos princiPiOS constitUeiO
naes, a acção do Departamento Nacional do Café, basea•
da na politiCa mantida pelo Governo Federal de nianuten-
ção do equilibrio estatistico da producçãO, aperfeiçoa
mento constante da qualidade e sua expansão commerCial,
accordaram approvar as suggestõeS consubstanciadas nas
clausulas abaixo:
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TERCEIRA
Os Estados Caféeiros autorizam o Departamento Na-

cional do Café a entrar em accordo com o Banco do Bra-
aU e com a União, no sentido de ser reduzido ao mmi-
ano o serviço dos respectivos ereditos, reduzindo-se tam-bem, eguivalentemene, a taxa de 10 shillings destinados• esse fim.

Uma vez realizado esse accordo e concedida pelo
Senado Federal, caso se torne necessario, a autorização a
que se refere o art. 8.°, do § 3.°, da Constituição da Re-
publica, os Estados Caféeiros se compro.mette in a crearsobre sacca de café exportada,um imposto de exportação
correspondente exactamente á differença entre a taxa
destinada aos serviços dos credites do Banco do Brasil
e da União, após a reducção referida na clausula anteror, e o valor de 30$000.

PRIMEIRA

As finalidades do Departamento Nacional do Café,
continuam as mesmas para as quaes foi creado o Coa.
selho Nacional do Café. Quanto á parte relativa á melho
ria da producção, por ser funcção do Ministerio da
Agricultura, o Departamento Nacional çjo, Café apenas
concluirá a construcçãO e montagem das usinas já ias.
ciadas.

SEGUNDA

A taxa de 5 shillingS (quinze mil réis), instituida
pelo Convenio de 5 de dezembro de 1931, continuará a
ser cobrada pelo Departamento Nacional do Café, e ap-
plicada no serviço do emprestimo de lbs. 20.000.000.
A distribuição das sobras a partir de maio será feita
aos Estados de Minas Geraes, Espirito Santo, Rio de Ja-
neiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e Goyaz, na propor-
ção entre o total das taxas arrecadadas e as entradas,
nos portos, do café de producção de cada um desses Es
lados, a cuja disposição serão postas, mensalmente, ai
partes que lhes couberem, devendo dita distribuição cor.
responder exactamente á importancia da taxa arrecada.
da sobre os cafés dos referidos Estados.

O saldo, porventura verificado, depois de realizacI
o serviço normal do emprestimo e as restituições à
Estados acima referidos, será creditado á conta do Es
lado de São Paulo no Banco do Brasil, vinculado ao set
viço do emprestlmO, e se destinará a amortizações ante
çipadas do mesmo, logo que sejam realizaveiS.

QUARTA
Os Estados Caféeiros delegarão ao Departamento Na

donai do Café, durante o prazo do Convenio, a cobrança
do Imposto mencionado na clausula terceira e cujo pro-
dueto será destinado á realização dos fins attribuidos aomesmo Departamento.

QUINTA

Emquanto não fôr executado o que se 'estipula, nas
clausulas terceira e quarta, 'continuará a ser cobrada a
taxa de dez shillings (trinta mil réis), como até agora,
destinando-se o producto da cobrança á amortização das
obrigações do Departamento Nacional do Café, de accor'-
do com o artigo sexto, paragrapho terceiro, das Disposi-
ções Transitorias da Constituição da Republica.

SEXTA

Para o fim de ser mantido o equilibejo estatistico, o
Departamento Nacional do Café adquirirá, no interior, da
safra vigente, quatro milhões de saccas de café.

SETIMA
Para as retiradas do café das safras faturas compre-

hendidas no prazo deste Convenio, necessarias á ma-
Menção do equilibrio estatistico, não poderá o Departa-
mento Nacional do Café dispender importaneja superior
ás possibilidades da sua arrecadação, de forma a não ag-
avar o actual passivo do Departamento Nacional doé.

1
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OITAVA

Todo o café adquirido pelo Departamento Nacional
do Café de modo definitivo para o fim de manter o equl-
librio estatistico será eliminado, salvo a parte necessarla
para a propaganda, que será organizada de accordo com
o plano que fôr estabelecido segundo as normas, traça'
das na clausula decima sexta.Entre os processos de eliminação, fica coniprehen-
dida a applicação em fins industriaes, desde que seja
possivel a prévia e completa desnaturação.

NONA
Fica prohibido, pelo prazo do presente Convenie,

sob pena de multa de 5$000 (cinco mil réis) por pé, o
plantio de caféeiros em todo o territorio nacional.

DECIMA
Não serão consideradas novas plantações o replan

tio em talhões velhos a serem substituidos, acm tão POUCO
as plantações feitas em terrenos novos á,-parte. dentl*
da mesma propriedade, uma vez verificado que forirjiW
destruidos cafeeiros velhos, em numero egual, medianl*'
fiscalização do Departamento Nacional do Café.

DECIMA PRIMEIRA
Aos Estados productores de café, cujas plantações,

não tenham attingido a 50.000.000 (cincoenta milhões)
de cafeeiros, fica reconhecido o direito de completare3
esse limite, independente do pagamento da multa est
pulada na clausula nona.

DECIMA SEGUNDA
Os embarques de café no interior, na safra actual,

devem ser feitos á razão de 50 0 1 0 de series directas e
50 °° de series retidas do principio ao fim da safra, Com
liberação das series retidas na ordem chronologica.	4

DECIMA TERCEIRA
As entradas em Santos, na safra actual, serão feitas

obedecendo ao seguinte criterio: 60 010 do total, em cafés
da safra velha e .40 0 1 0 do total em cafés da safra noviki
incluindo-se nesta a porcentagem de cafés preferencia

Decirna quarta

O Departamento Nacional do Café regulará as
tradas de café, tendo em vista que os stocks se maut
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*bam dentro das seguintes cifras: 2.200.000 saccas para
o porto de Santos; 700.000 saccas para os portos do Rio
e Nictberoy; 60.000 saccas para o porto de Angra dos
Reis; 300.000 saccas para o porto de Victoria; 110.000
saccas para o porto de Paranaguá; 60.000 saccas para o
porto da Bahia e 50.000 suecas para o porto de Recife.

Decima quinta
As entradas serão augmentadas no correr do mez,

sempre que sahidas mais elevadas o permittam pana re-
composição dos stocks acima referidos ou quando os
preços se elevem, de modo a prejudicar a situação da
producção nacional em face da concurrencia dos cafés
de outras procedencias; caso em que o limite dos stocks
poderá ser excedido.

í)eci,na sexta
O plano relaiivo x propaganda do café será traçado

por uma enimissão constituida por um Director do De-
partamento Nacional do Café e representantes dos Mi-
tsterios da Fazenda, do Trabalho e Commercio, das Re..

}aç6es Exteriores, da Agricultura, do Conselho Federal
do Conmiercio Exterior e do commercio de café, espe-
cialmente designados para este fim.

DISPOSIÇ3ES GERARS
Decima setima

Quanto a reorganização do Departamento Nacional
do Café, foram feitas as seguintes indicações:

a) o Departamento Nacional do Café, corno orgão
nacional e da confiança do Governo Federal, continua-
rá a ser administrado por uma directoria composta de 3
membros, um que será o seu presidente, de livre esco-
lha e nomeação do Governo Federal e outros dois, tam-
bem nOmeados pelo Governo Federal e escolhidos dentre
a classe dos cafeicultores.	.

Deverá ser irnmediatamentc organizado e constitui-
do o conselho consultivo e fiscal, com uni delegado de
cada um dos Estados cafeeiros que não tiverem repre-
sentantes na directoria, escolhidos dentre a classe dos
cafeicultores, e um corninereiante de cada unia das pra-
ças de Santos, Rio, Victoria e Paranaguá, todos indica-
dos pelo governo dos Estados e nomeados pelo Governo
Federal.

Esse conselho se reunirá obrigatoriamente de 3 em
$ mezes, sendo que, de 6 em 6 mezes, para tomar co-

L.18

1
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nhecimento do relatorio dos trabalhos e da presta
de contas do Departamento Nacional do Gafe. Os 3
rectores serão remunerados quando em exerciCio de si
funcções. Os membros do conselho consultivo te:
apenas ajuda de custo para viagem e estadia, por oc
sião da prestação de seus serviços.

b) O Departamento Nacional do Café deverá ci
tinuar com a actual organização, como orgão de coi
ança do governo federal, superior aos interesses pa
culares de cada Estado.

O Conselho Consultivo, previsto no artigo 3.°
decreto n. 22.452, de 10 de fevereiro de 1933, dev
ser immediatamente organizado e constituido pelos
presentantes indicados pelos governos dos Estados 1

feeiros dentre os cafeicultores do seu territorio e de
presentantes do Commercio de Café das praças de S
tos, Rio de Janeiro, Victoria e Paranaguá.

Este Conselho, se reunirá obrigatoriamente nos i
zes de abril e outubro de cada anno, para tomar con
cimento do Relatorio dos trabalhos e da prestação
contas do Departamento Nacional do Café, e sempre
for convocado por deliberação dia: directoria do Dej
lamento Nacional do Café. Mensalmente o Presidente
Café apresentará ao Ministro da Fazenda e semesti
mente fará publicar o balancete de todas as suas o
rações.

Decima oitava

Deverá ser convocado piara o mez de abril
um novo Convenio Cafeeiro.

Decima nona
As reservas devidas pelo Departamento Nacional

Café e correspondentes ás amortizações não feitas
deficiencia de cambiaes, ou em virtude do decreto
23.829, de 5 de fevereiro de 1934, continuam sob a 1

ponsabilidade do mesmo Departamento, até que se vem
que serem dispensaveis.

Vigesima

O stock de café que garante
20.000.000 de libras continuará
Departamento Nacional do Café
berações decorrentes das quotas
zação.
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Vigesima primeira
O presente Convenio vigorará até 31 de dezembrode 1937. Para constar, eu, Armando Pahim Neubern,

servindo de secretario do Convenio, mandei transcrever
para este livro a presente acta, que foi redigida pelos
senhores doutor Oliveira Franco, Numa de Oliveira e
deputado Edgard Teixeira Leite, membros da Commjs-
são de Redacção, ficando consignado que por occasião
da approvação dessa acta o deputado Clemente Mariani
declarou que a redacção final que procurára dar á clau-
sula segunda, em substituição ás da clausula primeira
e segunda do projecto approvado na primeira sessão,

'foi apenas uma modificação de forma áquilio que esta-
va anteriormente estabelecido, pois tivéra em mente fi
zar neila a mesma essencia do que fôra primitivamente
,assentado.

(Seguem-se as ssignaturas).

LEI N. 64
[Autoriza a abertura de um credito especial de .....

27:630$000 e de um credi4o suppleinenlar de
1.380:000$000.
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerae

decreta e eu sancciono a seguinte lei-
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

tua credito especial de vinte e sete contos seiscentos e
trinta mil réis (27:630$000), para occorrer a pagamen-
tos de funccionarios effectivos da Imprensa Official, nos
exercicio 5 de 1935 e 1936, a saber: 70$000 para paga-
bento ao chefe de secção, Francisco Felicissimo;
65$000 para o 1.0 taxador Ulysses Cruz; 65$000 para o
ajudante do serviço nocturno, João dos Santos Jordão,

'eferente aaddicionaes que deixaram de ser pagos no
exercicio de 1935; 270$000 para pagamento de vencimen-
los á passadora de bilhetes, d. Ernestina Avelino dos
Santos, no periodo de 16 de novembro a 31 de dezembro
do corrente anno; 3:000$000 para pagamento á artifice
de 1. 1 classe, Maria Justiniana; 2:160$000 para a passa-
dona de bilhetes, d. Ernestina Avelino dos Santos;
14:400$000 para o ajudante technico, José Marques Rosa,
e 6:600$00, para o linotypista obreiro de 2. classe, João
Paulo de Freitas, no periodo de 1.0 de janeiro a 31 de
dezembro de 1936.

o emprestimo de
a ser eliminado

de accordo com
semestraes de ar
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Art. 2.° Fica egualmente o Poder Executivo a
torizado a abrir um credito supplementar na importar
cia total de mil trezentos e oitenta contos de réis
(1.380:000$000), ás seguintes verbas do orçamento
gente: 2)11, Eventuaes	600:000$000; 2)19)21, Encoit
mendas á Imprensa, Propaganda e Publicidade -
150:000$000; 71718-11-12-13, Diligencias policiaes -
170:000$000; 1717, para a Força Publica	450:000$01
17113115, Força, Luz, e Telephones - 10:000$000.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem

conhecimento e execução 'desta lei pertencer, que a cw
pram e façam cumprir t5o exactamente como nella i
contém.

Dado no Palacio do Governo, em Beilo I1orizon
aos 29 de dezembro de 1935.

BENEDSCTO VALLADARES RinEnio
Ovidio Xavier de Abreu
Gabriel de Rezende Passos

LEI N. 65

Autoriza a concessão de licença até quatro aIuzos
/unccionarios da administração da justiça, não r
iterados

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. As licenças a funccionarios auxiliares
justiça, não remunerados pelos cofres publicos e a
se refere o art. 143, letra "a", da lei n. 912, de 19
poderão ser concedidas até quatro annos.

Art. 2.°. Esta lei entrará em vigor na data de a
publicação, revogadas , as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cui
pram e façam cumprir tão exactamente como neila
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Belio
aos 30 de dezembro de 1935.

BEN.DICTo VALLADARES Rusmno
Gabriel de Rezende Passos

1C (1 reorganizaeã geral dos serviços da Rede
i!irmeirft de Viação

[decreta
Assewbléa Legislativa do Estado de Minas (ieraes
 e eu sancciono a seguinte lei:

Art, 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a to-
mar todas as providencias que se tornarem necess,arias,
jntrando em entendimento cora as autoridades federaes
o que depender do Governo da União, para a reorga-

ação geral dos serviços da Rede Mineira de Viação,
modo a se tornar cffeetiva a explom ação technica e

financeira, em commumn, da Estrada 1e Ferro Oeste de
Minas, da. Estrada de Ferro Paracatu' e da Estrada de
Ferro Sul de Minas, sob a denominação unica de Rede
Mineira de Viação, den*ro das seguinter bases:

a)a administração geral terá séde em Belio Ho-
.rizonte e seri constituida por um director geral e pelos
chefes de departamento que se tornarem necessarios para
a distribuição conveniente dos diversos serviços;

b) serão supprimidas, á medida que forem sendo
Ç applicadas as novas bases de administração, as actuaes

directorias da Estrada de Ferro Oeste de Minas e da Es-
'Irada de Ferro Sul de Minas;

e) serão t'reados, nos pontos convenientes, escripto_
rios divisionaes, dirigidos, cada um, por um chefe de
Divisão, que terá OS auxiliares que se tornarem neces-
sarios;

d) serão organizados quadros geraes de pessoal
para toda Rede;

e) todos os serviços e funcções serão definidos e
enquadrados em um Regulamento Geral, organizado sob
p5 principios da administração chamada divisional.

Ari. 2.1 Revogam-se :0 5 disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas autoridades, a (lueni o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exactamente como acua se
contém.

Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
.aos 30 de dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLÂDARES BLBEIR0

Israel Pinheiro da Situa
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LEI N. 67

Autoriza o Poder Execiitiio q ub!r 012 credito
de 37.802:324$263, destinado á liquidação de
da Rede Mineira de Viação

A Assemhléa Legislativa do Estado (t1 M011)5 (erae
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. l.° Fira o Podcr Eaecutivo aulorizadi a abrir
(redito epecel de tinta e sete mil oitocentos e dois

contos trezentos e vinte o quatro mil duzentos e sessenta
e tres réis (37í102:324 g263), destinado a attender
quidaço de cornpro1nis:os assumidos pelo Estado po
fornecimentos frifis A ledc Mineira de Viação, verifl
cedes dé 31 de dezembro de 1935, de conformidade com
o decreto n. 11 557. de	etembro de 1934.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a com.
pl'am e façam cumprir lãe exactamente como nella
contém.

Dado flú Palacio da Liberdade, em Belio Horizont,
aos 0 de dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLAPABFS HnrTn O
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abre:,

LEI N. 68

tulorizc o abertura (te liii: credito na importancia de
lSti :6P2668

A Asembléa Leisl:itiva do Estado de Minas 6erse
e eu sancciono a se;uinte lei:

Act . 1.0 Fica o Governo autorizado a abrir ur
credito especial na importancia de cento e oitenta e sei
ronlos seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sesseu
ia e seis réis (186 :C6C666), para pagamento de subsidi
cos ers. (leputcldoS. relativo ao periodo de 1.0 a 15 d
açosto do corrente anuo

Art. 2.0 flevogam-se as disposições em contrario
Mind, portanto, a !odas as utoridader,a quem

2anhccimento e execução desta lei pertencer, que a cu
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a e façam cumprir tAu exactamente corno nelia se
tém.
Dado no Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte,
30 de dezembro de 1935.

BENEruCT0 VALLAD.RES R1}rEIlt()
Gabriel de Rezende Passos
Oi'idlo Xaz'iei' de Abreu

LEI N. 69

Cria dois lo gares de advogado para o Serviço do Con-
tencioso e equipara vencimentos do Procurador
Fiscal
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas (ierae

ecret.a e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.° Fica creados mais dois logares de .dvo-

iados para o Serviço do Contencioso do Estado, com
vencimentos eguaes aos dos já existentes.

Art. 2. 0 Ficam equiparados aos dos advogados OS
vencimentos do Procurador Fiscal do Estado emquanto
permanecer addido ao Serviço do Contencioso e exer-
cer funcções identicas ás dos referidos advogados.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contra-

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
ihecimento e execuç ão desta lei pertencer, que a
npram e façam cumprir tão exactamente como neila
contém.
Dado no Palacio do Governo, em Beilo Horizonte,
5 de janeiro de 1936.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Domingos Ilerrriques de Gusmão Juiiioi'
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 70

Cria o logar de Medico Creziologisto da Estancia ngdr
nineral de Caxambu'

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica creado um logar de medico crenolo-
Østa, na Estancia hydro-mineral de Caxambu', com os

1
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vencimentos constantes do orçamento do exeFeiciO
1936.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em cont
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem
conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão exactamente como m
se contém.

Dado no Palacio do Governo, em Belio Horizoz
aos 31 de dezembro de 1935.

l3ENEnIc'ro VALLAOAÍIES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu, designado para
ponder pelo expediente da Secretaria da Educação
Saude Publica.

Onidlo Xavier de Abreu
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
Lhecimento e execução desta lei pertencer, qu a
pram e façam cumprir tão exactamente como neila

contém.
Dado no Palacio do 6ovei11u, em Beij o Horizonte,
31 de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 72

riza a abertura de creditos supplexneiztares a diver-
sas verbas do orçamento da Secrelaria da Educação.

LEI N. 71

lpproao vs escripturas de compro e venda pelo Estado
de doação á Unido Federal dos terrenos situados e
Lagôa Santa, Municipio de Santa Luzia, onde se
construir e instailar a Fabrica Nacional de Aviões
dá outras providencias

AAssembléa Legislativa do Estado de Minas Ger
decreta e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. 1 Ficam approvadas as escripturas de c
pra e de doação á União Federal, lavradas, respecti
mente, aos sete dias do mez de agosto de mil novec
tos e trinta e cinco e ao primeiro dia do mez de set
bro domesmo nuno, dos terrenos situados em La
Santa, municipio de Santa Luzia, onde se ve consti
e instaliar a Fabrica Nacional de Aviões.

Art. 2. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a 
ao Governo Federal um terreno sito á rua Delphim
reira, em Pará de Minas, com 17,50 metros de fr
por 45 de de fundo, confrontando com os terrenos
Estado (Grupo Escolar) e da Prefeitura Municipal,
a áreia approximada de 800,0in2, afim de neile ser c
truido o predio dos Correios e Telegraphos daquella
dade.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em con
siO.

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerae%
reta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1 . 0 Fica o Governo autorizado a abrir, pela

retaria da Educação e Saude Publica, os seguintes
ditos supplementares: de 369:340 ,$220 (trezentos e
senta e nove contos trezentos e quarenta mil duzen-
e vinte réis), para cobrir despesas já feitas pelo

spital Central 'de Alienados de Barbacena; de .
:045$100 (cento e noventa e sete contos quarenta e
co mil e cem réis), idem, idem do Hospital Psychia
o de Oliveira; e de 272:1726000 (duzentos e seten-
e dois contos cento e setenta e dois mil réis),
m, idem, do Instituto "Raul Soares".
Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contra-

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
hecimento e execução desta lei pertencer, que
npram e façam cumprir tão exactamente Como nelin
contém.
Dado no Palacio do Governo, em Beilo Horizonte,
2 de janeiro de 1936.

BENEDICTO VALLADARES Braurno
Ovidio Xavier de Abreu, designado para res-

der pelo expediente da Secretaria da Educação e
ide Publica.

Ovidio Xavier de Abreu 1
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LEI N. 73

Autoriza a abertura de um credito especial de 100:001*
para pagamento de gratificação addicional da lei n.
425
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerae4

decreta e eu sa•ncciono a seguinte lei:
Art. 1 . 0 Fica o Poder Executivo autorizado

abrir um credito especial na importancia de cem contos
de réis (100:000$000) destinado a attender aos pagamen-
tos da gratificação addicional da lei n. 425, de 17 de
agosto de 1906, não prevista nos orçamentos, a que tive-
reni direi to funecionarios das Secretarias de Estado.

Art. 2. 1 Revogam-se as	iposiçõe	em contra-
rio.

Mando, portanto, a toa: as ior dades, h quem o
cnnheciincnto e execução desta lei pertencer, que e
cumpram e façam cumprir Ião exactamente c'mo nela
se contém.

Dado no Palacio do Governo, eia Belio Horizonte,
aos 2de janeiro de 1936.

BENE1MCTO VALLADARES BinEio
Gabriel de Rezende Passos
Israel Pinheiro da Silva
Israel Pinheiro da Silva, desigaido para res

ponder pelo expediente da Secretaria da VLição e Obras
Publicas.

Ovidio Xavier de Abreu, designado para res-
ponder pelo expediente da Secretaria da Educação e
Saude Publica.

Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 74

Isenta do pagamento de impostos de transmissão de pro-
priedades e de Novos e Velhos Direitos immoveis
adquiridos pela Sociedade Mineira de Protecção aos
Lazaros e Defesa Contra ci Lepra, pela Congregação
dciii irmãs da Piedade e pelo Coliegio Nossa Senho-
ras das Dores, de Uberaba
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraei!

decreta e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1. 0 Fica a Sociedade Mineira de Protecção

aos Lazaros e Defesa Contra a Lepra isenta do pagamen
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lo dos impostos dn ansmssão de propriedade e de
Novos e Velhos Direitos, sobre os terrenos localizados
em vilias proximas a esta Capital, que lhe forem doados
por Augusto de Souza Pinto e outros.

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a isentar dos
mesmos impostos-de que trata o artigo anterior a doa-
çAo que vae fazer á AssociaçãoAsylo-Hospital S. Vi-
cente de Paulo, de Lambary, á Congregação das Irmãs
da Piedade, de um predio e terreno situados na cidade
de Lambary, bem como a acquisição de immoveis que
pretende fazer o Coilegio N. S. das Dores, da cidade
de Uberaba, sitos ás ruas "José Bonifacio" e "Capitão
Domingos", da mesma cidade.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra
rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução 'desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exactamente como nelia
se contém.

Dado no Palacio do Governo, em Belio Horizonte,
aos 2 de janeiro de 1936.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA CONSTITUINTE DO
ESTADO DE MINAS

(Publicada a 1.0 de agosto de 1935)

Considerando que a promulgação da Constituição Mi-
neira, na data de hoje, é o maior acontecimento politico
occorrido em Minas, nestes ultimos tempos;

considerando ser esse evento um dos mais auspicio-
sos para a vida publica 'do Estado, tanto que por ele de
muito ansiava o povo mineiro, soffrego por ver o Estado
reintegrado no regimen constitucional.

considerando que a celebração das grandes datas
muito concorre para o aprimoramento da educação clvi-
ca da coilectividade, e assim o têm entendido todos os
povos cultos;

considerando que egual procedimento teve a Consti-
tuinte de 1891 (Annaes, pag. 487);

considerando que, approvando coimo approvou a pro-
posta neste sentido apresentada 'na sessão de 29 do cor-
rente, exerce o legislador constituinte, por assim dizer,

ua 'funeção complementar 4e sua altissima tarefa:

0r..
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A Assembiéa Constituinte estatue e eu promulgo a
guinte resolução:

Art. 1 . 0 Será considerado dia de festa civica no
tado de Minas o dia 30 de julho de cada anno, em e
memoração á data da promulgação da nova Carta Cor
tucional deste Estado.

Art. 2.0 Ficam revogadas as disposições em
trario.

Assemibléa Constituinte do Estado de Minas Ger,
30 de julho de 1935.

Abílio Machado, presidente
Líncoin Kubilschek, 1.0 secretario
Sylvio Marinho, 2.° secretario.

rr	.•
j

.	 .r.	•
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DECRETO N. 11.744

rLza o prefeito de Caratinga a desapropriar im.
InoDeis, por utilidade publica

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior,
rregado 'do expediente da Interventoria durante a
ncia do sr. Interventor Federal, usando de attri-
ão que lhe confere o decreto n. 9.847, de 2 de fe-

iro 'de 1931, e 'tendo em vista o parecer de 6 de de-
bro de 1934, do Conselho Consultivo do municipio,
[ve autorizar o 'prefeito de Caratingaa e desapro-
r, por utilidade publica e p.M'a a passagem da li-
adductora de agua para a cidade, tres moinhos
entes em terrenos de propriedade de Nelson Qua-
e irmãos, bem como uma faixa de 1.350 metros

Irados de terras de propriedade dos 'mesmos se-

Palacio da Liberdade, Beilo Horizonte, 5 de janei-
de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro

DECRETO N. 11.745
o prefeito de Coryntho a desapropriar um

immovel
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-

s, encarregado do expediente da Interventoria na
encia do Interventor Federal, usando de attribuições
lhe confere o decreto n. 9.847, de 2 de fevereiro

1931, e de accordo com o parecer de 15 'de setem-
de 1934, do Conselho Consultivo municipal, resol-

autorizar o prefeito de Coryntho a desapropriar, por
idade publica, o ipredio 'de Pedro de Lana Dias, si-
do i praça "Lucas Alves", naquelia vilia, aflui de rea-
r a desobstrucço e o alinhamento da referida
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Palacio da Liberdade, Beilo Horizonte,
neiro de 1935.

CARLOS CoIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.746
Autoriza o prefeito de Salinas a desapropriar uni

immovel
O Secretario do Interior 'do Estado de Minas

iaes, encarregado do expediente da Interventoria
ausencia do Interventor Federal, usando de attribuiç
que lhe é outorgada pelo decreto n. 9.847, de 2 de
vereiro de 1931, e na fôrma do parecer de 30 de ou
bro do anno proximo passado, do Conselho Consulti
do municipio, resolve autorizar o prefeito de Salinas
desapropriar, por utilidade publica, o predio ii. 4
rua "Dr. Alfredo Sã", propriedade de 'dona Carlota Cl
ves, cujo terreno será aproveitado para a construcç
do edificio do Forum daqueila cidade.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17
janeiro de 1935.

CAIuos COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.747
Autoriza o prefeito de São João d'El-Rey a abrir credi

supplementares
O Secretario d:ø Interior do Estado de Minas (

raes, encarregado do expediente da Interventoria na
senda do Interventor Federal, usando de suas attribi
ções e tendo em vista o parecer do Conselho Consulti
municipal, resolve autorizar o prefeito de São João d'
Rey a abrir tres creclitos supplementares na importl
cia total de 111 :174$00, assIni especificados:

60:000000 - á verba IV - Departamento de E
ctrici•dade.

45:000$000	á verba XI - Obras Publicas.
6:174$800 - á verba XVI - Juros e Amortizaç

destinados á instaliação 'da nova uzina.
Palacio da Liberade, em Belio Horizonte, 17 de

neiro de 1935.
,CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva	 1

—5—

DECRETO N. 11.748
oriza o prefeito de Tres Pontas a prorogar por mais
8 axinos, o contracto de concessão de um proprio
municipal
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-

s, encarregado do expediente da Interventoria na au-
eia 'do Interventor Federal, usando da attribuição
lhe confere o decreto •n. 9.847, de 2 de fevereiro de

1, e tendo em vista o parecer n. 17 do Conselho Con-
ivo municipal, resolve autorizar o prefeito de 'Ires
lias a prorogar, por oito annos, o contracto (LC coa-
ão de um predio de propriedade da prefeitura, para
ecionarnento da Escola Normal "Coração de Jesus",
uella cidade.
Palacio da Liberade, em Beilo Horizonte, 17 de ia-

-o de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.749
Approva contas da Prefeitura de Campo Beilo
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-
;, encarregado do expediente da Interventoria, na
ncia do Interventor Federal, usando de suas attri-
õe.s e de accordo com o disposto na alinea XIX, art.
do decreto n. 9.847, de 1931, resolve ap'provar, nos
nos do parecer da Secretaria do Interior, as contas
stadas pelo prefeito de Campo Belo, dr. Antonio
Bastos Garcia, relativas ao exercido de 1933 e as-
demonstradas:

Receita:
do de 1932 .........62$300
das arrecadadas	 217:698$800

217:761$100
Despesa:

a realizada	 211:565$600
ões de 'credito	 3:462$000
para 1934
	 2:733$500

217:761$100

'•1•
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Situação par:timonial:
Activo ............	1 .704 :8508200
Passivo....	 973:713$700

Patrimonio liquido ........ . 731 :136$500
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17 de

janeiro de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz	 -
Israel Pinheiro da Silva

1

DECRETO N. 11.750
Approva contas da prefeitura de São João d'El-Reg,

O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge.
raes, encarregado do expediente da Interventoria, n
ausencia do interventor Federal, usando de suas attrl.
buições e de accordo cm o disposto na alinea XIX,
artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Ia.
tenor, as contas prestadas pelo prefeito de São João
d'El-Rey, sr. José do Nascimento, relativas ao exercido
de 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 ......... . 10:668$60
Rendas arrecadadas ....... . 764 :314$400
Operações de credito ....... . 265 :153$700

1.040:1
Despesa:

Despesa realizada ........ . 812:
Operações de credito . . . . • 201:
Saldo para 1933 ........ . 26:

1.040:13
Situação patrimonial:

Activo ............ 53:894
Passivo .................. 2.128:62g

Passivo descoberto............ 2.074 :734t
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17

janeiro de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.751

Approva contas da prefeitura de Jequery
O Secretario do Interior do Estado de Minas Gemes,

arregado do expediente da Interventoria na ausencia
Interventor Federal, usando de suas attnibuições e
accordo com o disposto na alinea XIX, artigo 12 do
reto numero 9.847, de 1931, resolve approvar, nos
nos do parecer da Secretaria do Interior, as contas
stadas pelo prefeito de Jequery, dr. Arthur Damasio,
tivas ao exercicio de 1933, e assim demonstradas

Receita
do de 1932 ....... . 22:450$855
idas arrecadada ...... . 74 :7518000

97:201$855
Despesa:

esa realizada ...... . 86:041$455
D para 1934 ........	11:160$400

97:2018855
ição patrimonial

169:289$680
ivo	........... 147 :8198580

inionio liquido ....... . 21:4708100

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17 de ja-
de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.752

1ppr0va contas da Prefeitura de São Domingos do Praia.
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,

encarregado do expediente da Interventoria na nusenHa
do Interventor Federal, usando de suas altribuições e de
eccordo com o disposto na alinea XIX, art. 12, do decreto
n. 9.847, de 1931, resolve approvar, nos termos do pare-
er da Secretaria do Interior, as contas prestadas pelo

prefeito de SSo Domingos do Prata, dni Edelhento de
Leilis Ferreira, relativas ao exercicio de 1932 e assim de-
monstradas
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Receita
Saldo de 1931	 .	2:12
Rendas arrecadadas	 106:29
Operações de credito	 4:43

112:
Despesa:

Despesa realizada	 110:21
Saldo para 1933 ........	2:64

Situação patrimonial:
Activo ...........1.197:889$41
Passivo ...........191:891851

Patrimonio liquido .......1 .005:997191
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 17 de j

neiro 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11. 753
Autoriza ao prefeito de Monte Carinelio a desupropr

um terreno.
O Secretario do Interior do Estado de Minas Gera'

encarregado do expediente da Interventoria na ausene
do Interventor Federal, usando de suas attribuições
tendo em vista o parecer do Conselho Consultivo Muni
pal, resolve autorizar o prefeito de Monte Carmello a
apropriar por utilidade publica, nos termos (Ia legisl
ção vigente, dois e meios hectares do terreno de pr
priedade do sr. Hilario Rodrigues da Costa, destinados
construcção de um trecho da estrada de autoinovel. qi
ligará a cidade de Monte Carmeilo á séde do districto
Abbadia dos Dourados, municipio de Coromandel.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 17 de
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11. 754
Approva contas da prefeitura de Itaznbacury

O Secretario do Interior do Estado de Minas G
encarregado do expediente da Interventoria na aw

9—

do Interventor Federal, usando de suas attribuições e de
accordo com o disposto na alinea XIX, art. 12 do decreto
numero 9.847, de 1931, resolve approvar, nos termos do
parecer da Secretaria do Jnterior, as contas prestadas
pelo prefeito de Itambacury, sr. pharmaceutico Joilo An-
tonio da Silva Pereira, relativas ao exercicio de 1933 e
assim demonstradas:

Receita
Saldo de 1932 .............676*30fl
Rendas arrecadadas ......38:461$800
Operações de credito .......2:197$600

41:335$700Despesa
Despesa realizada .......38 :778$200
Operações de credito ......
Saldo para 1934 .............1 :982500

Situação patrimonial: 41:335$700
Activo ...........129:R9$50flPassivo ........ .	.	98:876$000
Patrimonio liquido .......30:983$500

Palacio da Liberdade, em BelIo Horizonte, 17 de ja-neiro de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.755
Approvq contas da prefeitura de Pedro Leopoldo
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,encarregado do exnedjente da Interventorja na ausencia

do Interventor Federal, usando de suas attrihtiições e de
accordo com o disposto na alinen XIX, art. 12, do decreto
n. 9.847, de 1931 resolve approvar, nos termos do pare-
cer da Secretaria do Interior, as contas prestadas pelo
prefeito de Pedro Leopoldo, di-. José de Azevedo Carva-
lho, relativas ao exercicio de 1932 e assim demonstradas

Receita
Saldo de 1931 ........107$777
Rendas arrecadadas ......97:122$500
Operações de credito ......3 :219$000

100:449$277



Despesa:
Despesa realizada	 96:7638312
Operações de credito	..... . 3:1938500
Saldo para 1933 ....... . 4928465

100:4498277
ituação patrimonial:

Activo	........... 103:760$265
Passivo (divida fluctuante) . . . .	23:9558000

Patrimonio liquido ...... . 79:8058265
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17 de ja-

neiro de 1935.
CARLOS CoIMrnt& DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.75
Autoriza o prefeito de Ferros a abrir creditos supplemen.

lares.
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,

encarregado do expediente da Interventoria na ausencia
do Interventor Federal, usando de suas attribuições e ten-
do em vista o parecer do Conselho Consultivo Municipal,
resolve autorizar o prefeito de Ferros a abrir seis credi.
tos supplementares na importancia de 1:696$300, assim'
especificados:

23$000 e 19$100 - á verba II - B - 1 - Porcenta-
gens aos fiscaes de Joanesia e Cubas

709$400 - á verba III - B - 1 - Apparelhagem e
medicamentos ao Posto de Hygiene;

578600 e 5848000 - á verba VI e 2 - Serviços pos-
taes, e telegraphico;

3038200	á verba VI - Despesas imprevistas.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17 de j

neiro de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N, 11.757
Approva contas da Prefeitura de Sacrarne

O Secretario do Interior do Estado de Mina
encarregado do expediente da Interventoria na
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do Interventor Federal, usando de suas attribuições e
de accordo com o disposto na alinea XIX, art. 12, do
decreto numero 9.847, de 1931, resolve approvar, nos
termos do parecer da Secretaria do Interior, as contas
prestadas pelo prefeito de Sacramento, sr. José Ribeiro
de Oliveira, relativas ao exercicio de 1932 e assim de.
inonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 ...... . 90$100Rendas arrecadadas ..... . 271 :283600Operações de credito ....

Despesa:
espesa realizada

Operações de credito
Saldo para 1933

Situação patrimonial:
activo ......... . 1.038:646$800
Passivo ......... . 989 :258$600
Patrinionio liquido ..... . 49:388$200

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 17 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Isael Pinheiro da Silva

•	.

DECRETO N. 11.758
Autoriza o prefeito de Ferros a abrir uni credito especial

de 535$100
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,

encarregado do expediente da Interventoria na ausencis
do Interventor Federal, usando de suas attribuições e
tendo ein vista o parecer do Conselho Consultivo muni-
cipal, resolve autorizar o prefeito de Ferros a abrir um
credito especial de 535$100 destinado ao pagamento da
taxa de "Fundo Escolar" devida ao Estado e referente
ao mez de janeiro de 1934.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 17 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

356:727$400

341:228$200
13:284$800
2:214$400

35U727$ 460
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DECRETO N. 11.759
Autoriza o Prefeito (te Cachoeiras abrir credito especi

O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,
encarregado do expediente da Interventoria na ausencia
do Interventor Federal, usando de suas attribuições e
tendo em vista o parecer do Conselho Consultivo muni'
cipal, resolve autorizar o prefeito de Cachoeiras a abrir
o credito especial de um conto, duzentos e oitenta m
réis (1 :280$000), correspondente a 10 % sobre a arre
cadação dos mezes de abril a dèzembro do anno proxi
mo findo, para •occorrer ás despesas com o ensino pri-
mano, rural, do municipio, no exercicio de 1934.

Palacio da Liberdade, em Beijo Horizonte, 17 de ja,
neiro de 1935.

CARIOS C0IMInIA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECCRETO N. 11.760
Approva contas da Prefeitura de Fortaleza, exercicio di

1933
O Secretario do Interior do Estado de Minas Gerae

encarregado do expediente da Interventoria, na ausencii
do interventor Federal, usando de suas attribuições
de accordo com o disposto na alinea XIX, art. 12, d
decreto n. 9.847, de 1931, resolve approvàr, nos termo
do parecer da Secretaria do Interior, as contas presti
das pelo prefeito de Fortaleza, dr. Anthero de Lucen
Ruas, relativas ao exercicio de 1933, e assifu demoni
tra(1a5

Receita:
Saldo de 1932 .......10 :135$5
Rendas arrecadadas ......63 :571$&
Operações de credito ..... 1 :385$0(

75:0920
Despesa:

Despesa realizada ......66:955$3
Saldo para 1934 .......8:137801

75:092
Situação patrimonial:

Activo	..........357 :030
Passivo (divida fluctuante) .	.	15:644

Patrimonio liquido . , ,	,	 341:3U

r	Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 18 de ja-neiro de 1935.
CA1uoS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.761
Approva contas da Prefeitura de Manga

O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,
encarregado do expediente da Interventoria, na ausencja
do Interventor Federal, usando de suas attribuições e
de accordo com o disposto na alinea XIX, art. 12, do
decreto n. 9.847, de 1931, resolve approvar, nos termos
do parecer da Secretaria do Interior, as contas presta-
das pelo prefeito de Manga, sr. Domiciano Pastor Fi-
lho, relativas ao exercicio de 1932 e assim demonstra-iIq.

•	.	.	.	297882416:1298505

16:427$329

16:330$309
978020

16:4278329Situação patrimonial:
30:2778890

ISSiVO	..........3 :200$000
trimonio liquido ......27:077890

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 18 de ia.
irode 1935.

CARLos COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.762
Prova contas da Prefeitura de São Domingos do Prata
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes,

arregado do expediente da Interventoria, na ausencja
Interventor Federal, usando de suas attnibuições e
accordo cem io disposto na alinea. XIX, art. 12, do

Receita:
Saldo de 1931
Rendas arrecadadas

Despesa:
sa realizada
para 1933
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decreto n. 9.847, de 1931, resolve approvar, nos termOS
do parecer da Secretaria do Interior, as contas presta-
das pelo prefeito de São Domingos do Prata, dr. Edel-
herto de Leilis Ferreira, relativas ao exercicio de 1933
e assim demonstradas:	-

Receita:
Saldo de 1932 ........ 2 :6478200
Rendas arrecadadas .....86:0188400
Operações de credito ..... 2 :533$000

91 :198$600
Despesa:

Despesa realizada	...... 88 :776$000
Operações de credito	 513:500
Saldo para 1934 ,	 1 :9098100

91 :198$100
Situação patrimonial:

Activo	..........1 .198 :OO'200
Passivo	.........189 :9368700

1 .003 :013$00
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 18 de

neiro de 1935.
CAmos COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.763
Approva contas da Prefeitura de São Rornõo
O Secretario do Interior do Estado de Minas Geraes

encarregado do expediente da Interventoria, na ausencia
do Interventor Federal, usando de suas attribuições e
de accordo com o disposto na atines XIX, artigo, 12, do
decreto numero 9.847, de 1931, resolve approvar, flO

termos do parecer da Secretaria do Interior, as contas
prestadas pelo prefeito de São flomão, José Caetano Go-
mes, relativas ao exercuio de 1932 e assim demonstra-
das:

Receita:
Saldo dé 1931.......... 28
Rendas arrecadadas	.....29:32

29:61

Despesa:
Despesa realizada .
Saldo para 1933 -

Situação patrimonial:
Activo ..........47:129$824
Passivo .........18:693$300

Patrimonio liquido ......28:4368524
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 18 de ja-neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

rí

DECRETO N. 11.764
Approva acto do prefeito de I'll(IIuJujJ

O Secretario do Interior do Estado de Minas Cc-
raes, encarregado do expediente da Interventoria na
ausencia do Interventor Federal, usando de suas attri-
buições, iesolve approvar o acto do prefeito municipal
de Pitanguy, fazendo baixar o decreto n. 78, de 12 desetenijito de 1934

'
 e por meio do qual foi aberto o cr-

dito supplelnefltar de 3:0008000, á verba "Reposições",
do orçamento do exercicio de 1934.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 18 deJaneiro de 1935.
CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.765
Autoriza o prefeito de Estreita do Sul a aFincar uma J U-

pographia e um peedio em Santa Rita

O Secretario do interior do Estado de Minas Cc-
raes, encarregado do expediente da Interventorja, na
ausencia do Interventor Federal, usando de suas attri-
buições, e tendo em vista o parecer do Conselho Con-
sultivo municipal, resolve conceder ao prefeito de Es-
trelia do Sul autorização para alienar, mediante hasta
publica, nos termos da legislação em vigor, uma typo-

26:7O$846
2:9108524

29:6148370

o

	

ii



da Prefeitura  em

30 :551$400
6:486$600

44:250$200

77:088$200
31 de de-

Y1"
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graphia, actualmente sem prestimo para a Prefeitura,
e um predio em Santa Rita, onde funecionou o açou-
gue.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 18 de
janeiro de 1935.

CARL.os COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva	 4

DECRETO N. 11.766
Autoriza o prefeito de Sabinopolis, a abrir um credito 1supplementar

O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-
raes, encarregado do expediente da Interventoria, na
ausencia do Interventor Federal, no exercicio de suas
attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito de
Sabinopolis a abrir o credito de quinze contos de réis
(15:000$000), supplementar á verba "Obras Publicas»
do orçamento de 1934, e destinado á regularização da
escripta da Prefeitura.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 18 de
janeiro de 1935.

CARLO S COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.767
Autoriza o prefeito de Santo Antonio do Monte, a abrir

um credito supplementar
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge.

raes, encarregado do expediente da Interventoria, na
au'senca do Interventor Federal, usando de suas atiri-
buições e tendo em vista o parecer do Conselho Consul-
tivo municipal, resolve autorizar o prefeito de Santo
Antonio do Monte a abrir um credito de 17:694$500, sup-
plementar á verba III - Obras Publicas, destinado a
completar as autorizações do exercicio de 1934 e a re-
gularizar a escripta municipal.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 18 de
janeiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva
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1)ECRETO N. 11.768
Appiovu us eoi,Ius da Prefeitura de Santo Antonio do

Monte
O Secretario do Interior do Estado de Minas Cc-

raes, encarregado do expediente da Interventoria na au-
sencia do Interventor Federal, usando de suas attribui-
çes e de accordo com o disposto na alinea. XIX, art. 12,
do decreto ii. 9.847, de 1931, resolve approvar, nos ter-
zflos do parecer da Secretaria do Interior, as contas
prestadas pela Prefeitura de Santo Antonio do Monte,
assim demonstradas.:

Gestão do sr. Amancio Bernardes pendo de janei-
ro a setembro de 1932.

Receita:
Saldo (te 1931 ..........22:643$700
Rendas arr	I:s126:554900

149:198$600
Dcsies:

Despesa realizada ..........87 :111$400
Operações de credito ........2 :174$400
Saldo entregue ao seu successor inte-

rino .............59:912$800

149:198$600
Gestão do Prefeito interino, dr. Agenor (te Oliveira,

periodo de outubro a dezembro de 1932.
Receita:

Saldo recebido do antecessor • . . 59:912$800
Rendas arrecadadas ........15:554$400
Operações de ecetito .......1 :620$000

77:088$200
Despesa:

Despesa realizada
Operações de credito
Saldo tra 1933 .

Situação patri000 ial
zembro (te 1932:



w
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Activo	 400.661$20
Passivo (divida fluctuante)	 5:256$100

Patrimonio liquido .........'	395:405$100
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de

janeiro de 1935.
- CARLOS COIMBRA DA Luz

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.7 69
Autoriza o prefeito de Botelhos a contrahij um einpres•

limo
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge.

raes, encarregado do expediente cia Interventoria, na au-
sencia do Interventor Federal, no exercicio de suas at
'tribuições e tendo em vista o parecer de 23 de riovem•
bro de 1934, do Conselho Consultivo, resolve autorizar
o prefeito de Botelhos a contrahir um emprestiiuo inter-
no de nove contos de réis (9:000$000), a juros inodicos
e prazo de tres mezes, para occorrer a despesas já rea•
lizadas e regularizar a escripta municipal.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.770
Autoriza o prefeito de Maria da Fé a abrir creditos szzp.

plemenlares
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-

raes, encarregado do expediente da Interventoria na au.
sencia do Interventor Federal, usando de suas attribui-
ções, resolve, á vista do parecer do Conselho Consultivo
do municipio, autorizar o prefeito de Maria da Fé, a
abrir os creditos de dois contos de réis (2:000$000),
cento e cincoenta mil réis (150$000) e trezentos mil
réis (300$000), supplementares, respectivamente, ás ver-
bas VIII - 1 liluminação, II - B - 1 - Percentagem
e VII - 3 Pontes, do orçamento municipal do exer
cicio de 1934.
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Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de
janeiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.771
Autoriza o prefeito de Grão Mogol a alienar um predio

O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-
raes, encarregado do expediente da Interventoria na au-
sencia do Interventor Federal, usando de suas attribui-
ções e tendo em vista o parecer do Conselho Consultivo
municipal, resolve, autorizar o prefeito de Grão Mogol
a alienar, em hasta publica, o predjo do antigo merca-
do do districto de Porterinha.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 19 de
janeiro de 1935.

DA Luz
Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.772
Au!ori:u o prefeito de Juiz de Fóra a fazei' doação de

um terreno á União Trabalhista Syndical Mineira
O Secretario do Interior do Estado de Minas Ge-

ções e tendo em vista o parecer do 'Conselho Consulti-
raes, encarregado ,do expediente da Interventorja na au-
vo municipal, resolve autorizar o prefeito de Juiz de
Fóra a doar á União Trabalhista Syndical Mineira, para
edificação de sua séde, um terreno pertencente á prefei-
tura, de 12 metros de frente por 50 de fundo, situados
* rua Moraes e Castro, naqueila cidade, ficando revo-
pdo o decreto 11.499, de 24 de agosto do anno passado.

Palacio (1.0 Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de
lenda do Interventor Federal, usando de suas atiribui-
janeiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
l;a'? Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.773
de Treme do! a fazer a	;çúo deum terreno

O Scccetrjo do Interior do Estado de Minas Ge-raes, cnc r1'ad () do expediente da Interventorja na au-
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sencia do Interventor Federal, usando de suas aLtribui"
ções e tendo em vista o parecer do Conselho Consultivo
municipal, resolve conceder pieieito de I'rom±caI
autorização para adquirir, até a i inportafleia de 500$000,
um terreno de 3.000 metros quadrados, sito naqueila ci-
dade, e pertencente aõ sr. Manoel Cardoso de Sã, o qual
se destina á construcÇão de uma aguada publica.

Palacio da Lilberdade, em Beilo Horizonte, 19 d
janeiro de 1935.

CArnos C0IMBnA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.774
Autoriza a transferencia de recursos, dentro das verbas

de Pessoal da Secretaria da Agriculiuru
O Secretario de Estado dos Negocios do Interior de

Minas Geraes, encarregado do expediente da Interveilto-
ria, na ausencia do Interventor Federal, usando de suas
attribuições e de accordo com o parecer n. 419, de 8
do corrente, do Conselho Consultivo do Estado, resolve
autorizar a transferencia de recursos a que se refere o
quadro annexo, dentro das verbas de Pessoal das tabel-
Ias de despesas da Secretaria de Estado dos Negocios
da Agricultura, Viação e Obras Publicas.

Os Secretarios de Estado, dos Negocios da Agricul'
tura, Viação e Obras Publicas e das Finanças, assim d
tenham entendido e façame executar.

Palacio da Liberdade, em 19 de janeiro de 1935. J

CARLOS COIMBRA DA Luz
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu

Transferencias de saldos das verbas 1 - A	1, 1 -
__2,_2_A_1,_2_A_2 para aver
1—A--4
Verba 1 - A - 1:
2:680$000 - Consignação: Architecto-chefe.
6 :400$000 - Consignação: - Dentista dos Instil

tos e Apprendizados Agricolas.
4:000$000 - Consignação: - Thesoureiro.

- 21 -

1:600$000 - Consignação	Auxiliar contabili-dade.
Somma, 14:680$000.
Verba 1	A	2:
5:200$00	Consignação - Inspector de EnsinosAgricolas.
9:000000 - Consignação	Technjco de Vinicul- e Viticultura.
Sommna, 14:200$000

^tula

Verba 2A_1:
1:500 $ 000	Consignação - Mestres de Officinasda Escola "Adelaide Andrada"

Idem :000.
.	000 - Consignação - Adjuncta, idem, idem,

6:000000 -- Consignação - Adjunetas da Escola"Padre Sacramento".
So'mnia, 10:500000
Verba 2 -_ A 2:
2:000$000 -- Consignação -- Guardo do Instituto"Bueno Branclão"
2:400$000	C11signaçã 0 - Professor de Desenho,Idem, idem, idem.

lora.
3:000000 

_ Consignação - Adjuneta de profes-
Sornma, 7:400$000
Total, 46:780000
Alvaro Quites, chefe do Serviço de Contabilidade.

DECRETO N. 11.775
ziende aos Professores dos 9jjmnasio5 e escolas nor-limes o dispositivo do paragrapho 30, do artigo 2.1(Ia decreto ri. 11.319, de 7 de maio de 1934, e dispõesobre o paqu!lmeJ,/o de Glll(l exiPaninu'-oii,q

O Secretario do Interior, encarregado do expedjen-
da Interventoria, durante a ausencia do Interventor
deraJ no Estado de Minas Geraes, usando de suas at-ibuiçães, resolve:

Art. 1.0 Extende aos professores dos gymnasjos e
Colas normflaes officiaes do Estado o paragra pho 3.° dotigo 2.° dô decreto li. 11.319, de 7 de maio de 1934.Ar[. 2.° Os Professores dos vmnasi .os rathedratjs dii não, oue regerem aulas extranumerarias duranteanno perceberão no periodo das férias escolares, asma remuneração mensal que houverem recebido por
uelle trabalho nos outros mezes.
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Art. 3.' Revo1'1i dh1-	o ad. 1 11,	(10	dec co
7.101, de 30 de janeiro de 1926, e disposições em con-
trario.

Palacio da Liberdade, cru 	Horizonte, 19 de
janeiro de 1935,

CARLOS COIMBRA DA Luz
Norcildino Lima
()vidio Xui'ier de Abreu

DECRETO N. 11.776	 1

Abre á Seci'elariu cia' Saude Publica HOi cr&
(fito especial de 25 :000$000

O Secretai'io do Interior, encarregado do expediente
da Interventoria, durante a ausencia do Intervenior Fe-
deral no Estado de Minas Geraes. de conformi dde cola
o parecer do Conselho Consultivo do Estado, resolve
abrir á Secretaria da Educação e Saude Public: um cre-
dito especial de vinte e cinco contos de réis
(25 :000000). paro cus!ear a despesas com o concurso
para provimento de cade i ras vagas na Escola de Phar-
macia de Ouro Preto, a realizar-se em ;Bello Fioriznte,
conforme instrucções do Ministerio da Educação.

Palacio da Liberdade, em iello Horizonte, 19'de ja-
neiro de 1935.

CARLOS C0IMRRI DA Luz
Noraldino Lima
Ovidio Xauier de Abjeu

DECRETON. 11.777
A bre á Secrelcirici da Educação e Saude l'ublicc um cre-

dito especial para payarnento de jro1ific'içào addi-
cionai.
O Secretario do Interioi', encarregado do expedien-

te da Interventuria, durante a ausencia do Interventor,
Federal no Esta'do de Minas Geraes, resolve de accord
com o parecer do Conselho Consultivo do Estado, abrir
á Secretaria da Educação e Saude Publica um credito es-
pecial de seis contos seiscentos e quarenta e oito mil
réis (6:648$000) para pagamento da gratificação .addi-
rional de que trata a lei 425, de 17 de agosto de 1906,
aos funccionarios do ensino que a ell.a fizeram ju'.s, con
lantes (la relação que com este se publica.
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Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educaão
e Saude Publica e das Finanç.as, assim o tenham entendi-
do e façam executar.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldirio Lizmi
Ovidio Xwiei- de A breu

Relação dos funccionarios do ensino que fizeram
ju's ao recebimento da gratificação addicional de que
trata a lei 425, de 1906, para cujo pagamento é recesso-
ria a abertura de um credito especial, já autorizado pelo
Conselho Consultivo cio Estado.

Herculano Diniz Horta Barbosa, professor de São
José das Tres Ilhas, municipio de Juiz de Fóra: 9 de fe-
vereiro a 31 de dezembro de 1931 , - 213$30Q
Todo o anno de 1932 ......240$000
Idem, de 1933 ---------240$000
Idem, de 1934	........240$000

933$300
Anicha Amalia Ricardina, professora do grupo esco-

lar de Ouro Preto
28 de junho a 31 de dezembro de 1934	170800

Olivia Laurinda da Trindde, )rcssora do grupo
escolar de Fructal
6 de setembro a 31 de dezembro de 1931	107$300
Todo o anno de 1932 ......336$000
idem, de 1933	........336$000
Idemn, de 1934 .........336$000

1 :115$300
Corina Padilha Fusaro, professora cio grupo escolar

wSilviano Brandão", desta capital:
30 de outubro a 31 de dezembro de 1932	66i00
Todo o a'no de 1933 .........
1.0 de janeiro a lide julho de 1934 .	203$700

665$800
Josep:hina 'lana de Arnujo, profe ;r'rc	cY'nld Ud
bana de Carlos Prates, nesta capital
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20 de maio a 31 de dezembro de 1931 2438100
Todo o anno de 1932 ......3968000
Idem, de 1933 .........3968000
Idem, de 1934 ........3968000

1 :431$100
José Augusto Lopes, director dos grupos escolares

centraes de Juiz de Fóra
25 de outubro a 31 de dezembro de 1933	209$000
'rodo o anno de 1934 ........1: 140$000

'1 :349000
Is.abella de Souza Monteiro, professata ia Escola

Noi'inal de Bom Successo.
13 a 31 de dezembro de 1932	 22700
Todo o anno de 1933 ......4308000
Idem, de 1934	........4808000

9828700
:6488000

3. Secção da Secretaria (la Educação e Saude Publi-
ca, Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1935 - Pedro Fran-
ca. - Visto. - Turiano Pereira, chefe de secção.

DECRETO N. 11.778
Eleva a 2.° grau diversas eschis Nornioes

O Secretario (10 interior, encarregado (10 ('Xl)ediefl.
te da Interven.toria, durante a ausencia do Interveii or Fe-
deral no Estado de Minas Geraes, usando de ,uas atiri-
huições, resolve elevar a 2.° gran a; Escolas Nai : ;es de
Theoplill.o Ottoni (Collegio S. Fraocisco), Viços:i, Ubá,
Ponte Nova, Muriahé, Cataguazes, Juiz de Fóra (Coilegio
StelIa Matutina) e Campanha (Coilegio Sion)

Palai io da Liberdade, cai Bello Horizonte, 19 de ia-
fleilo de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noialdino Lima

DECRETO N. 11.779
Transforma em grupo escolar, com a denwninuçõo espe-

cial de "Benito Mussolini", as escolas anne.rus j So-
ciedade Beneficente "Dante Alighieri", da Copilul.
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

a Interventoria, durante a ausencia do Interventor F'ç-
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f deral no Estado de Minas Geraes, usando de suas attr 1-
buições, resolve transformar em grupo escolar, com a de-
nominação especial de "Benit 0 Mussolini", as escolas an-
nexas á Sociedade Beneficente "Dante Alighieri", da Ca-
pital.

Pabacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de ja
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noruldino Lima

DECRETO N. 11.780
Crio unia 3. cadeira de portuguez e uma 3 de geogra-

L	phia, historia da civilização e educação civica 110 Es-
cola Normal da Capital.
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Gem-aes, usando de suas attri-
bimições, roselvc crear na Escola Normal da CapilzilCapital unia
3.1 cadeira de portuguez e uma 3. de geogi-aphia, histo-
ria da civilização e educação civica.

Palacio da Liberdade, em Beblo Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CAJU.os COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECIIETON. 11.781
Cria unia escola rural, juixtu, no inunicipio de

Bom Suceesso
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Gemes, resolve erear uma es-
cola rural, mixta, no municipio de Bom Successo, mia lo
calidade denominada Corrêas.

Palacio d Liberdade, cai Bel!j Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11.782
Cria (luas escolas suburbanos no niunicipio de

Belio horizonte
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor F'e-

L.
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dera! no Estado de Minas Gemes, resolve crear duas es-
colas suburbanas no municipio de Beilo Horizonte, nas
localidades denominadas Vilia S. Francisco e Vilia João
Pinheiro.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11.783
Cria um grupo escola: na Vilia lndepeíideiiciíi, ncslii Ca-

pita!, para ser iiistallado opportunamente.
O Secretario do interior, encarregado do expediente

da interventoria durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Geraes, resolve crear um gru-
po escolar na 'Vila Independencia, nesta Capital, para
ser instailado opportunameflte.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CLos COIMBRA DA Luz
Nora!dino Lima

DECRETO N. 11.784
Cria onze escolas rurues, mixtas, no municipio de

Monte Santo
O Secretario do Interior, encarregado cio expedien-

te da Interventoria durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Geraes, resolve crear onze es-
colas rur'aes, mixtas, no municipio de Monte Santo, nas
localidades denominadas Bambu', Bambuzinho, Conten-
das, Pinheirinho, Tanquinho, Lagoa, itiguassu', Dois Ir.
mãos, Guaretã, Onça e Soledade.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte. 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraidino lima

DECRETO 'N. 11.785
Creu urna escola rural, mina no municipio de .1ieeburqo 

1O Secretario do Interior, encarregado do expediente
da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Geraes, resolve crear a escola

rural, niixta, do bairro da União, no municipio de Arce-
burgo.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraidino Lima

DECRETO N. 11.786
Cria cinco escolas ruraes, mixtas, no município de

Siluianopolis
O Secretario (lo Interior, encarregado do expediente

da Intervenor.ia, durante a ausencia do lDterventor Fe-
deral no Falado de Minas (ieraes, resolve crear cinco es-
colas ruraes, inixtas, 00 muflicipio (te Silvianopolis, nas
localidades denominadas Catiguá, Agua Limpa, Santa
Barbara, Jaguara e Vargem Grande.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Nora(dino Lima

DECRETO N. 11.787
Cria cinco escolas rnraes, mintas, no nnznicipio de Patos

O Secretario do Interior, encarregado do expediente
da Inlerventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Gerars, resolve crear cinco es-
colas rumes, inixtas, no municipio de Patos, nas loéali-
dades denominadas Monjolinhos, Serra Negra, Onça, Si-
mão e Barreiros.

Palacio da Liberdade, cio Beijo Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11.788
Cria duas escolas ruraes, mintas, no municipio de

Paraisopolis
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Gerues, resolve crear duas es-
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colas ruraes, mixtas, no munieipio de Paraisopolis, nas
localidades denominadas Moradores Novos e Bairro dos
Pintos.

Palacio da Liberdade, em l3eIlo Horizonte, 19 de ja.
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11. 789
Cria quatro escolas Furües, inixtus, 110 IlIliflicipio de

Monte C'ormelto
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia tio Interventor Fe-
deral no Estado (te Minas (;eraí, resolve crca;' quaftt) es-
colas ruraes, inixtas, no Inunicipio de Monte Carineilo,
naslocalidades denonunadas Âgua Limpa, ltambé, Água
Emendada e Barrerão

Palacio da Liberdade, em Reli0 Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

(isLos C01MSIIA 1)A Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11.790
Cria, sem onus para o Estado, o sub-posto de hygiene de

Uberlandia
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Geraes, usando de suas attribui-
coes, resolve crear, SCITI onas p:ra o Estudo, O 50-l)Osto
de hygiene de Uberlandia.

Palacio da Liberdade, em Beilo 1-lorizoate, 19 de ja-
neiro de 1935.

Cr.os COIMBRA DA Luz
Noraldixio Lima

DECRETO N. 11.791

Cria duas escolas districlues no niunici pio de DiorJlai;iIJW
O Secretario do Interior, encarregado do expediente

da Interventoria, durante a ausencia do Interventor Fe-
deral no Estado de Minas Geroes, resolve crear a esco-

las districtaes de Buenopolis (4.') e Mercês de Diaman-
tina, ambas no municipio de Diamantino

Palacio da Liberdade, cm Bello Horizonte, 19 de ja-
neiro de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

 N. 11.792.

L

DECRETO

eiro

Cria duus escotas rurues, mixtas, nomunicipjo (le
Diamantina

O Secretario do Interior encarregado do expediente
a Interventorja, durante a au,sencia (lo Interventor Fe-
eral no Estado de Minas Geraes, resolve crear as esco-
s ruraes, Inixtas, de Burity dos Pereiras e Laginho, no
istricto de Buenopolis, municipio de Diamantino.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de ja-
de 1935.

CARLOS COIMBRA DA Luz
Noraldino Lima

DECRETO N. 11.793
Concede indulto

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerne,
usando de suas attribuições e em regosijo pla entrega do
ante-projecto da Constituição do Estado pela douto com-
missão designada para elaborai-o, resolve indultar da
penas a que ,porventura estejam sujeitos todos os olficiaes
e praças da Força Publica, presos por crimes militares
ou faltas disciplinares.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 25 de ja-
neiro de 1935.

BENEDICTO \TALLADARES RIBEIRO

Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.794
, Autovi:a o prefeito de Piranga a abrir ex-editos

supplementam-es
O Interventor Federal no Estado de Minas Geroes,

usando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve conceder ao
prefeito de Piranga autorização para abrir os seguintes
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creditos supplementares, destinados a completar as aut
rizações do exel'cicio de 1934 e a regularizar a escrip
municipal

'29:656$900 - á verba 111 - A-2 e li;
1 :220$800 - á verba V - 1-2-3 e 4.
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 26 de j

neiro de 1935.
BENEU1CTQ VALLADAmS RIBEIRO
Carlos Coimbra da luz

DECBETO	11 .795
Autoriza o prefeito de Silviaiiopolis a co,ilrahii' um ei

prestimo interno
O Interventor Federal no Estado de Minas Gera'

usando das suas attribuiçõe5 e tendo em vista o parec
do Conselho Consultivo do municipio, resolve autoriz
o prefeito de Silvianopolis a co'ntrahir um emprestiz
Interno até a quantia de oitenta contos de réis, io
ros de nove por cento ao anno e prazo de doze ann
destinado á execução dos serviços de instaliação elect
ca e conclusão do abastecimento de agua da vilia e
lurninação da séde do districto de Dourado.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 26 de
neiro -de 1935.

BENEDICTO VALI.ADARES B JBEJBO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.796
Autoriza o prefeito de Alvinopolis a abri, iw credito

30:000$000
O In Lerventoi' Federal no Etad0 de Mi na Gera

usando de suas attribuições e lendo em vista o pare
do Conselho Consultivo Municipal, resol-;e autorizar
prefeito de Alviriopolis a abrir uni credito addicional
30:000t000 (trinta contos de rés), para occuri-er a
pesas com a construcção da estrada de anlomoveis
gando o municipio de Alvinopolis ao de Bicas, eiiitt
do promissorias resgataveis em 3 annos, a juros de 10
e amortização de 10:000000.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 26 de
adro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz
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DECRETO N. .11, 797
Autoriza o prefeito de Sacranu'nlo a doar um Ieireo ao

Lyceu Sacronientwo
O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,

no exercicio de suas atlribuições legaes e nos termos do
parecer de 5 de dezembro de 1934, do Conselho Consul-
tivo municipal, resolve autorizar o prefeito de Sacramen-
to a ceder ao Lyceu Sacramentano, daqueflI cidade, gra-
tuitamente e ernquanto durar a sua escola de instrucção
militar, um terreno com quatrocentos metros de compri-
mento :por vinte de largura, destinado aos t'xercicios de
tiro dos alurimos do mesmo Lyceu.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 26 de ja-
neiro de 1935.

BENEIICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11. 798
Autoriza o prefeito de Pouso .41/o a abri, :1111 etedjioespecial
- O Interventor Federal no Estado de Minas (leraes,

usando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Pouso Alto a abrir um credito especial da
importancia de 800$000, destinado ao resgate de quatro
apolices, sorteadas, do emprestimo interno de 1919.

Palacio da Liberdade, eia Bello Horizonte, 26 de ja-
neiro de 1935.

BENEIHCTO VALLA»ARES HiBErno

Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.799

Autoriza o prefeito de Montes Claros o abri,' creditos
supplernentar.

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuirões e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultiva Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Montes Claros a abrir dois creditos na im-portancia total de 15:600$000, sIlpplemnerltares á verba do
orçamento de 1934, assim especificados:

13:500$000 -- á verba III -- A e B;
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1:500$000 - á verba VII —2;
600$000— á verba V —2.
Palacio da Liberdade, eu! Reilo Horizonte, 26 de

Ileiro de 1935.
BENIa)jcro VALT.ADARES RIBEIRO

Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.800
Autoriza o prefeito de Grão ila 701 a abrij' um credil

supplemenlar
O Interventor Federal no Estado de Minas Cera'

usando de suas attribuições e tendo em vista o pare
do Conselho Consultivo \i•unicipal, resolve autorizar
prefeito de Grão Mogol a abrir uni credito de 24:000$01
supple.mentar á verba Eventuaes e Urgentes, destinadc
completar as autorizações do exercicio de 1934 e a re
la iizar a escri pta municipal.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 26 de
fleiro de 1935.

BENED ICTO VALLADAHES H IBEIRO

Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.801
Autoriza o prefeito de San/a Cat/iurina a abrir um cied

de 50:000$00()
O Interventor Federal no Estado de Mina. Gera

usando de suas attribuições, resolve autorizar o Prefede Santa Calharina a abrir um credito especial de
50:000$000 para custear a constiucção da estrada de
tomoveis que vae ligar o municipio de Santa Calhari
a Olympio Noronha.

Palacio da Liberdade, em Bc]lo 1-lorizonte, 26 de
neiro de 1935.

BENEDICTO VALIÀDARES RIBi:!Ro

Carlos Coimbra da Luz	 1
DECRETO N. 11.802

Autoriza o prefeito de Aymorés a ceder ao 'Nacional
Spoz'Í Club" uma área de terreno

O Interventor Federal no Estado de Minas Gera
usando de suas lattribuições e tendo em vista oparec
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do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar opi'efeito de Aymo.rés a ceder ao "Nacional Sport Club",do districto de Resplendor uma área de terreno medin-4o 150 metros por 100 metros, destinado a construcçãode uma praça de esportes. Do titulo de doação deveráCOnsar que o terreno reverterá ao patrimonio do muni-cipio, caso desappareça o club, e que não poderá serIllenado.
• Palacio da Liberdade, em Beijo Horizonte, 26 de jaMiro de 1935.

BENEDICTO VALLADAJtES Rimo
: 1 Carlos Coimbra da Luz

-4

DECRETO N. 11.803
Autoriza o prefeito de Pirapora a abrir wj- creditoSzlppleznelztar

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
ando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
Conselho Consultivo Municipal, resolve autoriza, j

afeito de Pirapora a abrir um credito da importana
900 000, supplementar á verba II - C (Fazenda Mu-dpal - Percentagens), do orçamento de 1934..
Palacjo da Liberdade, em Beijo Horizonte, 26 de ja-ro de 1935.

BENEDICTO VALLADAEES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.804

ortza o prefeito de Tres Corações a abrir um credito
especial

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes
ndo de suas attrihuições, resolve autorizar o prefeito
Tres Corações a abrir um credito especial na impor-
cia de 22:863$300, destinado a occorrer ás despesa&
raordinarias do exercjcio de 1934
Palacio da Liberdade, em Beijo Horizonte, 26 de ia-'ode 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz
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•	DECRETO N. 11.805
Approva contas da Prefeitura de Varginha

O Interventor Federal no Estado de Minas Gera
usando de suas attribuições e de accordo com o dispo
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 19
resolve approvar, nos termos do parecer da Secreta
do interior, as contas prestadas pelo prefeito de Vai
nha, sr. José Augusto de Paiva, relativas ao exercicio
1931 e assim demnnstradas:

Receita:
Saldo de 1930 ..........6:491$44Rendas arrecadadas ...... 4 :706$

451:19M
Despesa:

Despesa realizada .......435:204

	

Saldo para 1932.......	15:993

Situação patiimonied 1.738:
Activo ............1.684:
Passivo ..........._____

Patrimonio liquido.......54 :308$
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 26 de

neiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.806
Approva contas da Prefeitura de Pedro Leopoldo
O Interventor Federal no Estado de Minas Ger

usando de suas attribuições e de accordo com o disp
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 11
resolve approvar, nos termos do parecer da Secre
do Interior, ias contas prestadas pelo prefeito de Pe
Leopoldo, dr. José de Azevedo Carvalho, relativas
exercicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932............492
Rendas arrecadadas .......97:452
Operações de cerdito .	.	. ..	.	

.	7:1541

105 :099

•Despesa.
Despesa realiza-da ........1: 651$000
Operações de credito ............
Saldo para 1934..........	

1:844$000
..	101:604$200

105:099$200
Situação patrimonial:

Activo ............99:017$500
Passivo.............5 :740$000

Patrimonio liquido .......93:277$500
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 26 de ja-neirocle 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

!

DECRETO N. 11.807
Dispõe sobre os orçamentos municipaes de 1935
O Interventor Federal no Estado de Minas (ieraes,

usando de suas attribuições, e
considerando que algumas prefeituras municipaes

ainda não subme'tteram as respectivas propostas orça-
mentarias, para o exercicio de 1935, á apreciação do
Governo do Estado, por intermédio '4o Departamento da
Administração Municipal da Secretaria do Interior, como
dispõe o artigo 14, do regulamento baixado com o de-
creto numero 11.358, de 25 de maio de 1934;

considerando, mais, que outras prefeitura is, embora4endo enviado as alludi.das propostas de orçamentos ao
Departamento da Administração Municipal, não o fize-
ram a tempo de serem devidamente examinadas,

decreta:
Art. 1. 1 As prefeituras, cujos orçamentos para 193

ião tiverem sido ainda promulgados, depois de revistos
pelo Departamento 'da Administração Municipal, poderão
fazei-o até 28 de fevereiro proximo.

Art. 2. 1 A referidas prefeituras adoptarão, dentro
desse prazo, as 'tabellas do exercicio de 1934, correndo
es respectivas despesas dentro do limite maximo de dois
duodecimos das dotações orçamentarias.

451 :198
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Art. 30 As disposições deste decreto entrarão
vigor na data de sua publicação, revogadas as lispl
ções em contrario.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 26 de
neiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.808
Autoriza transferencias de itens de verba, no orçamelw

da Secretaria do Interior
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraei

usando das attribuiçõeS que lhe são conferidas pelo di
creio n. 19.398, do Governo ProvisoriO da Republica,
tendo em vista o excesso de dotação do item 1 da verb
19-B, e ao mesmo tempo escassez nas dotações dos iten
4, 14 e 16, da mesma verba e 5ubconsigflaÇão, resolv
transferir daquelie para estes, as importanCiaS, respect
vamente, de 130 : 000$ , 10:000$ e 2:000$, no total, de
142:000$ (cento e quarenta e dois contos de réis).

Os SecretariOs de Estado dos NegocioS das' Final
ças e do Interior assim o tenham entendido e faça
executar.

Palacio da InterventOria, em 26 de janeiro de 193
BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Carlos Coimbra da Luz

Quadro demonstrativo da transferencia de (tens a qw
refere o decreto n. 11.808

Verba 19 - Força Publica:
B - Material.1 - Fardamento para 6.946 praças - Importa

a ser transferida, 142:000$000-Para mesma verba e bconsigflaÇãO:
4 - Ferragem, forragem e tratamento de anui

130:000$000.14 - Tratamento hospitalar, 10:000$000.
16 - Conservação de fazendas e pastos, 2:000
Somma, 142:000$000.
Contabilidade da Secretaria do Interior, em 23

janeiro de 1935.— Ignacio Seixas, guarda-livros. V
E. Guadagnin, chefe.

DECRETO N. 11.809
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Modifica dispositivos do decí'eto'n. 11.358, de 25 de
maio de 1934

O Interventor Federal, usando das attribuições que
lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de

fl 1930, e tendo em vista facilitar a execução dos orçamen-
tos municipaes, decreta:

Art. 1.0 Substitua-se o art. 24 do decreto a. 11.358,
de 25 de maio de 1934, pelo seguinte:

A arrecadação dos tributos municipaes será feita na
fórma, época e logar que cada municipio determinar nas
respectivas leis.

Art. 2.0 Substituam-se os paragraphos 1.0, 2.0 e 3•0,
do mesmo artigo, pelos seguintes:

§ 1 . 0 "Os impostos e taxas, que não forem pagos nas
respectivas datas, serão •accrescidos da multa de 10 °j°
(dez por cento)".

§ 2. 0 "A prorogação do prazo para a arrecadação,
em multa dos impostos e taxas, será determinada a cri-

tarjo da administração do municipio, sendo que o per-
dão individual de multa só poderá ser concedido, ve-
rificada a situação especial de cada contribuinte".

§ 3.' "Findos os prazos estabelecidos pela legislação
municipal, de accordo com este artigo, a cobrança exe-
cutiva dos tributos não pagos, bem como das respecti-
vas multas, poderá ser feita no decurso do exercicio,
tendo-se em vista as épocas estabelecidas nas leis es-
peciaes dos runicipios".

Art. 3. 1 Substitua-se 'o art. 3.' pelo seguinte:
"A divida activa comprehende os impostos, taxas e

rendas não recebidos em exercicios anteriores, accresci-
dos da respectiva multa, e quaesquer dividas de outras
proveniencias.

Paragrapho unico. Para effeito de contabilidade, a
arrecadação das multas deverá ser classificada em "Ren-
da extraordinaria", sob a rubrica "Multas".

Art. 4.° Supprimam-se as letras "a" e "b" dos pa-
ragraphos 1.0 e 2.° do referido art. 24.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 26 de ja-

neiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz



	

-38-	 1DECRETO N. '11.810

Abre um credito de 3.327:105$000 para o serviço de ju-
ros, premios e amortização do empreslimo de
consolidação

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o decreto n.
19.398, de 11 de novembro de1930, do Governo Provi.
sono da Republica, e de accordo com a autorização con-
tida no art. 11, do decreto n. 11 .412, de 30 de junho de
1934, modificado pelo de n. 11.419, de 5 de julho do
mesmo anno, resolve abrir um credito especial de
3.327:105$000 (tres mil trezentos e vinte e sete contos
cento e cinco mil réis), para pagamento de premios, res-
gate ao par e juros de titulos emittidos em virtude dos
citados decretos, a saber:

a) pagamento dos premios sorteados em 31 de de.
zembro p. p.	1.280:000$000;

b) resgate ao par de 3.670 apolices, de accordo com
a tabelia de annuidades publicada no "Minas Geraes" de1 . 0 de novembro ultimo, sorteadas a 6 do corrente, para
amortização do ernprestimo autorizado pelos decretos ci-
tados - 734:000$000;

e) juros de 5 0 1 1, relativos ao 2. 1 semestre de 1934,
sobre 262.621 apolices vendidas nesse semestre -
1.313:105$000.

Total - 3.327:105$000.
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, em 26

de janeiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.811

Dispõe sobre o modo por que devem ser dados os reci-
bos nos documentos de despesa e sobre paga-
mento a reformados e aposentados nas Exacto-
rias

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o decreto n.

1
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1.398, de 11 de novembro de 1930, do Governo Provhso-
rio da Republica,

decreta:
Art. 1 . 0 Dos pagamentos effectuados aos credores do

Estado, exigir-se-á recibo nas proprias ordens ou auto-
rizações, as quaeS serão devolvidas á Secretaria das Fi-
nanças, juntas aos balancetes dos mezes em que fôr rea-
lizada a despesa.Paragrapho unico. Quando os pagamentos se refe-
rirem a ordens permanentes, que deverão ficar retidas
nas collectorias, os recibos serão passados em avulso.

Art. 2.° Nos pagamentos de vencimentos, os reci-
bos deverão ser exigidos nos proprios attestados de exer-
cicio e nos certificados, de cumprimento de devereis,
quanuo as partes tenham de apresentar taes documentos.

§ 1. 0 Nestes casos far-se-ão as discriminações de to-
dos os descontos effectuadoS, dos quaes serão fornecidos
ás partes os respectivos conhecimentos.

§ 2.° Em receita serão levadas as parceilas descon
tadas e em despesa o total pago.Art. 3•0 Para que sejam effectuados pagamentos a
aposentados e reformados, obedecidas quanto ao recibo
as normas dos artigos anteriores, serão exigidos attes-
tados de residencia, firmados pelas autoridades policiaes
ou pelo juiz de paz local.

Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrario.O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 26 de ja-
neiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.812
Abre credito 'especial nas importanciaS de 1:186$20 0 e

1:296$562, para pagamento de addicionaes aos
srs. Joaquim Augusto da Silva e Octaviano Men-
dança

O Interventor Federal no Estado de Minas (jernes,
usando das attribuições que lhe confere o decreto ri.
19.398, de 11 de novembro. de 1930, do Governo Provi-
sono da .Republica, e, de conformidade com o parecer,

E
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ii. 358, do Conselho Consultivo do Estado, resolve a
um credito especial nas importancjas de um conto c
e oitenta e seis mil e duzentos réis (1 :186200) e
Conto duzentos e noventa e seis mil quinhentos e
senta e dois réis (1:296:562), para pagamento de gi
ficação acidicional de 10 OjO, da lei 425, de agosto de 1
respectivamente, •aos srs. Joaquim Augusto da S
guarda fiscal, e Octaviano Mendonça, funccionario
Imprensa Official.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finar
assim o tenha entendido e faça executar.

Paiacio da Liberdade, em 26 de janeiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.813
Transfere da verba 7-A-1, da Secretaria das Finanças, o

saldo de 37:035000
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando das attribuições que lhe confere o decreto n.
19.398, de 11 de novembro de 1930, do Governo Provi.
sono da Republica, resolve transferir da verba 7-A-1 -
Pessoal effectivo, para a verba 7-A-2 - Pessoal contra- 1ctado, da Secretaria das Finanças, instituidas pelo orça-
mento vigente, o saldo de 37:035$000, que se destina a
occorrer á differença de vencimento de chefes de se-
cção da Imprensa Official.

O Secretario 'das Finanças assim o tenha entendido
e 'faça executar.

Palacio da Liberdade, aos 26 de janeiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.814
Concede isenção de direitos de exportação a cafés doados

pelo D.N.C. à Sociedade de Protecção aos La-
zaros de Murialzé, ao Hospital e Asylo S. Vicen-
te de Paulo, de Manhumirim, ao Hospital "São 1
Sebastião", de Tombos, ao Asylo dos Invalidos,
Santa Casa e Albergue Nocturno de Carangola

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o 'decreto n.

19.398, de 11 de novembro de 1930, do Governo Pio-
vlsorjo da Republica, e attendendo aos pedidos de isen-
ço de impostos de café, que lhe foram endereçados pe-
las instituições de caridade abaixo referidas;

atten dendo ao caracter essencialmente hu'manitariodas mesmas instituições, que prestam relevantes servi-çQs á coliectividade;
attenden 0 mais, que o Conselho Consultivo do Esta-do manifestou-se favoravei á isenção pedida, decreta:
Art. 1.0 Fica concedida isenção de todos os direi-

tos devidos aos Estados de Minas, as partidas de cafésdoadas pelo Departamento Nacional do Café ás seguin-
tes instituições de caridade: Sociedade de Protecção aoslazaros, de Muriahé quinhentas (500) saccas; Hospitale Asylo "S. Vicente de Paulo", de Manhumirim - mil
(1.000) saccas; Hospital "S. Sebastião", de Tombos
mil e quinhentas (1.500) saccas; Asylo dos Invalidos,
Santa Casa e Albergue Nocturno de Carangola, respecti-
vamente, 600, 170 e 150 saccas.

o Fica o Instituto Mineiro do Café autorizado
o destino que deve ter o beneficio desta

o Revogam-se as 'dispoaições em contrario.
Palacio da Liberdade, em Beijo Honizonie 26 de ja-neiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.815
Adopta, para o exercido de 1935, até 31 de março, oorçamenta de 1934

O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,usando das attribuições que lhe confere o decreto n.
19.398, do Governo Provisorjo da Republica, de 11 de
novembro de 1930, resolve adoptar, para 1935, até 31
de março, tres duodecimos do orçamento da Receita e
Despesa do exercido de 1934, approva 0 pelo decreton. 11.336, de 18 de maio 'do mesmo anno.

Os Secretarios de Estado dos NegociosInterior, Agricultura e Educação, assimidido e 'façam executar.

Art. 2.
a fiscalizar
isenção.

Art. a

das Finan-
O tenham

o

1!
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Palacio da Liberdade, em 30 de janeiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Carlos Coimbra da Luz
Israel Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu, encarregado do expe-

diente da Secretaria da Educação e Saude Publica.

DECRETO N. 11.816
Autoriza o prefeito de Ayuruoca a abrir creditas

suppleiizeiilares
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, e tendo em vista o parecer
do Conselho ConLsultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Ayuruoca a abrir diversos creditos supple-
mentares, na importancia de 15:000$000, destinados a
completar as autorizações do exercicio de 1934 e a regu-
larizar a escripta municipal, assim especificados:

300$000 - á verba II - C;
10:000$000 - á verba III - B;
1:000$000 —á verba VI —1 e 4;
100$000 - á verba VII - 1;
3:600$000 - á verba VIII.
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 30 de ia-'

neiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Carlos Coimbra da Luz

DECRETO N. 11.817
Eleva a 2.0 grau as Escolas Normaes "Nossa Senhora das1

Dôres", de Diamantina, e "Santa Clara", de liam-
bacziry

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de attribuição que lhe confere o decreto n. 19.398,
de 11 de novembro de 1930, do Governo Provisorio da
Republica, resolve elevar a 2 . 0 grau as Escolas Normae
"Nossa Senhora das Dôres", de Diamantina, e "Santa
Clara", de Itambacury.

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1. 0 de fe>
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 11.818
Revoga o decreto ri. 10.694, de 4 de fevereiro de 1933

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
no uso de suas attribuições, resolve decretar:

Art. 1.0 Fica revogado o decreto n. 10.694, de 4
de fevereiro de 1933.

Art. 2. 1 As Secretarias providenciarão para que se-
,Jam consignadas nos respectivos orçamentos as verbas
necessarias ás taxas de agua.

Art. 3•0 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 2 de fe-vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11. 819
Approva o decreto n. 196, desta data, que fixa a despe-

sa e orça a receita do municipio de Belio Hori-
zonte, para o exercicio de 1935

O Interventor Federal no Estado de i',iinas Geraes,
usando das attribuições que lhe confere o decreto fede-
ral n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, resolve ap-
provar o decreto n. 196, desta data, expedido pelo Pre-
feito de Beilo Horizonte, e que fixa a despesa e orça
a receita do mesmo municipio para o exercicio de 1935.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 2 de feve-
, reiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

Exmo. sr. Interventor Federal:	 -
Tenho a honra de submetter á approvação de v.

excia. o orçamento da receita e da despesa da Prefei-
tura de Beilo Horizonte, para o exercicio de 1935.

Seguindo as normas de economia, dictadas por v.
excia., empregamos todo o nosso esforço no sentido de
obter o equilibrio orçamentario, eliminando o pesado
deficit" de rs. 2.876:635826, que accusava o orçamen-

to de 1934.

í.t

1



1Para tanto, tres caminhos se apresentavam:
1.0 - reduzir as despesas; 2.1 - augmentar a ar•

recadaçào, quer melhorando o serviço da fazenda, quer
majorando impostos ou creando taxas novas; 3.° - effe-
ctuar operações financeiras que reduzissem o serviço de
juros e amortizações, o qual, no orçamento de 1934, quasi
absorvia metade da receita.

A primeira solução foi abiolutamente inviavel; as
despesas da Prefeitura já haviam sido demasiadamente
cortadas no orçamento de 1934, tanto assim que fora-e
mos obrigados a abrir no fim do anno um credito de
rs. 452:800$000, para suppIementar as verbas exgottadas.

Para evitar semelhante situação, fomos, pelo con-
trario, levados a augmentar, neste orçamento, algumas
verbas, como sejam a de pessoal e material da limpeza
publica e de obras, e a de pessoal do serviço de aguas.

A segunda solução é perfeitamente viavel, mas não
com a angustia de tempo de que dispunhamos e num
periodo de depressão economica e de lutas politicas
como o que tivemos em 1934.

Conseguimos, é certo, melhorar apreciavelmente a
arrecadação, appa'relhando melhor a Directoria da Re-
ceita, mas esta melhoria, não foi, nem podia ser, por si
só, bastante para cobrir o "deficit" orçainentario. Era
necessario uma revisão tributaria, que só se poderá fa-
zer quando cessar a crise economica que o municipio
vem atravessando.

A terceira solução foi a que applicamos com melhot
resultado.

Operando transformações na divida fundada e res. 1
gatando, com o emprestimo que obtivemos da Caixa Eco•
nomica, uma grande parte das dividas que nos impu-
nham maiores encargos de juros e amortização, come-
guimos reduzir o "deficit" de rs. 2.876:635$836 do
anno de 1934, para rs. 202:682$976, no orçamento de
1935.

Este ultmo é, porém, praticamente inexistente, por-
que fizemos o orçamento calculando a receita de 1935
pela media das arrecadações dos 3 ultimos annos (1931,
1932, 1933), de accordo com o Codigo dos Interven-
tores.

Ora, a receita da Prefeitura é formada, em sua maio-
ria, de taxas cujo montante só pôde crescer. Assim é
que, da taxa de hydrometros, tivemos em 1934 uma ar-
recadação de 620:000$000, quando no orçamento de 1935
entra, pela media triennal, uma pareelia de rs.....

1
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426:000$000 apenas. O imposto predial rendeu, em 1934,
2.285:000$000 (em numeros redondos), quando entra no
orçamento de 1935 com uma parcella de 2.169 :OOD$000.

Accresce ainda que tivemos de incluir no orçamen-
to de 1935 despesas que resultam em augmento de par-
celia maior na receita deste anno. Neste caso estão a
compra de placas para ve'hiculos e para sepulturas, a
acquisição de taboleiros para o Mercado, etc.

Nestas condições, podemos, sem receio, considera
equilibrado o orçamento da Prefeitura de Bello Hori-
zonte, para o anno de 1935.

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a v. excia.
os protestos da minha alta estima e dis,tincta couside-
fação.

Soares de Maltos, prefeito de Belo Horizonte.

ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE BELLO HORIZONTE PARA O
EXERCICIO DE 1935

Decreto n. 196, de 25de Janeiro de 1935

Fixa a despesa e orça a receita do municipio de BeiJo Horizonte
para o exercido de 1935

O Prefeito de Beilo Horizonte, usando das attrlbuições que
lhe confere o art 102, n. 1, Cap. II, Tit. 1)1, do Regulamento ap-
provado pelo decreto estadual n. 7.677, de 1928, resolve de accor.
do com o estabelecido pelo art. 6.0 do decreto 9.768, de 24 de no-
vembro de 1930, fixar a despesa e orçar a receita do municipio de
Bsllo Horizonte para o exercicio de 1935, pela seguinte fócina

CAPITULO 1

Orçamento da Despesa
. 1.' A Prefeitura de Bailo Horizonte dispensará no der-

cicio de 1935, a importancia de dez mil cento e quarenta e no-
ve contos seiscentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e seis
têli (10.149:635$976) com os serviços do munlciplo pelos tres psra-
1TpllO$ seguintes:

5 1.0 Conselho Deliberativo

1 - Secretaria do conselho . -	 19:720$000

1 2., - Prie/eltunz de Bafo Horizonte
1 -Divida Fundada Interna , 2.326:74$000
2 - Gabinente do Prefeito - - .	80:0003000
3 - Gabinente do Advogado. - -	40:600$000
4 - Secretaria da Prefeitura - .	209:620$000
5 BIbIIOtIICCft MUniCipAl . . .	584403000
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8- Directoria da Receita e Fis-
calização ........581 :382$000

7 - Directoria da Despesa e
Contabilidade ......125 :424$000

8 - Directoria do Patrimonio	81:696$000
9 - Bens Industrializados

Matadouro do Arrudas	111:456$000
10 - Administração Municipal	100:000$0,00
11 - Reposições e Restituições	10:000$000
12 - Serviço de Estatistica Muni-

cipal ..........1O:000$000
13 - Auxilies e Subvenções .	170:000$000
14 - Accidentes no Trabalho .	20:000$000
15 - Exercicios findos . . .	18:000000
16 - Aposentados e Invalidos	42:725$976
17 - Consumo de força motriz

e energia electrica . . .	70:000$000
18 - Fiscalização da Companhia

Força e Luz de Minas
Geraes .........37 :20d$000

19 - Secção Hollerith .....36:000000
20 - Caixa de Aposentadoria e

Pensões .........60:0008000
21 - Bventuas .......250 :000$00t)

3 30 - Directoria Geral de Obras

1 - Gabinente do Director . . .	21:000$000
2 - Sujo-Directoria de Obras .	303:324$000
3 - Sub-Directoria de Aguas . .	371:592000
4 - Sub-Directoria da Limpeza

Publica ........195 :702$000
5 - Diarias Regulamentares .	36:000$000
6 - Locomoção ..........74 :800$000
7 - Automoveis e Caminhões	300:B00$000
8 - Pessoal Mensalista . . .	131:160$000
9 - Almoxarifado da Prefeitura	745.000$000
10 - Pessoal Operario .....2.550:OdO$000
11 - Obras Publicas Municipaes.	820:000$000

CAPITULO II
OrCamento da Receita

Art. 2.0 Para o mesmo exercidO de 1935, a receita do au
niclplo é orçada em nove mil novecentos e quarenta e seis Contoi -
novecentos e cincoenta e ires mil réis (9.946:953$900), de impostI,
taxas e outras rendas discriminadas nos seguintes paragraphos

ri 1.• - Renda ordinarla
Dlitrlcto da cidade:

3 - Imposto.
1 - Industrias e Profissões .	1.149:000$000
2— Predial ..........2.169 :000$000

- Leis 137 e 310 ..... . 114 :000$000
4 - Aferição de peses e me-

didas ..........30:0008000
5 - Transmissão 9nter-vivos".	471:000$000

•	11—Taxas
6 - Alvarás de licenças para

obras e annuncios .	66:000$000
- 7 - Calçamento .........469 :000$000

8 - Emolumentos ......27:0001000
9 - In.cripções de vebiculos .	187:0008000

•	1 - Licenças .........47:0001000
11 - Addlcionaes .......458 :000$000

III - Rendas industrializada.
12— Água ...........579:0008000
13 - Exgotto .........432 :000$000
14- Hydrometros ...... . 426 :000$000
15 - Sanitaria ........356 :000$000
16 - Cemlterio .........107 :000$000
17 - Matadouro .......410:000$000
1$— Mercado .........160:0008000

Distrlcto de Venda Nova:
3 - Impostos

19 - Industrias e Profissões .	2.600$000
20— Predial .........1:1008000
21 -Aferição de peses e me-

didas .........2308000

11 - Taxas
22 - Licenças ........541$000
23 - Addicionaes .......388000

III - Rendas Industrializadas
24—Agua .........

3 2.0 - Renda Eztraordlnart a
25 - Rendas Patrimoniaes

a) Vendas de lotes . . . .	528:000$000

4.581 .337$978

5.548:578$04

10.149.685$1174

3.933:000$000

1.254:000$000

8.470:0008000

3:9308000

929$000

731$000
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) Arrendamento de pro-
prios C ete	 35000;000

e) Aforamento de lotes . .	28:000$00028 - Multas ........ . 374:000$009
27 - Cobrança da Divida Activa	14:000$0010)28 - Eventuaes ....... . 214 :000$000
29 - Addicionaes ..... . 23 :090$009
30 - Bombas de Gazolina . .	15:000$009
31 - Quotas de Fiscalização .	24:000$000
32 -• Quota de Previdencia . . ,	28:780$O0,0
33 - Juros de dinheiros em ban-

cos e outros .... . 15:000000
34 - Entradas de Origens Di-

	

versas ....... . 85:iJOO$000	2.283 :7&O$000

Distrlcto de Venda Nova
35 - Multas ....... . 71100038 - Eventuaes ...... . 465$000

	

37 - Addic1one ..... . 47$000	583006

9.946:953$004
202:682;974

• 10.149:632$97
Art. 3•0 o Prefeito supprimirá quando vagarem os logarer

que seputar desneceasarios.
Art. 4•0 Continua o Prefeito autorizado a mandar cancellar

as dividas provenientes de industriaa, e profissões em favor de
contribuintes failecidos ou Insolvaveis que não tenham deixado ou
possuam bens sobre os quaes possa recahir a execução.

Art. 5.° Fica restabelecido o art. 175 do decreto n. 16, 4
12 de maio de 1927, que manda cobrar os emolumentos das certi..
does expedidas pela Prefeitura, de accordo com o neØimento de
custas do Estado.

Art. 6.0 Os emolumentos de contractos ou quaesques outros,
serão os seguintes: taxa fixa 51000; rasa, $050 por linha, cabenda
50, % dos mesmos à Secretaria.

Art. 7.° Transferir saldos de verbas, observando, para esse
caso, as prescripções instituidas pelo Codigo da Contabilidade Pu-
blica.

Art. 8. 0 Revogam. se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todos as autoridades ás quaes o conheci.

manto e execução deste decreto pertencerem, que o cumpram e fa-
çam cumprir, tão inteiramente, como nelie se contém.

1rfeitura de Beilo Horizonte, 25 de janeiro de 1935. - (e.)
rJosd Soares de Maltas, prefeito.

Publicado e registrado nesta Secretaria da Prefeitura de Bel.
lo Horizonte, aos 25 dias de Janeiro de 1935.

(a.) João Lucia Brandão, secretario.

TABELLAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO DA DESPESA MUNI-
CIPAL PARA O EXERCIdO DE 1935

§ 1. - Conselho Deliberativo

Verba 1 - Secretaria do Conselho

a) Pessoal:

1 - Effectivo
E 1 Director ...... . 1:0005000	12:000$000

1 Amanuense	 4005000	4:800$000	16:800$000

2 - Coutractado
' E I Servente ..... . 1605000	 1:920$000

b) Material
Conservação do reloglo

publico .	 1:000$000

19:72115000
2.° - Prefeitura de Bailo Hortxoiite

Verba 1

Divida fundada i;derna

a) Juros:
1 De apolices municipees
6 % sobre 10.577 de 200$000	126:924$000
7 % sobre 19.474 de 1:000$000	1.363:180$000

C7	sobre 4.667 de 1:000$000	326:690$000	1.816:794$000
2 - De emprestimos
De 15.000 contos com a Caixa

Economica Federal	 500:000$000	500:000$000

b) Accessorios com o serviço
da divida	 10:0005000

2.326:7915000
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3:000000	36

	

1:000$600	12

	

1 :000$000	12
60

	

1:160*000	13:

	

520$000	6

	

400$000	4

	

300$000	a

	520$000	6

	

250M00	3

	

520*000	6

	

400*000	4

	

250$00 0	3

	

210*000	2

	

220$000	23

77

Verba II

Gabinete do Prefeito
a) Subsidio ao Prefeito
b) Representação ......
e) Officlal de gabinete .....

Verba III

Gabinete do Advogado

a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Advogado ..........
1 Ajudante do Advogado .

2 - Contractado

1 Dactylograpba ........
1 Escrivão do Judicial .....

b) Custas e diligencia em cau-
aaa da Fazenda .

Verba IV

Secretaria da Prefeitura

a) Pessoal

1 - Effectivo

1 Secretario
1 3•o escripturario .
1 Amanuense
1 Protocollista

Arebivo

1 A'rchivista .........
1 Auxiliar de Archiista .

Portaria
1 Porteiro ...........
1 Amanuense .........
1 Auxiliar do Protocollista
1 Continuo .........
9 Serventes ..........

re)

Contractado

Secretaria

Subsidio do Prefeito
 Official de gabinete .

1 Dactylagrapha ........
1 Praticante .........
2 Serventes ..........

Archivo

Aexiliar do Archivista.
Portaria

1 sWxillar do Porteiro .
'	Protocolio
4 Praticantes ........

b) Gratificação addiclousl

Prevista pela lei 181:
Ao Secretario .........
Lo A.rcbivista ........
Ao Continuo .........

c) Material de expediente

Acquislção de material para as
diversas directorias da
Prefeitura .......

•	Verba V

,0tblioUseca. Municipal:

i) Pessoal:

1 -- Effectvo

1 Blihiothecarjo .......
1 Ajudante do Blbliothecario
2 Encarregados .......
O Fiscaes ..........
2 Porteiras serventes .....

	

1:500$00.0	18

	

600$000	7
25

	

20$000
	

3

	

200000
	

2

10

	

3:000*000	36:000*000

	

1 :000*000	12:000*000

	

250$000	3:000$000

	

230$000	2:760$000

	

220$000	5:280$000

	

320*0011	3;840000

	

320$000	3:840*000

	

320$000	11 W40$000

29:660$000

	

110*009	1:320$00

	

52$000	624000

	

23000	278*000

2:220$000

100 :OOQ$U9ü

	820*000	9:840$000

	

550*0011	6:6005000

	

400*000	14:4,00*000

	

300$000	21:600*000

	

25,0;000	6:0002000

58:440*000
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Verba VI

Directoria da Receita e

Fiscalização:

a) Pessoal:

1 - Effective

1 Director ..........
2 Chefes de Secção ......
1 1.0 Escripturario ......
1 Recebedor de 1.' ......
3 2.°s Escripturarios .....
1 Recebedor de 2.' .....
1 Fiscal Chefe .......
3 Fiscaes de 1.' .......
5 Fiscaes de 2.' .......
3 3.°s Escripturarios .....
3 Auxiliares Correntistas
2 Administradores .......
3 Amanuenses ........
5 Fiscaes, Auxiliares .....
1 Auxiliar do Administrador do

Mercado .......
1 Porteiro ..........
1 Fiscal de Venda Nova

2 - Contractado

5 Praticantes ........
1 Porteiro do Mercado .
1 Servente .........
2 Guardas Sanitarios .
1 Servente do Mercado .....
2 Praticantes Auxiliares
1 Servente .........

3 - Operario

Cemiterio:

1 Zelador ..........
18 Coveiros .........

	

1:30,0$000	15:600:

	

1:000$000	24:000

	

820000	9:840

	

820$000	9:840

	

680$000	24:480

	

680$000	8:160

	

650000	7:800

	

600$000	21:600

	

550$090	33:000

	

520000	18:710

	

520$000	18:720

	

450$000	10:800

	

400$000	14:400

	

350000	21 :000

	

300$000	3:60

	

200$000	2:400

	

100000	1:200

225:160

	

230$000	13:8

	

2008090	2:4

	

200$000	2:4

	

180000	4:3

	

180$000	2:1

	

150$000	3:0

	

120$000	1:4

30:1

	

200$000	2
-	 39

- 53 -

Mercado;
1 Guarda de Armazeni .
1 Encarregado do Frigorifico
• Rondantes .........
• Varredores ........
1 Auxilia: .........

b) Gratifcação addicional
Prevista pela lei 181:

Ao Director .........
Â 1 Chefe de Secção .....
À 2 2.°s Escripturarios
Ao Fiscal Chefe ......
A 2 Fiscaes de 1.' ......
£ 1 Fiscal de 2.' .....

c) Transporte e Locomoção
Em automoveis e omnibus
Compra de coupens de bondes.

4) Gratificações espcciaes
Ao Fiscal de Venda Nova
£ 1 Guarda do Cemiterio

e) Percentagens
Aos flscaes e Advogado da

Prefeitura .......
t) Diarias

Ao Director da Receita
Ao Fiscal Chefe ......
A 8 Fiscaes ........
A5 Fiscaes Auxiliares .

g) Quebras
Los Recebedores

is) Auxilio para aluguel de
casa

&. Administrador do Mercado
0) Auxiliares para o servi-

-,	ço de lançamento

250$000	3:000000
200$009	2:400$000
195$000	14:040$000
180$000	19:440$000
150$000	1:800000

82:500$000

130$000	1:560$000
100$000	1:200$000

68$000	1:632$000
65$000	780$000
60$000	1:440000
55$000	660$000

7.272$000

-	5:400$000
-	8:400$000

13:800$000

100$000	1:200000
50$000	600$000

1:800$000

-	60:400$000

300$000	3:600$000
300000	3:CE0$009
20$000	24:000$000
1 00$000	6:000$000

37:200$000

600$00	1:200$000

150$000	1:800$000

-	15:000$000



21:500$091

2 :0005000

20

12

34:6301000

14:500$000

105:1301004

15:6005000
12:000$0H
12:000$001

9:840$001
19 :680$000

8:100$001
1:2405001

19 :200$M1

02:960$001

:000$001
5 :280$001
5:280$001

16:560$0

.580800

2:500$000
10:0005000

4:000$000
17:500$000

20:000*000
4:630$000

10:000$000

1:300$000
1:000$000
1:000$000

820$000
82C $000
700$000
520$000

00$030

250$000
230$000
220$000

130$000
82$000

OF
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c) Quebras Regulamentares

Ao Thesoureiro	 100000
Ao Fiel do Thesoureiro	 50$00
Ao Agente Pagador	 s0000

4) Locomoção

24 viagens de automoveis do
Agente Pagador a .IbIrl-
té para pagamento de
folhas orarias

Verba VIII

Directoria do Patrimouio

a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Director .........
O 1.° Escripturario .	.
1 2.' Escripturario .....
3 3.°s Escripturarios .....
2 Amanuenses .......
1 Zelador do Theatro .

2 -. Contractado

1 Dactylographa ......
1 Praticante .......
1 Servente .........

3 - Operario

iPiacal da Villa Concordia
2 Serventes do Theatro
1 servente do Patrimonio
1 Auxiliar .........

b) Gratificação Addicional

Prevista pela lei 181:

Ao 2.° Escriputarrio .

1:200$000
600$000
600$000

2:400$000

ei

960$000
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J) Material
a) de expediente .
b) de consumo:

1 balança .........
1 carro para serviço de aferição.

c) placas:
para vehiculos .......
para sepulturas .......

ii) objectos para aferição
de carroças e lenharias

e) acquisição de taboleires
para o Mercado

1 relogio "Vigia" com estações
materiaes para o Mercado

f) idem, para o Camiterio

Verba VII

Directoria da Despesa e
Contabilidade

a) Pessoal:

1 - Effectivo
1 Director .........
1 Chefe de Secção ......
1 Thesoureiro ........
1 Guarda-livros .......
2 1.°s Escripturarios .....
1 Fiel ...........
1 3.° Escripturario
4 Amanuenses

2	Contractado

1 Auxiliar de Escripta
3 Praticantes
2 Serventes .........

b) Gratificação Addicionsl
Prevista pela lei 181:

Ao Director . .........
Ao 1. Escripturario .....

1:300$000
820$000
680$000l
3205000
400$000
300$000

250$000
230$000
220$000

250$000
150$000
200$000
350$000

15:600$000
9:840$000
8:160$000

12:480$000
9:600$000
3:600$000

59:280$000

3:000$000
2:760$000
2:640$000

8:400$000

3:000$000
3:600$000
2:400$000
4:200$000

13:200$000

/

685000	816$000

E,
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-	
1

Verba XIII

Auxilios e Subvenções

Aos seguintes:

a) Santa Casa de Misericordia
b) Asylo "Affonso Penna"
e) Maternidade "Hilda Brandão"
1) Orphanato Santo Antonio
e) Hospital S. Vicente de Paulo
14 Asylo Bom Pastor .....
) Conselho Central Metropoli-
tano ...........

h) Sociedade Beneficente dos
Empregados da Prefeitura

Ii Colonia Senta Isabel .
J) Associação das Damas de Ca-

ridade ..........

Verba XIV

Aceldentes no trabalho

Verba XV

Exercidos findos .....

Verba XVI
Aposentados e invflhidos.

a) Aposentados:

1 Thesoureiro ........
1 Administrador do Mercado
1 000lcial de Aguas ......
1 Zelador do Theetro .....

b) Invalidos:

1 Operarlo ..........
1 Operarlo ..........
1 Operarlo .........
2 Operarias ..........
1 Operario ..........
1 Operarlo .........
1 Opersrio .........

	450$000	5:4

	

250$000	3:0

	

220$000	2:0

	

•	11:0

	

2505000	3:0

	

250$000	3:0

	

225$000	5:4

	

225$009	16:2

	

225$000	2:7

	

225$000	5:4

	

225$000	5:4

	

219$000	15:7

	

219$000	3:2

	

219$000	10:5

	

219$000	21:0

	

219$000	5:2

93:9

-	1:5

100

-	10

-	10

-	60:000$000
-	20:000$000
-	20:000$000

18:0U0$000
--	5:000$000

10:000$000

18:000$000

5:000$000
12:000$000

2:000$000

170:0005000

20:000$000

180:0005000

	

1:100$000	13:200$000

	

495$000	5:940$000

	

500$0000	6:000$000

	

220$000	2:6405000

27:780$000

	

172$500	2:070$000

	

165$000	1:950$000

	

156$250	1:875$000

	

135$000	3:2405000

	

130$500	1:566$000

	

120$000	1:440$000

	

100$000	1:200$000

	

65$624	1:574$976

14:945$978
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Verba IX

Bens Industrializados

Matadouro do Arrudas

a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Administrador ........
1 Auxllar do Administrador
1 Machnisla ...........

2 - kantractado

1 Escrevente .........

3 - Operario

1 Chefe de Matança .......
1 Rondantes .........
6 Chefes de carro ......
1 Balanceiro ........
2 Choupeadores ........
2 Sangradores .........
6 Ajudantes de carro .
2 Curralelros .........
4 Esfoladores ..........
9 Serradores .........
2 Operarios para miudezas

b) Uniformes

Para magarefes .........

Verba X

Administração Municipal

Reforma e melhoria dos servi.
ços munlcip.aes .......

Verba XI

Reposições e Restitulçõe.s
De rendas de exercidos encer-

rados e saldos de annos an-
teriores ...........

Verba XII

Serviço de Estatistica Municipal



1:300$000
1:100$000

720$000
700$000
600$000
680$000
550*000
5508000
520$000
5008000
450*000
420$000
400$000
400*000
350*000
3008000
300*000
300*000

5508000
3608000
2508000
240$000

65*000
508000
408000
42*000

15:600000
5-2:8008000
25:920$000
8:400$000

21:600$000
8:1608000

19:800$000
19:800$000
24:960$000
12:000$000
10:800$000
5:040$000

14:400$000
14:400$000
8:400$000

14:400$000
3:6008000
3:6008000

283:680*080

6:600$000
4:3208000
3:000*000
2:880$000

1116:880$00i

6608000
1:200$000

4*0*000
504$008

2:844$000

:1. 0 - fjireeiorit- Gerai de Obras

Verba 1

Gabinete do Director:

a) Pessoal:
1 - Effectivo:

1 Director ..........1:500$00

2 -- Contractado:

1 Dactylographie ........250$O(

- 59 -

Verba II

Sub-Directoria de Obras

	

70:000$000	a) Pessoal:

1	- Effectivo:
1 Sub•Director ........

es:	
1 4 Engenheiros-chefes .....

3 Desenhistas de 1.' .....
1 Engenheiro Auxiliar .....
3 Topngrapho .s de 1.

	

19:999$992	. 1 2.' Escripturario .......

	

12:000*000	3 Desenhistas de 2.' ......
3 Demarcadores ........

	

31:999$992	4 3.09 escriputrarios .....
2 Encarregados ãe Obras -

	

1:000*000	2 Topographos de 2.' .....
1 Electricista .........

•	1 3 Flscaes de Obras de 1.' .

	

1:200$008	3 Amanuenses ..........
-	2 Fiscaes de Annunclos .....

1	'isCaes de Obras de 2.' .
1 NIvelador ..........
1 tmplacador ........

36 :000$001)

2 -- Contractado:

1 Desenh ista de 2.' ......

	

60:000$000	1 Topographo ..........
1 Desenhista auxiliar .....

	

250 :000$000	1 P9eeaI de Obras ......

4.581:337$970
h) Gratificação eddlclonsl
prevista pela lei 181:

A 1 Demarcador .......
A 2 Encarregados de Obras - -
A 1 Fiscal de Obras .......
A 1 Electricista .........

	

18:000$0011	 Verba 111
Sub.Directoria de Aguas

	

3:000$00O	a) Pessoal:
Effectivo:

	

21:000$0	1 Sub-Director .......
2 Engen1ie1ros-chefe .....

1

- 58 -

Verba XVII

Consumo de Força motriz e ener-
gia electrica pelos pi-oprios
municipaes .........

Verba XVIII

Fiscalização da Cio. Força e Luz de Mines Gera

a) Pessoal:

1 - Effectivo:

1 Engenheiro Fiscal	 1:666$666
1 Chefe de Secção .......1 :000$000

2 - Contractado:

1 Auxiliar dactylographa	 333$334

b) Gratificação aaidicioiial, prevista pela lei 181
Ao Chefe de Secção	 100$000

Verba XIX

Seção Rollterith:

Aluguel das machinas e compres
de cartões .........

Verba XX

Caixa de Aposentaria e Pensões:

Quota de Previdencia ......

Verba XXI

Evntuaes ..........

	

1:300*000	15:600*000

	

1-100$000	26:400$000



1:000$000
720$000
700$000
680$000
600$000
550$000
520$000
500$000
500$000
450$000
400$000
400$000
400$000
350$000
260$000

600$000
550$000

500$000
420$000
400$000
400$000
360$000
350$000

320$000
320$000
280$000
250$000

240$000
240$000
240$000
240$000
240$000
230$000

60$000
50$000
50$000
26$000

24:000$000
17:280$000

8:400$000
16:3205000
7:2005000

13:2005000
6:240$000
6:000$000
6:000$000

10:8005000
4:8005000

21:0005000
4:8005000.

25:2005000
3:120$000

219 :360$000

14 :4005000
6:600$000

6:000$000
25:206 $000
4:800$000
O :O0$000
4 :320$000

56:8005000

3:840$000
3:840$000
3 :360$000
3:000$000

2:880$000
3:6405000
5:760$000

11:520$000
2:880$000

16:560$000

150 :0 0O$000

7200000
600$000
6000000
312$000

2:232$000

1:300$000
1:100$000

820$000
820$000
6805000
600$000
500$000

400$000
400$000
400:000
350$000
350$000
315$000
300$000
300$000
260$000
220$000
200$000

800$000
400$000
320$000

300$000
250$000
230$000

15::600$000
26:400$000
9:840$000
9:840$000
8:160$000
7 :200$000
6:000$000

4:800$000
9:600$000
4:800$000
4:200$000
8:40G5000
3:780$000
3:600$000
3:600$000
8:2405000
2:640$00))
2:4005000

137:100$000

9:600$000
4:800$000

30:7205000

3:600$000
3:000$000
1:520$000

57.240$000

82$000	981$000
31$500	378$000

- 1:332$000

300$000	14:400$000
200$000	21:600$000

36:000$000

iisI

2 Chefes de Secção
2 Desenhstas de 1.
1 Engenheiro Residente	.
2 2.°s Escripturarios ......
1 Topographo de 1. .....
2 Desenhistas de 2. .....
1 3.° Escripturario .....
1 Official de Agutis .......
1 Fiscal Chefe de Agucs .....
2 Topographos de 2. .....
1 Fiscal de Hydrometros .
5 Amanuenses ........
1 Correntista .........
6 Fiscaes de Aguas
1 Zelador de Mattas ......

2 - Contractado:
2 Escripturarios .......
1 Demarcador (Topographo)
1 Chefe das Officinas de Hydro.

metros ...........
6 Fiscees Dom:ciliesres .....
1 Desenhista .........
2 Ledoros de Hydrornetros
1 Guarda-Livros ........
4 Lndores de Hydrometros
1 Encarregado de "Guichet" de

inforrnaçóes ........
1 Chimico ...........
1 Correntista ..........
1 Praticante ..........
1 Encarregado do "Guichet" de

contas ..........
3 Entregadores de avisos .
2 Apontadores .........
4 Praticantes ........
1 Topographo ........
6 Praticantes ..........

b) Gcetificaçfio addicional:
Prevista pela lei 181:

A 1 Topographo de 1.
.. 1 Officiali de Aguas .....
A 1 Fiscal Chefe de Aguas
A 1 Zelador de Matias ......
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Verba IV:
Sub.Directoria da Limpeza Pu-

blica:
a) Pessoal:
1 - Effectivo:

1 Sub-Director ........
2 Engenheiros Chefes ......
1 1.° Escripturesrio .......
1 Almoxarife ..........
1 Guarda-livros .........
1 Inspector de Limpeza Publica
1 Encarregado da Garage .
1 Encarregado da Coliecta Domi-

ciliar ...........
3 Amanuenses .........
1 Armazenista..........
1 Mechanico •da Garage .....
2 Auxiliares de Escripta .
1 Guarda do Almoxaiifado -
1 Fiscal de Bombas etc Gazolina
1 Auxiliar de Armazenista -
2 Rondantes do Almoxarifado
1 Guarda (servente) .....
1 Porteiro .........

2 - 'Contractado
1 Agente Comprador .....
1 Fiscal 'de Arborização .
8 Chsuffeurs ........
1 Ajudante do Fscal de arboriza-

zação ...........
1 Auxiliar de escripta .....
2 Praticantes ........

b) Gratificação addlcional

Prevista pela lei 181:
A 1 1. 1 escripturario .....
Ao Guarda do Almoxarifado -

Verba V
Olarias regulamentares:

10 Engenheiros a 10$000
Engenheiros a 6$666 .

o

o



420$000
400000

400$000
400$000
360$000

350$000

330$000

450$000

300$000
3G0$000
300$000
300$000
25000O
210$000

180$000
80$000
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Verba VI
Locon'oção

A 12 Engenheiros	 .
Com pra de coupons ......

Verba VII

Automoveis e caminhões

Conpra de oleo, gazoLina, aicooi
motor e despesas acce8aories

Verba VIII
Pessoal mensalista

1 Encarregado da offlcina mecha-
nica..........

1 Administrador do Parque
1 Encarregado da Limpeza Pu-

blica	.........
1 Encarregado da Carpintaria
1 Auxiliar de Officinas .
1 Auxiliar de escripta do Almo-

xarife.do ..........
1 Encarregado da limpeza no-

cturna ..........
1 Encarregado do deposito de

anirnaes .........
2 Apontadores ........
1 Encarregado de fóces .....
15 Chauffeurs ........

Chauffeurs .........
3 Lavadores de carros .
2 Ajudantes de carros do Mata-

douro ..........
1 Guarda em Venda Nova .

Verba IX

Almoxarifado da Prefeitura
Acquisição de material para

Ql}ras c "stock" do Almoxa-
rifado:

a) Sub-Directoria de Obras
b) -Sub-Directoria de Aguas
e) Sub-Directoria da 'Limpeza

Publica .........

—83—	 -

Verba X

Pessoal operario:
Sub-Directoria de Obras .	 -	810;009$000- 1 Sub-Directoria de Águas .	 -	820:000$0003 Sul)-Directoria da LPnpeía Pu-

--	Publica . . . . . . . . . . .	 -	920:000$000

Verba XI	
2.550:000$000

Obras Publicas	
-	820:000$000

5.548:578$000

K.Odificu	
DECRETO N. 11.820

 o regulamenta que baixou com o decreto ii.9.967, de 27 de junho de 1931, e dá outros provi-dencias.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,
usando de attribuições suas, e considerando que, com a
execução do projecto de reforma da ÏlêcIe Mineira de
Viação, desapparecerá o cargo de Director da Estrada de
Ferro Oeste de Minas, que é o presidente nato do Ins-
tituto de Auxilios Mutuos 'dos Empregados da Estrada de
Ferro Oeste de Minas, resolve:

Art. 1.0 O presidente do Conselho 'de Administra-
ção do Instituto de Auxilios Mutuos dos Empregados da
Estrada de Ferro Oeste de Minas, será nomeado pelo Di-
rector Geral da Rêde Mineira de Viação.

Paragrapho unico. A nomeação 'do presidente do
Conselho de Administração para o exercicio administra-
tivo de 1935 a 1937 será feito dentro de 10 dias conta-
dos da publicação deste decreto.

Art. 2. 1 Sómen-te poderá ser nomeado presidente do
Conselho da Administração o associado do Instituto que
não se ache em debito para com este, nem faça parte da-
queile Conselho.

Art. 3.° Passará ao Director Geral da Rêde Mineira
de Viaço a attribuição de designar dois membros ef-
fectivos e dois supplentes para o Conselho de Adminis-
tração, a que se referem o art. 39, sua alineo b e para-
grapho unico.

Art. 40 Passará ao presidente do Conselho de Ad-
ministração o direito ao voto de desempate a que se re-
fere o art. 39, na alinea a.

1
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rio.
Art. 5. 1 Revogam-se as disposições em contra.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 4 de
fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.821

Muda a denominação do districlo de N. S. do Desterro,
municipio de Itapecerica.
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de attribuição que lhe confere o decreto federal
n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, e attendendo ao
que representou a população do districto de N. S. do
Desterro, municipio de Itapecerica, no sentido de rnu-
dar-se o respectivo nome para Marilandia, eis que -
evitam-se, com a mudança, numerosas confusões com lo-
calidades de egual nome existentes no Estado, e

-conserva-se com a nova designaçõo, a homens-
gemu á padroeira local, attendendo-se, assim, aos .senl-
mentos religiosos daquelia população,

resolve mudar para Marilandia a denominação do
districto administrativo e judiciario de N. S. do Des-
terro, municipio de Itapecerica.

Palacio da Liberdade, 6 de fevereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.822

Cria duas escolas rumes, minas, no municipio de Po-
raguassu'.
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuiçóes, resolve crear duas escolas
ruraes, nhixtas, no mulsicipio de Pai-aguassu', respectiva-
mente, nas localidades denominadas de "Escaramuça" e
"Francisco dos Santos".

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 11 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
- . Ovidio Xavier de Abreu

- 65 -

DECRETO N. 11.823

Cria duas escolas ruraes, mintas, no municipio de Rio
Prelo
O Interventor Federal no Estado de Minas Gefaes.

usando de sus atiribuições, resolve crear duas escolas
ruraes, mixtas, no municipio de Rio Preto, respectiva-
mente, nas localidades denominadas de Vista Alegre e
Funil

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 11 de
fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.824

dpprovo contas da Prefe itura de Sacramento
O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,

usando de suas auiribuições e de accordo com o dis-
posto na aliuea XIX, art. 1t, do decreto n. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do parecer da Secre-
taria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito (I(,
Sacramento, dr. José Ribeiro de Oliveira, relativas ao
exercicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932	........2:2128400
Rendas arrecadadas ......294 :614$000
Operações de credito	 107:100$500

403:9288900

Despesa:
Despesa realizada	......275:6958800

Operações de credito	.....128 :224$400

Saldo para 1934	.......88700

403:928$900
Situação patrimonial:

Activo	..........1.313:9928900

Passivo	..........1.044:027$900

Patrimonio liquido	......	2i9:965$000

Palacio da Liberdade, cmii Beilo Horizonte, 11 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES 1mBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

TI



DECRETO N. 11.825	
•1

Autoriza o prefeito de Piados a abrir um credito sup.
plementar
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando 1e suas , attribuiçõcs e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito do municipio de Prados, a abrir um credito da
importancia de 620$000, suppiementar á verba "Obras
Publicas", do orçamento do exercido p. findo.

Palacio da Liberdade, em Belio Uorizonte, li de te.
vereii-o de 1935.

B1NEoIcTo VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.826
Autoriza o prefeito de Guanhães a abrir uni credito sup-

plenientar
O Interventor Federal no Estado de Minas Gcraes,

usando de suas attr'buições e tendo cru vista o palecer
favoravel do Conselho Consultivo Municipal, resolve au
toi-izar o prefeito ae Guanhães a abrir um cieclito da im-
portancia de 2 :340000, supplementar, á verba "Gabinete
e Secretaria", do orçamento de 1934.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 11 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.827
Autoriza o prefeito de Brazopolis a realizar um empres-

Limc interno.
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conse 'ho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
p,-efeito de Brazopolis a realizar um empreslimo interno
na importancia •de 192 contos de réis, juros de 8 % ao
anuo, resgatavel no prazo de 15 annos, destinando-se á 1
ampliação da sêde de abastecimento dagua da séde do

municipio.
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Palacio da Liberdade, era Beilo Horizonte, ii de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLDARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.828
Isenta da taxa de es/ai istica a canua de assucuz destina-

da á Nova Usina Junqueira, situada no Estado de S.
Paulo
O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,

usanuo das attribuiçôes que lhe coniere o decreto leue-
ral n. i9.39, de 11 de novembro de 1930, e conside-
rando que o Estado de Minas deve incentivar o cultivo
da canoa de assucar em seu territorio; considerando que
o Conselho Consultivo do Estado examinou o pedido em
que a Nova Usina Juncueira pleiteia, do Estado, isenção
da taxa de estatistica que incide sobre a canna mineira
destinada á usina, em Igarapava, onde se fabricam, eia
larga escala, assucar e álcool motor, opinando pela
concessão pedida desde que aquella Usina se obrique a
mm.anter na margem mineira do Rio Grau de um campo,
experimental para producção de murtas de canua seiec-
cionada, destinadas a cessão aos laviacLores uuuineiios;
consideaado mais que, por essa forma, será o Lsai10
indemnizado indirectamente com a ampliação da lavou-
ra mineira, decreta:

Art. 1. " Fica isenta na taxa de estatistica de um
real ($001) par kilograinmno, a partir de janeiro de 1935,
peo prazo de cinco (5) annos, toda canna de assucar
cultivada na mnam-gemn mineira do Rio Grande do e desti-
nada á Nova Usina Junqueira.

Art. 2.° A Nova Usina Junqueira se compromette.
em acceitando o favor do artigo anterior, a manter em
territorio mineiro, durante o periodo desta concessão,
uni campo experimental de mudas cc canua de assucar
seleccionada, devendo fornecer annualmnente, á Secreta-
ria da Agricultura, para cessão gratuita aos lavradores
mineiros cincoenta mil (30.000) olhos de canna para
plantação.

Art. 3.' Revogam-se as disposições em	contra-
rio.

Palacio da Liberdade, em BeBo Horizonte, 12 de
feveréim'o de 1935.

I3ENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 11.829
Apprcvca clausulas de contractos a serem celebrados pela

1- iCjCituia de Juiz de Fóru

O Interventor Federal no Estado de Minas Genes,
usando de suas attrihuições, resolve approvar no elas.
ouias dos contractos a serem celebrados pela Prefeitura
de Juiz de Fóra com a Companhia Servix Eiectric Lirni.
tada e Leão Ribeiro & Cia., para fornecimento de ma-
Leria! e assentamento de canalização adductora do rí
beirão dos i-'ntos, naquella cidade, e com a Companhia
Brasileira de Estradas Modernas, para construcção da
barragem de accumulação do mesmo ribeirão, estação de
tralament e reservatorio mestre de UasiIbuçio, Servi.
ços neccsnrios ao abastecimento d'agua de Juiz de Fúra.

Palacio da Liberdade, era Belio Horizonte, 12 de te.
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Bpalísla de Oliveira

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N.
11.829. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1935:

Primeira - A contractante iniciará os serviços de
construcção da estrada de rodagem de accesso ao local
da barragem, unia semana após a assignatura deste con-
tracto; os trabalhos da barragem e estação de trultunen.
to serão começados trinta dias a partir da mesma data;
e a construcção Zlo reservatorio mestre de distribuição,.
no morro da Tapera, será atacada entre o quarto e o
sexto rriez decorrentes da mesma (lata, lodos os tra-
balhos ficarão concluidos, nos seus minirnos detalhes
dentro de una anuo após a assignatura do contracto,
Segundj - A Prefeitura paralacar e seccionar a estra.
(Ia de rodagem de aceesso á barragem por pessoal te.chnico seu, de maneira a fornecer as notas de servrço
respectivas ires dias após a assignatura deste contramio;
fará, egualmente, marcar, seccionar e desenhar o perfil
longitudinal e as secções transversaes da barragem e (Ia
estação de tratamento, consoanc a letra o) da clausula
V, do edital de concorrencia, dentro dos primeiros quia.
ze dias (Ia vigencia deste contracto. Terceira -- A es•trada de rodagem de accesso á barragem terá a largura
uUl •de cinco metros e será construida emprolongi.
mento á da Remonta, com rampa inaxima de seis por

cento. Quarta * A barragem de accurnulação do ribei-
rão dos Pintos será executada de accordo com o' pro-
jecto official, excepto quanto ao muro de protecção do
pé cio talude de montante e o enraizamento da cortina,
que serão feitos de estaca de concreto armado. As obras
obedecerão, rigorosamente, aos desenhos approvados
pela Prefeitura, da autõria de seu corpo technico ou pra-
postos pela contractante dentro dos regulamentos em
vigor e especificações do edital. Quinta -- Na forma-
ção do aterro da barragem, parte de montante da corti-
na, não será perrnittido o processo hyctraulicO, proceden-
do-se rigorosanlênte de accos do com o que prescreve a
letra () da clausula V. do edital. Na parte de juzante
da cortina será perrnittirlo o processo hydrrmulico. fa-
zendo-se a drena$elTi conveniente do massiço de maneiramaneira
 evitar-lhe a semifluidez permanente. Sexta - A cons-
trurção da barragem propriamente dita será feita ao
preço global de 304 :723$2tJ0 (trezentos e quatro contos,
setecentos e vinte e tres mil e duzentos réis), nos ter-
nos da proposta acceita e corno se segue: -- Desbasta-

rnento do terreno com aproveitaiYientO de cincoenta
por cento - 4.200 (quatro mil e duzentos) metros cnbi-
nos a 2$900, 12:180$000 (doze contos, cento e oitenta
mil rés) . Estacas de proieCfão do talude mie mormL,íte

36 metros desenvo1vimeft nor tres (5 prndd1e
108 metros quadrados - Concreto: 108 X 0,1 = 10,8

10 X 20
meh'O cubicos, a 180$000 1 ; 044Qe0' Fe"n: 
2.160 kilogrammas. 1$800, 3:888$000 Formas: 113 X
216 = 72 metros quadrado'. a 138000. 9358000: 210 me-
tros de estaca batida, 153000, 3:2408000. Sornmo....
10:0088000 (dez contos e cito mil réis) . Muro de arrimo

O 072 == 84
(IS iai'u 1 e de	7 neroS >( 5 < 	me-

Ira cubicos. a 43$000. 3:0213 
(tres contos seiscentos e do-

ze mil réis). Estacas de fundaço da cortina 35 metros
X 5 metros = 175 metros quadrados - Cnnrreto 176
X 0,1 = 17,5 

metros cubicos. a 1803000. 3:150$000; Fer-
ro: 175 >< 20	3.500 ldlogrammu s , a 1	0. ti
Ff:'	113 X 350	117 metro: o'
1:521$000; 350 metros de estaca batida, a 158000.
5:2508000. Somma 16:2213000 (dezescis contos duzentos
e vinte e um w1 réis) . Cortina de concreto armodo -
Concreto de 180 kilos por centimetro quadrado: 93 me-
tros 'uhicos. a 1 808000. 16:7408005: Fe"ra. 05 <	=
metros nuadrados (5 kilos nor metro cuadrado) =
2.925 kiloraflmfls, a 1$800, 5:265$900 Fôrmnas 13 <09
1.170 -	"O	PS nmlrnd°	a 1380005 
Somem, 27:0758000 (vinte e sete contra e setenta e Cifl-

co mil réis). Torre do sangradouro - Concreto de 180
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kilos por centimento quadrado: 36,2 metros cuhicos a
18G000 O :5l090Q: Ferro. 820 kilos, a 18800, 1 :4765000;
Fârmas, 13 X 430 == 140 metros nuadrados, a
138000, 1 :8208000. Snrnma 9:8128000. Galeria de descar.go	Concreto de 180 kilos por Centirnetro quadrado;Fifl,7)Q ':-r,» c:hi,os a 1808000. 10 :206O00; Ferro,
4.400. a 18800, 7:9208000; Fôrmas: 113 >< 357 = 120
metros cruadrados, a 138000, 1 :560$000: Canal a moa-
tant de 2 )< 80 = 160 metros cubicos, a 58000, 8008000
Somina, 20:4868000 (vinte contos q uatrocentos e oiten-ta e seis mil réis) . Torre de tomado daqzzrv Concretode 180 kilos por centirnero qnadrar: 9.200 metroscu1)ic 0s a 1808000 1:6568000; Ferro: 450 kilos, a
18800, 810$000 Fôrnis: 113 X 158 53 metros qua-drados, a 138000, 6898000 Somma, 3:1558000 (tre:, (no-
tos e cento e cincoenta e cinco mil réis), Corpc da bar.raqem	Em terra: 11.000 metros cubicos a 7$000,
77:0008000; Em rocha: 4.300 metros cubicos a 150000

m64 :5008000, Sonima, 141 :500$000 (ato e Quarcntn e
um contos e qninhenf5 mil réis). Drenos de n'anilha- Manilhas de 0,15: 300 metros, a 108000, 3:0008000;
alve'iarf nrotectora: 150 metros CUbiCOS, a 438000,
6:4508000 Sornma, 9:4508000 (nove contos, pua*
trocentos e cincoenta mil réis) . Revestimento do (alu-de d montcrn'e - 1 —500 metros quadrados -- Concreto000121 >< 1.500	1.800 metros cuhit-os, a 18080003248000; Ferro: 0.332 X 1.500	500 kilos, a 18800,
900°000; Fôrrnns: 113 )< 270 = 90 metros quaçlra138000, 1:170 1R000 . Brita: 1.500 )< 0,1 = 150 metros
cubicos .a 308000, 4 :5008000: Concreto hetuminos,) 1 .500
metros quadrados, a 128000, 18:000$000; Ligaçén com
as e'1acas: concreto - 2,6 metros cnhicos, a 180$000
4688000; Ferro: 26 kilos, a 18800, 468800; Fôrmas: 1
)< 42 - 14 metros nuadrados, a 138000, 1828000. Somma,
25:5908300 (vinte e cinco contos, quinhentos e noventa
mil e oitocentos réis) . Reveslirnenfo do talude de ia-

- Ccricreto: 60 )< 0,11 = 6,600 metros cubjeos a
1808000, 1:1888000; Ferro; 60 X 1,3 78 kilos. a 18800
10$40O; Fôr'rnns: 113 >( 60 = 20 metros quadrados, a
138000, 2008000: Leivas ao chato: 1.500 metros quadra-
dos, a 48000, 6:0008000, Somma 7:5888400 (sete contos
cmuinhentos e oitenta e o ito mil e quatrocentos réis).Pr,rmac]jcos -- Para os dois passadicos - Concreto:
4.500 metros cuh5cos. a 1808000, 8108000: Feriu: 295
kilos, a 13800, 5318000: Fôrmas: 1 13 X 24 = 8 metrosquai'a elos, r 138000. 1048000, Somma, 1:4458000 (tini
conto quatrocentos e quarenti e cinco mil réis). Re-vestimento de coroamenlo-Brita: 340 X 0,1 = 34 me-
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tros cubicos, a 308000, 1:0208; Concreto betuminoso: 340
metros qudrados, a 128000. 4:0808. Sornma, 5:1008000
(cinco colilos e cem mil réis) . Com portas - Duas de
1.60 l.'GO metros para a torre tia :re :'.:ga, a 5 :OOP3OCO.
10:0008000; tres de 0,40X 0,40 metros, para a torre de
tomada dagua, a 5008000, 1:5008000. Somma .....
11:5008000 (onze contos e quinhentos mil réis) . Impor-
tancia total da barragem, 304 :7238200 (trezentos e (lua-
tro contos, setecentos e vinte e tres mil e duzentos réis)
Casa do guarda cia represa A firma contractante cons-
truirá, conforme consta no projecto, uma casa destinada
ao guarda da represa, peia qual a Prefeitura pagará a
quantia de 17:0008000 (dezesete contos de réis) .	Es-
trada de rodagem - Pela construcçiio da estrada de ro-
dagem pagará a. Prefeitura a quantia de 5:0008000 (cin-
co contos de réis) , Importancia total do grupo B, . -
326:7238200 (trezentos e vinte e seis contos, setecentos e
vinte e tres mil e duzentos réis) . Setinaa - A estação de
tratamento será localizada na margem direita do ribei-
rão, sem alteração dos preços da proposta. O material
da escavação de sua esplanada poderá ser •empregado
na formação do corpo da barragem, salvo si para isto
for julgado improprio pela Prefeitura. Oitava - A Pre-
feitura acceita as estructui'as ce concreto armado pro-
postas pela contractante, para o cd a et.0 de
tratamento, sob a condição de satisfazerem ás especifi-
cações e exigencias do edital. Estas exigencias são ex-
tensivas a todas as obras de concreto simples ou armado
deste contracto, sujeito o concreto a dosagem racional
para os trabalhos noi-oiaes a que ficar obrigada. Nona -
A consruCção da eiaciio de tratamento seré fe ta pelo
preço global de 3568690 (trezentos e cincoenta e seis
contos, seiscentos e noventa mil réis), incluidos nesse
total material de canalização e drenagem e forneci-
mento de reagentes e operação durante seis mezes, á
razão de dezeseis mil metros cubicos por dia. Decinm

- O appai'elhamnento da estação de tratamento será
"Paterson", inteiramente de accordo coro a proposta da
Empresa Commercial Importadora Liniita:la, apresenta-
da pela contractante, no valor de 390:0508700 (trezen-
tos e noventa contos, cincoenta mil e setecentos réis),
inclusive a porcentagem da clausula seguinte, e que vae
adeante repetida com os respectivos preços CIF Rio:
1ns1allaç&' completa, inclusive apparclhameflto de tra-
tamento chirnico, para 24.000 (vinte e quatro mil) me-
tros cubicos, dia de capacidade, dosagens inteiramente
automatica, equipamento para o tanque de mistura, para
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os dois tanques de decantação, para os quatro filtros,
coiri as valvolas operadas hydrauljcamente das mesas de
manobras colocadas no passadiço central, lavagem por
ar comprimido e reversão de coriente de agua filtrada,
ao preço de L 5.108 (cinco mil ccnt oe oito libras es-
terlinas); Bomba sobresalente, pedida pelo edital, para
iguo íe lava. ei o, c	:iata, com a re- ;o r' os, tubos. v t Vii'

Ias, etc, ao preço de L 142 (cento e quarenta e duas li-
1)1 as uei1ina, . A ealus ----- 1) la;tallação cIi1i1pJea
(te chiam-urSo, e(unprehendendo uoi chiorinorno 110(t)
trico 604-A, ema torre de ahsof)çõe, tubos, etc. , ao preçode L 158 (renPj e cincoenta e oiio 1 !rCs estcrlinns ; 21
Controlador de entrada da-tia - um indicador regulador
da agua bruta que chega á installaç'iio, ao preço de L
147 (cento e quarenta e sete libras esterlinas;) 3) Ap.
parelhos de controle e verificação Conjuncto ilesses
apparethos, corunreherijendo: Chioroscope, A q ima scope,
Turbidity meter e Jogo de apparelhos pnra determinar a
dureza, ao preço de lbs. 50 (cincoenta libras esterlinas)-'
1) Laboratorio completo, de accordo com a especifica-
ção forneciia pela Paterson, ao preço cie lhs. 221 (du-
zentos e vinte uma libras esterlinas) . Declama Primeiro

A conti-actante, de accordo com a sua proposta, rece-
berá da Prefeitura mais 3 % (tres por cento) sobre os
preços declarados na clausula precedente, percentagem
esta que é considerada como cotnpensrção de onus e ris-
cos de transporte rios materiaes da estrada de ferro até
o local de aaJ)licação. Declina Sequndc ---- O reservatorio
de distribuição será do typo official constante do de-
senho A. J. F. 9, e lida sua construcção receberá
contractante a importancia de 290:000$00 (duzentos e
noventa contos de réis), de ercordo com a sua pruliosta.
flecima Terceira - De accordo coma o que deteriidnp a
ietra "n", da clausula V e a letra "in"da clausula VI ilo
edital de concorrencia: a) quanto á barragem, a Pie-
feitura responsabiijzai--se-á pelos augmentos de custo en-
tre a obra calculada e a approvada, -até o maxinio (te
10 % (dez por cento) excedente daquela, consideran-
do custo da obra calculada o declarado na clausula sex-
ta: b) quanto á estação de tratamento e reservatorio
mestre distribuidor, o preço do contracto é fixo, não se
aclinittindo alterações, a não ser por modificações im-
postas ao projecto pela Prefeitura, considerando-se pre-
cos fixos OS (idelílrailos 0:iS alaUSUOis nona e
!)ecirn,r Quar j A contractante apresentará á Prefei-
tura, dentro do prato de noventa dias, os documentos de
embarque e aduaneiros e encarregar-se-á das providen-
cias de desembarque, despacho aduaneiro e transporte

I'J' uíz de Fóra, mediante as condições de taxas regu-
lamentares cobradas por estes serviços. Decima Quinta
- A contractante providenciará, eia tempo opportuno,
quanto ao desembarque do material de importação em
Juiz (te Fora e seu transporte até o local de applicaçâo
responsabilizando-se pelas despesas de armazenagemex:
t raordinaria e outras decorrentes de att-azos nessas ope-
rações. Declina Sexta - Não cumprindo a contractante
as clausulas deste contracto, isto é, deixando de execu-
tar os serviços na forma e pelo modo previsto, salvo uno-
tiro de força maior, a juizo do Prefeito, considerar-se-á
rescindido o presente contracto, independentemente de
qualquer, interpellação judicial ou extra-judicial,, rever-
tendo as cauções depositadas em beneficio da Prefeitu-
ra Municipal, na fórma de direito. Declina Setima - Na
forma da letra "e" da clausula VII do edital de concoi'-
rencia, fica a contractante sujeita ao pagamento da mui-
ta de duzentos mil réis por dia que exceder ao prazo
fixado até a entrega das obras, além da pena de clau-
sula precedente, sendo cem mia réis relativos ao grupo
B e cem mii réis ao grupo (i do edital de concorrencia.
Decima Oitava - Das importancias de obras que fo-
rem sendo pagas á contractante, por medições mensaes,
descontar-se-á a percentagem de 10 % (dez por cento),
que ficará era deposito até acceitação definitiva do ser-
viço contractado e servirá pai-a- garantia das mesmas
obras. Decima Nona -- A contractante depositou na Cai-
xa Economica a importancia de 150:000$000 (cento e

- cincoentri contos de réis), canforme o talão numero.
6.609, (seis mil seiscentos e nove), que fica guardado
no cofre da Prefeitura, con'i os demais documentos re-
lativos a este contracto, para garantia de sua execuçãõ,
nos termos da letra "e" da clausula Vii do edital de
concorrencia - Viqesima - A contractante se obriga a
conservar as obras de que trata este contracto pelo prã-
ao de uni armo, dando em garantia a caução a que se re-
fere a clausula anterior (150:000$000), a qual só - lhe
será restituida depois do recebimento definitivo, findo
aqucfli prazo. Vigesirna Primeira - Todo o material a
ser ea p regado nas obras pela contractante deverá ante-
cipadamente, ser submettido ao exame do corpo technmco
da Prefeitura, por meio de amostras, e, só depois cia ac-
redação pelo mesmo corpo, poderá ser empregado nas
construcções Vigesima Segunda - Todas as obras exe-
citadas pela contractante e que são objectos do presente
contracto serão pagas pela Prefeitura nos termos das
letra "p" da clausula V e 1) da clausula Vi do edital
de concorrencia, por medições mensaes, applicados pre-

r
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ços unitarios do presente contracto, retendo a Prefei-
tura 10 % (dez por cento) da importancia dessas me-
dições para garantir a perfeição da construcção, per-
centagens estas que só serão levantadas após a expira.
ção do prazo de garantia de conservação. Nos terma
da letra "d" da clausula VI! do edital de concorrencia,
as cauções inici.aes serão levadas em conta das reten-
ções de 10 % das nediÇões inensOes. Viqesirn(-, Terceira

Os pagamentos io material de importação de que tra-
ta a clausula decima comprehendo a instaliação com-
pleta da estação de tratamento de The Paterson Enge-
necring Companv Limited serão feitos nos termos da le-
trta "1" da clausula VI do edital 'de concorreneja da se-
guinte fóriria: 50 % rcincoenta por cento) confra, a en-
trega dos documentos de embarque; 40 % (quarenta por
cento) tres mezes após 6primeiro pagamento e 10 %
(dez por cento) seis niezes após o primeiro pagamento,
emittindo para isso a The Paterson Engeneering Com.
parxy Limited saques directos sobre a Prefeitura Muni-
ciai de Juiz de Fóra, na fôrma de percentagem atraz
estabelecida. Vigesima Quarta - Fica escolhido o fôro
desta cidade para todas as questões oriundas deste con-
tracto.

CLAUSULAS A QUE SE REFEHE O DECRETO N.
11.829, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1935:
Primeira - Os tubos, pura uma canalização de aço

de 7.300 (sete mil e trezentos) metros, obedecerão, ri-
gorosamente, ás especificações constantes da letra d) da
clausula IV do edital de concorrencia, permittindo a
Prefeitura, sem maior despesa de acquisição e assenta-
inento, que a sua espessura de metal seja de sete mdii-
metros (0,007), ao en sez do minHno ile S(S muI nletres
(0,000), constante daquelia clausula, e 2.000 (dois mil)
metros de tubos de concreto armado, para pressão de
serviço de duas atinospheras e experimentadas na fabri-
ba a Les atmospheras Segunda --- Dentro do prazo de 90
(noventa) dias apresentarão os contractantes á Prefeitura
os documentos de embarque e facturas consulares refe-
rentes aos iftos mcriaes, para as necessarias providen-
cias de desembarque, despacho aduaneiro e transporte
até Juiz de Fór, podendo os contraciantes encarregar-se
destas providencias, convenienteirente docnmentada, em
nome da Prefeitura, mediante o pageirento de
s(3es e taxas, regulamentares relativas a estes enos.
Terceira Os contractantes providenciarão, em w:po
opportuno, quanto ao desembarque dos tubos em Juz de

Fóra, sua arrumação e transportes até a valia, responsa-
bilizando-se pelas despesas de al-niazenamuenjo e outras
decorrentes de atrazos nestas operações. Quarto - Den-
tro de um ÍUCZ da assignatura deste contracto, oroviden-
ciará a Prefeitura soh:e a locação definitiva da linbaai-
luctora, fornecendo aos contractanles as notas de se
ço referen tas á valia e assentamento da canaii.aõo.
Qmzwla De posse destas notas, farão immnedatainemLe
os contm-actanfes a instaliação da linha telepbonica ao
longo da futuro adductora, de fórma a cstahelecer-se a
ligação entre o local da barragem do ril,eirãn dossPin-
tos e a rêde 'da cidade. Sexta -	Esse serviço,
que será feito de aceordo com	as instrucções e
eseri ficardes (Ia Conmnnhia Mi'r'ira de [ketr-
cidade e por ella recebido, poderá ser realizado pela
Prefeitura OU Por empresa que esta determinar. Si fôr
cite realizado pelos contractantes, receberão elies a im-
portancia correspondente a 8508000 (oitocentos e cinco-
cota mil réis) por kilometro cie linha prompta, correndo
pai- conta da Prefeitura a sua apparelhagem e taxas de
utilização da rde. Selima A abertura da valia terá
Inicio, rigorosamente, de accordo com as notas de ser-
viço fornecidas pela Prefeitura, quanto ehegarem a Jiz
de Fóra os primeiros tubos despachados, e proseguirá,
ininterruptamente, -de maneira a não atrazar o assenta.
mento, e a entregarem os contractantes a canalização,
prompla a funccionar, dentro do prazo de 1 (um) an-
no. Oitava O assentamenfo dos tubos e a sua solda-
gem serãó feitos tendo em vista sobretudo b peffeição do
revestimento respectivo, interno e externo, que será rui-
dadosaumente restabelecido nas juntas e recomposto nos
pontos deteriorados. Nona - Soluadas as juntas, far-
se-ão as experiencias de pressão a ar comprin'!dn ou
agua, por secções nunca inferiores a duzentos metros, e
somente depois destas prova0 proceder-se-á ao enchimen-
to e pitoarnento da valia. Decima - O piloamento far-
se-á em laminas de 0,20 (vinte) centinietros com humi-
decimento bastante para reducção de espessura de 20 %
(vinte por cento), tendo em vista o calçamento conven i

-ente •dos tubos, mormente nos cachimbos das juntas, e a
perfeição do revestimento externo. Decitna prineiro
As experienciaS de pressão seio acompanhadas por en-
genheiro da Prefeitura, registradas em caderno especial,
para esse fim organizadã, no qual ficarão igualmente co-
piadas as ordens de enchimento e piloamimento da valia.
Declina, segunda - Em complemento do fornecimento de
nateriaes constantes da proposta e seu assentamento,
farão os contractantes a colionação das ventosas, stund-
pipes e descargas, fornecidos pela Prefeitura, sem au-

r
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gmento no preço do seu contracto. Decima terceira -
Os pagamentos de material de importação, cujos saques
serão acceitos pela Prefeitura, e das despesas de assenta-
mento de canalização processar-se-ão de accordo com o
disposto nas letras f) e i) da clausula IV do edital de
concorrencia aos preços'constantes da proposta apresen-
tada pelos contracantes e que são os seguintes: a) custo
do tubo de 0,60 (sessenta) centimetros (CIF - Rio),
por melro corrido. lbs. 1-12-1 (uma libra esterlina, doze
shillings e um periny; b) custo do tubo de concreto ar-
muado, inclusive material de junta, posto em Wagon (Rio),
80$000 (oitenta mil réis) por metro corrido; e) descar-
ga dos tubos em Juiz de Fóra, seu transporte e distribui-
ção ao longo da valia, por metro corrido, 5$300 (cinco
mil e trezentos réis) ; d) abertura da valia, na profun-
didade de 1,50 (um metro e cincoenta centimetros) e
largura bastante para o assentamento dos tubos, Por me-
tro corrido, 7$600 (sete mil e seiscentos réis) ; e) assen-
tamento dos tubos em rigoroso alinhamento e grade de
accordo com a locação e notas de sei-viço fornecidas
pela Prefeituia, por metro corrido, 3$200 (tres mil e du-
zentos réis) ; f) confecção das juntas, por metro corrido.
6500 (seis mil e quinhentos réis); g) enchimento e pi-
loamento da valia em camada de 0,20 (vinte) centiiictros
de espessura; distribuição das terras excedentes; experi-
encia de pressão na vaila, só depois della se podendo
fazer o pilousnento constante desta letra (g), por metro
corrido, 4$100 (quatro mil e cem réis)réis) - Decima Quarto

O valor do fornecimento de material (CIF-Rio), des-
carga em .Juiz de Fóra, distribuição e assentamento in-
clusive abertura e enchimento das valias, importa cio -
1.169:700$000  (mil cento e sessenta e nove contos e sete-
centos mil réis) ; assim distribuido: canalização de aço,
761:390$000 (setecentos e sessenta e um contos, trezentos
e noventa mil réis); canalização de concreto......
160:000$000 (cento e sessenta contos de réis); raSo de
ohm-a, 248:310$000 (duzentos e quarenta e oito contos,
trezentos e dez mil réis) . Decima Quinta --- Não cum-
prindo os contractantes as clausuias deste contracto, isto
é, deixando de executar os serviços na fórmna e Pelo
modo previsto, salvo motivo de força maior, a juizo do
Prefeito, considerar-se-á rescindido o presente contracto
independentemente de qualquer interpeliação judicial ou
era-judicial, revertendo as cauções depositadas em be-
neficio da Prefeitura Municipal, na fórma do edital de
concorrencia. Decima Sexta - Na forma da letra e) da
clausula VII do edital de concorrencia, ficam os contra-
etantes sujeitos ao pagamento da multa de 100$000 (cem
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mil réis) por dia que exceder do prazo fixado até a
entrega das obras, além da pena da clausula precedente.
Decima Selirna - Das importancias de obras que forem
sendo pagas aos contractantes, por medições mensaes,
descontar-se-á a percentagem de 10 % (dez por cento),
que ficará em deposito até acceitação definitiva dos ser-
viços contractados e servirá para garantia das mesmas
obras, observando-se o disposto na letra d) da clausula
VII do edital de concorrencia. Decima Oitava Todo o
material a ser empregado nas obras, pelos contractantes,
deverá ser subnieltido ao exame do corpo technico da
Prefeitura, por meio de amostras, e, só depois da ac-
ceitação pelo mesmo corpo, poderá ser empregado nas
construcções. Declina Nona -- Os contractantes deposi-
taram na Caixa Econoniica a importancia de 100:000$000
(cem contos de réis), conforme o talão numero 6.610
(seis mil seiscentos e dez), que fica guardado mio cofre
da Prefeitura com os demais documentos relativos a este
contracto, para garantia de sua execução. Vigesiina
Os contractantes obrigar-se-ão a conservar as obras de
que trata este contracto, pelo prazo de 1 (um) anno.
dando em garantia a caução a que se refere a clausula
anterior, a qual só lhe será restituida depois do recebi-
mento definitivo, findo aquelie prazo. Vigesimo Primei-
ra - Fica escolhido o fôro da comarca de Juiz de Fora
para todas as questões pol-ven ii ra urinadas (leste con-
tracto.

DECRETO N. 11.830
Dispõe sobre immunidades dos Deputados á Assenibléa

Constituinte Estadual
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes

usando de attribuição que-lhe confere o decreto federal
n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, decreta:

Art. 1.0 Os Deputados á Assembléa Constituinte Esta-
dual, desde a data em que hajam sido proclamados pelo
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, não poderão ser
processados criminalmente, nem presos, sem licença da
Assemnbléa, salvo caso de flagrancia em crime inafiança-
vel. Esta imnmunidade é extensiva ao supplente imme-
diato do Deputado em exercicio.

Paragrapho unico. A prisão emflagrante de crime
inafiançavel será logo communicada ao Presidente da
Assembléa, com a remessa do auto e dos depoimentos to-
mados, para que elIa resolva sobre a sua legitimidade

?-1
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e conveniencia e autorize, ou não, a formação da culpa.
Art. 2.° Os Deputados são inviolaveis por suas opi-

niões, palavras e votos no exercicio das funcções do
mandato.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario, en-
trando este decreto em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e a execução .leLe decreto pertencerem,
que o cumpram e façam (-,uinja ir tão inteiramente como
flelle se contem.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, aos 15
dias do mez de fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRCETO N. 11 -831

Reconhece o sr. Manoel Martins Lourenço Gonies como
vice-consul de Portugal em Varginha

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
no exercicio de suas attribuições, e tendo em vista o
aviso n. NC129(88) 112)21, de 23 de janeiro proximo
passado, do Minislerio das Relações Exteriores, resolve
reconhecer o senhor Manoel Martins Lourenço Gomes
como vice-consul de Portugal em Varginha, neste Estado.

Palacio da Interventoria no Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonte, 16 de fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11. 832

Reconhece o sr. Malzac (André Âiirareda Gerard) como
Consul da França no l?o de Janeiro, com jurisdicção
neste Estado.

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
no exercicio de suas attribuições e tendo em vista o
aviso n. NCI39 (85) (42)21, de 30 de janeiro proximo
passado, do Ministerio das Relações Exteriores, resolve
reconhecer o Senhor Malzac (André Miranda Gerard)

como Consul da França no Rio de Janeiro, com jurisdi-
cção neste Estado.

Paiacio da Interventoria no Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonte, lu de fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.833

Abre o credito supplementar de Rs. 125:603$400 para
pagamento da uifjerença de vencimenlos e adacto-
mies de desenit'aigadoíes e juizes de direito.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,

usando cas suas attribuiçúes e tendo em vista o disposto
na letra "e" do art. 104 da Constituição 1edeia1 e de
aceoruo com o parecer n. 40, de 29 de neiro p. findo,
do Conselho Consultivo do Estado, mesoive abrir o ci -
dito supplementar ás verbas 22 e 23 do art. 2, 1 ao
Decreto n. 11.336, de 18 de maio de 1934, na impor-
taucia de Rs. 125:608$400, para occorier ao pagaaien-
lo da diiteiença de vencimentos e addicionaes de descai-
bargadores e juizes de direito de 2., e 4. entrancias,
durante o periodo de 1.0 de janeiro até 31 de março do
corrente armo, em virtude do Decreto n. 11.815, ue oU
de janeiro ultimo.

Palacio da Liberdade, em 16 de fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplisla de Oliveira
Ovidjo Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.834

Approva contas da Prefeitura de Rio Preto
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na almnea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecei- da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Rio Preto,
sr. Derineval Moura de Almeida, relativas ao exercicio
de 1933 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	.......12:65S800
Rendas arrecadadas .	. . . .	 131:836$600

144:495$400
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Despesa:

Despesa realizada	 128 :4501901
Operações de credito	.....15:3151900
Saldo para 1934	.......7211600

144 :195$400
Situação patrimonial:

Activo	......... . 3°2:287$701
Passivo	.........69 : 6921500

Patrimonio liquido ......232 :5951200

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 16 de fe.
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RunEmo

Alvar* Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11 .835

Approvu as contas da prefeitura de Ayuruoca
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ayuruoca,
si'. José Martins de Siqueira, relativas ao exercido de
1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .........11:16596Wi
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	8 9 :(5i700

100 :2211300

Despesa:
Despesa realizada ........90:083300
Saldo para 1933.........10:1329000

100 :2211300

Situação patrimonial:
Activo ............240 :8821000
Passivo (divida fluctuante) .....8:9249000
Patrimonio liquido .......231 :9589000

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 16 de fe
veleiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIEE1110

Alvaro B&'ptislu de Oliveira

1
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DECRETO N. 11 -836

Approva condas da prefeitura de Cachoeiras
O Interventor Federal no •Estado de Minas Geraes,

usando de suas attrihuições e de accordo com o 1isposLo
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cachoei-
ras, doutor Francisco Antonio de O. Toledo, relativas ao
periodo de 1.0 de janeiro a 31 de maio de 1932, e assim
terno islrad as

Receita:

Saldo de 1931 .........512$700
Rendas arrecadadas .......43 :761$300

44:274$000
Despesa:

Despesa realizada.	 32 :808$900
Saldo entregue ao successor.....11 :465$100

44:274$000

Receita;
Saldo recebido	........11 :465$100
Rendas arrecadadas.	 20:798$500

32:263$600
Despesa:

Despesa realizada.	 25 :663$400

Palacio da Liberdade, em Relia Horizonte, 16 de fe-
vereiro de 1935.

BENEnICT0 VALLADALIES Rianrno

Alvaro Baptisla de Oliveira

0
DECRETO N. 11.837

\.Approva as contas da prefeitura de Cac1ioeir
O Interventor Federal no Estado de Minas Ge'aÇ

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na atines XIX, art. 12, (10 decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cachoeiras
sr. Doriiiciano Machado Homem, relativas ao periodo de
1.0 de junho a 31 de dezembro de 1932, e assim demons-
tradas:



Saldo para 1933	

82	

6 :6009200

32:263$
Situação patrimonial:

Activo liquido. ....... . 95:1519200
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 16 de te.

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.838
Approva contas da prefeitura de Cachoeiras

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cachoei-
ras, sr. Domiciano Machado Homem, relativas ao exer•
cicio de 1933, assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932........ . 6:6009200
Rendas arrecadadas. ..... . 49:9289900

56:5299100
Despesa:

Despesa realizada.	.	.	.	.	.	.	.	54 :495$200
Saldo para 1934....... . 2:0339900

56:5299100
Situação patrimonial:

Activo liquido .	.	.	.	.	.	.	.	.	102 :498$800
Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 16 de fe

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIOI0

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.839
Approva contas da prefeitura de Cabo Verde

O Interventor Federal do Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinen XIX, artigo 12, (10 decreto n. 9.847, de 1931,

resolve approv:ir, fiOS termos do parecer da Secretariado Interior, as contas prestadas pelo prefeito de CaboVerde, sr. Alvaro Brasiliense Fernandes relativas aoexercjcio de 1932 e assim demonstradas:
Receita:

Saldo de 1931	........ . 9:4839200Rendas arrecadadas........
Operações de credito	 158:1868100....... .6:2408000

Despesa:	
173:9098300

Despesa realizada ....... . 166:5588300Operações de credito....
Saldo para 1933.....	 7:1168100...... . 2348900

Situação patrimonial:	
173:909$300

Activo.....	.	.. . 427:351$000Passivo	......... .
161 :2408000

Patrimonjo liquido ....... . •111$000
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 16 de fe-vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

_	DECRETO N. 11.840
Approva contas da prefeitura de Corintho

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinen XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Corintho,
dr. Antonio Octaviano Alvarenga, relativas ao periodo de
1.0 a 31 de janeiro de 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 ........ . 7138900Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	1:300$600:3009600

2:014$500
Despesa:

Despesa realizada ....... . 1:8488100
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Saldo entregue ao successor,	 .	166$400

2 :0149500
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 16 de fe•

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptisla de Oliveira

DECRETO N. 11.841

Approva contas da prefeitura de Corintho
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Corin•
tho sr. AlUno de Mattos Pinho, relativas ao periodo de
1.1 de fevereiro a 31 de dezembro de 1932 e assim de
monstradas:

Receita:

Saldo recebido ........16.9400
Differença verificada.	 733$100

8999500
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	59:148$200:1489200

60 :047$700

Despesa:
Despesa realizada. .......56:857$700

•Saldo para 1933........3 :1909000

60:04 7$700

Situação patrimonial:

Activo liquido .........240:8109000

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, Id de fe
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.842

Approva contas da prefeitura de Coiintho
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accor:do com o disposto

na allnea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos Lermos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Corja -
tho, sr. Altino ole Mattos Pinho, relativas ao exercicio de
1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932.........3:1908000
flen(las arrecadadas .......60:2188800

Despesa:	
63:4088800

Despesa realizada. ........49 :128$600
Saldo para 1934........14:2808200

63:4088800
Situação patrimonial:

Activo liquido ........ . 256:5138300
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 16 de fe-

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.843
Approva definitivamente o plano das obras e a planta dos

terrenos relativos á localização e colastrucção da
nova estação da E. F. Leopoldina, em Caranqola.
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

no exercicio de suas altribuições Iegaes, e attendendo a
que foram devidamente observadas as determinações do
decreto n. 11.451, de 6 de agosto de 1934, pelo qual fo-
ram desapropriados, por utilidade publica, os terrenos
destinados á localização e construcção da nova estação
da E. F. Leopoldina, em Carangola, observadas, assina,
as disposições dos artigos 1.260 e 1.261 cio Codigo do
Processo Civil do Estado, resolve:

Art. 1.0 Ficam definitivamente approvados os men-
cionados planos das obras e planta dos terrenos, afim
de que prosiga o processo de desapropriação os seus ul-
teriores termos, na fôrma do art. 1.265 do citado Codi-
go, correndo pelo fundo addicional de 10 ojo as respecti-
vas despesas.

Art. 2.° Bevogam-se ias disposições em contrario.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 11.844
Desapropria por utilidade publica os terrenos da antiga

Fabrica de Porcelana, situados entre os kilorne/ros
456,243 e 456,260, da E. F. Leopoldina, em Carangola.
O Interventor Federal no Estado de Minas, no exer-

cicio de suas attribuições legaes,
considerando que, para a execução integral do plano

das obras de localização e construcção dá nova estação
da E. F. Leopoldina e suas dependencias, em Carangola,
torna-se imprescindivel maior área de terrenos annexos
aos daquella Estrada de Ferro na referida estação e aos
já desapropriados pelo dec. 11.451, de 6 de agosto de
1934;

attendendo a que, á destinação acima prestam-se,
sendo para a mesma os mais adequados, os terrenos da
antiga Fabrica de Porcelana na aliudida cidade;

attendendo, ainda, a que, objecto de pleito judicial,
foram considerados taes terrenos como de posse da Com-
panhia Brasileira de Porcelana, em embargos de tercei-
ro senhor e possuidor, de passo que, pende de decisão ju-
dicial a attribuição do respectivo dorninio, resolve:

Art. 1.0 Ficam desapropriados, por utilidade publi-
ca e para os fins já referidos, na fôrma do artigo 1.253
e seus paragraphos, do Cod. do Proc. Civil do Estado,
os mencionados terrenos com a área de 13.750 metros
quadrados, sitos entre os kilometros 456,243 e 456,260, li-
mitados a léste pelo rio Carangola, e a Oéste pelo leito
da E. F. Leopoldina, em Carangola, de accordo com a
respectiva planta, já approvada pela Secretaria da Agri-
cultura, devendo correr por conta do fundo addicional de
10 010 as correspondentes despesas, e observados os pre-
ceitos do Codigo Civil do Estado.

Art. 2.1 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 19 de fe-

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.845
Abre á Secretaria das Finanças, um credito especial (te

1.043:000$000, para pagamento de despesas feitas
pela Imprensa Off ic ial, em 1934
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, resolve, de accordo com

parecer do Conselho Consultivo do Estado, abrir á Se-
cretaria das Finanças um credito especial, na importan-
cia de mil e quarenta e tres contos de réis (rs......
1.043:000$000), para pagamento de despesas feitas pela
Imprensa Official, em 1934, cuja dotação orçamentaria
foi deficiente.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, aos 22 de fevereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.846
Abre á Secriaria das Finanças um credito especial para

pagamento de gratificação addicional
O Interventor Federal do Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, resolve, de accordo com o
parecer do Conselho Consultivo do Estado, abrir á Se-
cretaria das Finanças um credito especial na importancia
de setecentos e noventa e um mil réis (791$000), para pa-
gamento da gratificação addicional de que trata a lei 425,
de agosto de 1906, a que fez jus o senhor Francisco de
Assis Souza, vigia fiscal de Paraokena, no periodo de 8
de maio a 31 de dezembro de 1934.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 22 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.847
Abre um credito especial á Secretaria das Finanças, para

pagamento de gratificação acidicional
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, resolve, de accordo com o
parecer do Conselho Consultivo do-Estado, abrir á Secre-
taria das Finanças, um credito especial de oitocentos e
setenta e tres mil réis (873$000), para pagamento da gra-
tificação addicional de que trata a lei 425, de 17 de agos-
to de 1906, a que fez jus o senhor Octavio Vieira Braga,
chefe de Secção do Serviço Externo da Inspectoria Fis-
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cal de Minas (ieraes, no pet-iodo de 3 de abril a 31 dc
dezembro de 1934.

O Secretario das Finanças assim o tenha entendido
e faça executar.

Palacio da Liberdade, aos 22 de fevereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu	 O

DECRETO N. 11.848

Cria duas escolas rurues, inixlíis, no JIiuIliciJ)i0

de Tres Pontas
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de SIlOS attribuiçõcs, resolve crear duas escolas
ruraes, mixtas, no inunicipio de Tres Poutas, respecti-
vamente, nas localidades denominadas de "Matura" e
"Araras" .

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 22 (te fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.849
Cria L,IIitI escola rural, niixta, no murticipio de

Caratinga
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

resolve crear a escola rural, Iflixta, de Bôa Sorte, di-
iricto de Vemiinho, municipio de Caratinga.

Palacio da Liberdade, aos 22 dias do niez de feve-
reiro de 1935.

BENEDIC'i'o VALLADAIIES RIDFIl5o

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.850

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir credilos ,sujiplc-
inentapes

O Interventor Federal no Estado de Minas (ieraes,
usando de suas atti-ibuiçães e tendo em vista o parecei
do Conselho Consultivo Municipal, resolve conceder ao
prefeito de Ferros autorização para abrir os seguintes
creditos supple•mentares:

27000 e 20000	á verba I1-13-3 e 1I-13-6;
392$300 e 3:896$400	á verba 111-B-1 e I1I-B-5;
1:501$900 --- áverba IV-1;
1:713$500 - á verba VI.

i'alacio da Liberdade, aos 22 dias do mez de feve-
reiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.851

Approva contas da prefeitura de 'Ires Pontas

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições, e de accordo com o disposto
na alinea XIX, artigo 12, do decreto ii. 9.847, de 1931,
resolve al)pl'ovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Tres
Pontas, dr. João Baptista Reis, relativas ao exercicio (le
1931, e assim demonstradas:

Receita:

Itendasairecadadas	......189 :319$200

Despesa

Despesa realizada	.......186:721$100
Saldo para 1932 ........2 :597$800

189:319$200

Situação patrimonial:

Activo	...........178 :767$800
Passivo (divida fundada)	.....73 :824500

Pati-imonio liquido	......95 :056$700

l'alacio da Liberdade, em BeiJo Horizonte, 22 de
fevereiro de 1935.

I3ENEDICTO VAI.LAI)AIIES RH3EIISO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.852

Approva contas cia prefeitura de Jequery
O Interventor Federal no Estado de Minas 6erae,

usando de suas attribuições, e de accor(lo com o disposto



Li
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Jeque-
ry, dr. Arthur Damasio, relativas ao exercicio de 1934,
e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1933 ........ 1 :925$800
Rendas arrecadadas ......77 :121$100
Operações de credito ......58 :702$900

137 :749$800
Despesa:

Despesa realizada .......90:710$700
Operações de credito ......44 :948$000
Saldo para 1935	.......2 :091$100

137:749$800
Situação patrimonial:

Activo	...........187 :266$300
Passivo	..........162 :270$500

Patrimonio liquido ......24 :995$800
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 22 de fe-

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.853
Approva as contas da prefeitura de Itajubá

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições, e de accordo com o dispos-
to na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do parecer da Se-
cretaria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
de Itajubá, dr. José de Oliveira Marques, relativas ao
período de 16 de dezembro de 1930 a 31 de dezembro
de 1931, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1930 ........2:756$300
Jiendas arrecadadas ......463 :267$700

466:024$000
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Despesa:
Despesa realizada .......445:668$300
Saldo para 1932 ........20:355$700

466:024$000
Situação patrimonial:

Activo	..........1.620:934$200
Passivo	...........1.725:797$000

Passivo descoberto	......104 :862$800

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.854

Approva as contas da prefeitura de Itajubá
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, e de accordo com o dis-
posto na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847,
de 1931, resolve appTovar, nos termos do parecer da Se-
cretaria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
de Itajubá, dr. José de Oliveira Marques, relativas ao
periodo de 1.° de janeiro a 30 de setembro de 1932, e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	........20:355$700
Rendas arrecadadas ......311 :577$800

331:933$500
Despesa:

Despesa realizada -	......317:512$600
Saldo entregue ao successor . . . -	14:420$900

L 331:933$500
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de fe-

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADAISES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

r
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DECRETO N. 11.855
Approva as contas dci prefe itura de licijubá

O Interventor Federal no Estado de Minas (ieraes,
usando de suas attribuições, e de accordo com o dispos-
to na alinca XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do parecer da Secre-
taria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de
Itajubã, dr. José Rodrigues Seabra, relativas ao periodo
de 1. ' de outubro a 31 de dezembro de 1932, assim de-
nionstradas:

Receita:
Saldo recebido	........14 :320*900
Rendas arrecadadas ......93 :788*600

108:109$500
Despesa:

Despesa realizada	 105:450$500
Saldo para 1933	.......2 :659*000

108:109*500
Situação patrimonial, em 31 de dezem-

bro de 1932:
Activo	...........1 .705:617*700
Passivo	...........1.862:127*300

Passivo descoberto .......156:509G00

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de fe-
vereiro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.856
Approva as contas da prefeitura de ltajubó

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições, e de accordo com o dispos-
to na alinea XIX, artigo 12, do decreto r. 9.847, de
1931, reaolve approvar, nos termos do parecer da Secre-
taria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de
Itajubá, dr. José Rodrigues Seabra, relativas ao exercicio
de 1933, assim demonstradas:

r,
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Receita:
Saldo de 1932	 2:659$000
Henda arrecadada	 417:343$200
Operações de credito	 50:779$800

470:782*000
Despesa:

Despesa realizada	-	 450:655*500
Operações de credito -	 9:122*600

Saldo para 1934:
Em dinheiro .	.	-	3:482$100
No Banco de Itajubá . -	7:521*800	11:003*900

470:782$000
Situação patrimonial:

Activo	...........1.693:721*900
Passivo ...........L840:187$600

Passivo descoberto .......146:465*700
Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 27 (le fe-

vereiro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplislu de Oliveira

DECRETO N. 11.857
Muda para Santa Clara a denominação do disli-icto de

Tayobas, municipio de Bocajuvci
Interventor Federal no Estado (te Minas Geraes,
de attribuição que lhe confere o decreto federal

398, de 11 de novembro de 1930, e attendendo
jo da população local, resolve mudar para Santa
denominação do districto de Tayobas, inunicipio

ayuva.
lacio da Liberdade, cio BelIo Horizonte, 28 de fa-

de 1935.
BENEDICTO VALLAOARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.858
za a Secretaria da Assembléa Constituinte do Es-

de Minas Gemes e abre o necessario credito
Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
de suas attribuições, e de accordo com o pare-
Conselho Consultivo do Estado, decreta:
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Art. 1.0 A Secretaria da Assembléa Constituinte do
Estado de Minas Geraes terá o seguinte pessoal:

Director da Secretaria.
Secretario da Presidencia.
Chefe da Tachygraphia.
2 redactores de debates.
2 primeiros tachygraphos.
3 segundos tachygraplios.
Chefe do Archivo e Bibliotheca.
4 primeiros officiaes.
1 segundo official.
3 amanuenses.
8 dactylographos.
Porteiro.
4 continuos.
4 serventes.
Art. 2. 1 Os vencimentos dos fuiiccionarios da Se-

cretaria serão os constantes da tabelia annexa.
Paragrapho unico. Os actuaes funccionarias da Se-

cretaria da Camara dos Deputados, cujos cargos não
constam do artigo anterior, serão aproveitados em ou-
tros, sem prejuizo de seus vencimentos.

Art. 3.° Fica aberto o credito especial de
320:760$000 (trezentos e vinte contos setecentos e ses-
senta mil réis), sendo 114:860$000 (cento e quatorze
contos oitocentos e sessenta mil réis) para pagamento,
durante dez mezes do corrente anno, dos vencimentos
dos funccionarios da Secretaria, que não constam do
orçamento em vigor e 205:900$000 (duzentos e cinco con-
tos e novecentos mil réis), para custeio das despesas de
material, assimn especificadas:

Acquisição e conservação de material, 59:00&000,
Tapeçarias e ornamentação, 10:000$000.
Acquisição de livros, jornaes e revistas, 7 :0O000O.
Publicação dos annaes e synopses, 20:000'000.
Objectos de expediente, 25:000$000.
Iliuminação, 4:000$000.
Uniforme para o pessoal da portaria, 3:600000.
Assignatura de telepliones, 1:200$000.
Conducção e representação do presidente da Mesa,

30:000$000.
Impressões, encadernações, encom:mendas e publica-

ções na Imprensa Official, 15:000$000.
Seilos postaes e telegrammas, 10:000$000.
Eventuaes, 21 :100$000.
Art. 4•0 Este decreto entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

95 -

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, 2 de março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira
Ovidio Xavier de Abreu

Tabelio a que se refere o decreto n. 11.858, desta data
Director da Secretaria, 24:000$000.
Secretario da Presidencia, 12:000$000.
'Chefe da Tachygraphia, 17:220$000.
Redactor de debates, 12:000$000.
Primeiro tachygrapho, 9:840$000.
Segundo tachygrapho, 8:160$000.
Chefe do Archivo e Bibliotheca, 9:840$000.
Primeiro official, 9.840$000.
Segundo official, 8:160$000.
Amanuense, 6 :240$000.
Dactylographo, 3:600$000.
Porteiro, 4:200$600.
Continuo, 3:240$000.
Servente, 2:640$000.
Belio Horizonte, 2 de março de 1935.

DECRETO N. 11.859
Approva o regulamento da Secretaria da Assembléa

Constituinte do Estado de Minas Geraes
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de attribuição que lhe confere o decreto fede-
ral n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, resolve ap-
provar o regulamento da Secretaria da Ass.embléa Cons-
tituinte do Estado de Minas Geraes, que com este se pu-
blica, assignado pelo Secretario de Estado dos Negocios
do Interior.

Palacio da Liberdade, em Bei jo Horizonte, 2 de
niarço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

Regulamento da Secretaria da Assembléa Constituinte do
Estado de Minas Geraes, a que se refere o de-
creto n. 11.859, desta data:

Art. 1. A Secretaria da Assernbléa Constituinte do
Estado de Minas Geraes terá o pessoal constante do de-

1
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creio n . 11 .858, desta data, sob a chefia de um Di-
rector.

Das (1/tI'ibu ições do Director da Secretaria

Art . 2.0 O director da Secretaria, ao qual íiaiii
subordinados todos os funccionarios (Ia mesma, terá as
seguintes attribuições

1.0 - Dirigir os trabalhos da Secretaria, que come-
çarão e terminarão diariamente ás horas que estabelecer,
conforme as exigencias do serviço.

2.0	Dar posse aos funccionarios, que prestarão o
respectivo juramento ou compromisso.

3° - Expedir as guias para pagamento dos direi-
los dos contractos celebrados com a Secretaria.

4. 1 Mandar lançam- no livro da portaria o extra-
cto das peças de expediente, remettendo as que se (les-
tinaremn ás sessões da Assemhléa ao funccionario da
Acta, mediante livro de carga, em que se mencionarão
o dia e a hora da remessa, e dando ás outras o destino
conveniente.

- Determinar quaes os livros neceiSsarios para
os trabalhos da Secretaria, abril-os, numeral-os, rubri-
cal-os e encerral-os.

6." -- Authenticar, com a sua asignatura, todas as
certidões, attestados e mais documentos que tenham de
ser expedidos pela Secretaria.

7° - Assignar todos os editaes publicados pela Se-
cretaria.

8° - Mandar procedei- ao inventario de todos os
moveis pertencentes á Secretaria e inscrevel-os em livro
para esse fim destinado, abrindo carga ao porteiro, que
por elies fica responsavel.

9. - Fazer, com autorização do 1.0 secretario, a
compra do material de expediente para a Secretaria e
do que se fizer necessario para o funccionanirnlo da
mesma e da Assemhléa -

10 Distribuir aos funccionarios os trabalhos que
lhes competirem e bem assim quaesquer outros que se
fizerem necessarios para a bôa regularidade do serviço.

11 -- Justificar, independente de qualquer doeu-
atento, até tres falias por niez de cada funccionario.

12 - Assigmiar, de conformidade com o livro do
ponto, a folha de pagamento dos funcrionarios e eu-
vial-a á Secretaria das Finanças, no principio de cada
mez.

13 Admnoeistar, reprehendem- e suspender, alé 8
dias, com recurso para o 1.0 secretario, neste ulIbw
caso, os fuuccionarios que faltarem ao cumprimento de

seus deveres e representar á Mesa da Assembléa, quali-
do reunida, ou ao 1.0 secretario, contra aquelies que não
se corrigirem.

14 - Propor á Mesa quaesquer medidas necesisarias
á bôa direcção do serviço a seu cargo.

15 - Mandar fazer a correspondencia official se-
gundo as instrucções que recebei- da Mesa ou do 1.0 se-
cretario eni exercicio.

16 - Conferir todos os papeis que tiverem de se-
hir da Secretaria e passai-os ao official archivista para
dar-lhes destino.

17 - Redigir ou rever todos os officios que tiverem
de ser expedidos pela Secretaria, fazendo registral-os
nos competentes livros.

18	Convocar os funccionarios para trabalharem
á noite ou em horas extraordinarias, quando houver aí-
fluencia de serviço.

19 - Não consentir que entrem na Secretaria ou
delia saiam papeis:papeis sem que as partes interea(1as tenham
pago os respectivos direitos.

20 - O director, eia caso de accuniulo de serviço,
poderá delegar a um 1." official algumas das suas attri-
buições consignadas neste artigo, baixando uma porta-
ria, que terá vigencia depois de approvada pelo 1. 1 se-
cretario.

Do secretario da Presidexicia
Art. 30 O secretario da Presidencia acompanhará

todos os trabalhos das sessões, prestando ao Presidente
todas as informações :necessarias á direcção das sesis,ões,
discussões e votações e auxiliando-o na organização das
ordens do dia.

Paragrapho unico. O secretario da Presidencia será
tami)bem o secretario da Commissão Constitucional -

Do serviço das actas
Art. 4.° O serviço ida redacção e organização das

actas das sessões da Assembléa caberá ao redactor de
debates mais antigo, tendo como auxiliar o mais mo-
derno.

Art. 5 A 'acta impressa terá todos o detalhes da
sessão, debates, votações e documentos, e deverá cons-
tar das notas que forem fornecidas pelo secretario da
Presidencia, das notas do proprio redactor, que acom-
panhará os trabalhos das sessões e dos discursos entre-
gimes pelo chefe do serviço tachygraphico.
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Art. G.° Da acta será feito um resumo fiel, afim de

ser lida pelo 2. 1 secretario e subme'ttida á deliberação
da Casa.

Art. 7•0 O director da Secretaria designará um atua-
nuense e um dactylographo para auxiliar o serviço das
actas.

Do serviço lacliygraphico
Art. 8.° Ao chefe do Serviço Tachygraphico com-

pete dirigir o serviço de apanhamento dos debates, or-
ganizando as tabelias e distribuindo o pessoal de accor-
do com as exigencias desse serviço.

Art. 9.° As notas tachygraphicas deverão ser tradu-
zidas rio mesmo dia e entregues aos oradores, si esIts
desejarem fazer, com urgencia, a revisão. No caso con-
trario, serão os discurms publicados com a acta, tendo

	

a nota	Não foi revisto pelo orador.
Art. 10. Dos discursos que forem entregues aos

deputados para a revisão, será feito um ligeiro resumo
para a acta a ser publicada no dia seguinte, si assim so-
licitar o autor do discurso, ou, na falta desse resumo,
a seguinte explicação, no logai competente da mesma
acta: - O sr. deputado F. T. pronunciou um discurso,
aue será publicado depois.

Art. 11. Compete ao serviço tachygraphico a or-
ganização e revisão de volumes Annaes da Asseiiibg'a
Constituinte, os quaes serão publicados coni um indico
minucioso.

Da Bibliotizeca e do Archivo
Art. 12. Compete ao chefe do Ai-cliivo e Biblio-

theca;

a) no Archivo:
1.0 - Manter na melhor ordem e asseio o Ai-clivo,

classificando e guardando os autographos, papeis fia-
dos,, livros, folhetos, impressos e manuscriptos que per.
lencerein á Assembléa.

2.° - Fazer um catalogo completo de tudo quanto
estiver sob sua guarda.

30 Lançar em livros proprios todos os termos
de posse dos funccionarios da Secretaria e registrar as
portarias de licenças a estes concedidas, lançando ad-
ias as respectivas notas, depois de pagos os direitos.

4.° -- Prestar á Asseiubléa, por intermedio lo di-
rector, todas as informações que lhe forem pedjdaoso.,
bre assumpto de sua altribuição.

50 -. Fornecer aos deputados os documentos que
pedirem, ficando o recibo em protocolio especial, exce-
ptuando-se, porém, os autographos de leis, que não po-
dem sabir da Secretaria.

6.° -- Extractar nos protocolios, geral e especiaes,
os officios, representações, requerimentos e mais papeis
lidos no expediente de cada sessão e expedil-os incon-
tinente a seu destino, conforme o 'despacho nelies pro-
ferido.

7•0 
Fazer seguir seu destino todos os papeits, que

tiverem tido discussão, e que receber do gabinete do di-
rector, precedendo as formalidades legaes.

8. 1 - Colieccionar as actas, depois de appi-ovadas,
para serem encadernadas no tempo propa-io.

9•0 -- Passar, em virtude de despacho, todas ais cer-
tidões requeridas á Secretaria da Assemhléa.

10 - Registrar em livro proprio os titutos dos fito-
(eionarios e empregados e os termos de posse do Go-
vernador do Estado.

b) na Bibliolheca:
1.' -- Inventariar em livro propi-io, numerado e ru-

bricado pelo director, todos os nlovei e, separadamente,
todos os livros e mais papeis pertencentes á Biblio-
thece.

2.° - Fornecer a qualquer deputado as obras que
forem necessarias para seus estudos e' consultas.

3. 1 - Não permittir que sáia da Bibliotheca qual-
quer obra sem que o deputado que a retirar assigne
o competente recibo em livro para esse fim destinado e
que deverá ser aberto, numerado e rubricado pelo di-
rector.

4•0	
Trazer sempre em perfeita ordem os livros e

todo o material a seu cargo.
50 - Organizar um catalogo completo dos livros,

revistas e mais papeis existentes.

6. 1 - Não consentir que 'na Bibliotheca, que é des-
tinada ao uso dos deputados, permaneçam pessoas extra-
nhas á Assembléa, salvo com autorização do director
da Secretaria.

r. 7•0 -- Providenciar para que na sala respectiva, itléin
da ordem, asseio e comnmodidade, encontre o deputado
o silencio necessario para que possa estudar.

8.° - Coliecciojiar todas as facturas de livros e
objectos comprados, para a Bibliotheca, bem como asCo--s pedidos que para ella forem feios.



-100-

90 -- Procurar enriquecer a Biblioliceca com as
obras que se 1)il l ) iie t i ,eiii e cuja acquisição convenha, ie-
presenlando ao directo' pana pio idenciar a respeito.

10 ---. Organizar e apresentar ao director a lista dOS

objecios necessarios para a sala cia Bibliolheca, aflui de
serem dadas ijrovidenc t ams a respeito.

- Art . 13. A Bibliotheca deverá estar, ovdinariameii
te, aberta durante todo o tempo em que funecionar a
Secretaria, e, extraordinariamente, quando assumi exigi-
1. em os trabalhos da elaboraçao constitucional

Dos off iCIOCS, aniaflueílses e doei utogrophos
Art. 14. Os officiacs, amanuenses e dactyliraplios

terão as funcções que, de accordo com as necesidaIcs
do serviço, lhes forem designadas pelo director.

Art. 15. De inicio, e sem prejuizo de immomlificações
que fojemim, posteriormente, indicadas pelo serviço, o di-
recto r determinará: uni prilmieflo offmciai para semi au-
xiliar na Secretaria e trabalhos da Comirni issou Comiti
lucional e da Presidencia mia Assemmiblta; Uni priiiicrG
offic lal, uni segundo, doLs amanuenses e dois dactylo-
graphos pala os serviços do expediente e outros da Se-
cretaria; uni primeiro official para a Bibliotheca e Ar-
chivo; um amanuense e uni dactylographo para o servi-
ço de actas-, quatro dactylographos para a tachygraphia;
e uni dactylograplio para a Go:jnmiiissão Constitncimmal.

Art. 16. Em caso de falta de um íuumccionario, por
qualquer moi ivo, o director designará ummi substituto para
o faltoso, desde cicie assim	ca exigido pelo serviço.

Ari. 17. O primeiro official cio expediente da Se
ciciaria terá a SCU cargo o livro da synopse iCi,'t a
pojec tu constitucional, bem coimmo de quaeaqmmcr outcas

proposições que forem, pelos deputados, submnettidas á
deliberação do plenario.

Art. 18. O segundo official do expediente, ammxiiamdo
pelo amanuense e pelo dactylographo, ficará incumumbido
de toda a currespondencia da Assembléa, inclusive o )io-
tocoilo ou registro de toda correspondencia entrada ou
expedida.

Art. 19. O amanuense do serviço de actas e o da.
ctylugnaplmo terão, além dasdas funcções que lhes foreimm de-
signadas pelo redactor das actas, o da copia de todos os
docuimienlus necessarios &s actas e dos que forem desti-
nados á imprensa.

Art. 20. O primeiro official da Bihliotheca e
cimivo, como substituto do chefe desses serviços, terá as
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fmmncçi5es que lhe forem distribuídas por esse mesmo che-
fe, de quem será o substituto em caso de falta tem po-

mi a mmmi iiii pedi irien lo -
Art. 21. Os dactylographos da tachygraphia serão

imummimmibidos de escrever n traducção (tos dis(-ursos diria-
mlo elos taehygraphos.

Am-t. 22. O dactylographo ria Commissão ConstWi-
cioiial fará lodo o serviço de copias ilecessario, mie ac-
eormlo com as orden recebidas do Presidente da Com-
ImiSSam) 01.1 do secretario da mesma.

Da Portaria

Art. 23. O porteiro será o chefe da Portaria, com-
pci indo-lhe:

1.' - Abrir a Secretaria duas horas antes (i(' come-
çareumm os Imabolhos e fechaI-a depois mie terminados, de-
vendo, além disso, abril-a sempre que Ih'o ordenar o di-
rector ou quem suas veze,s fizer.

2°	Cuidar- cio asseio cia casa e da conservação
dos moveis e mais objectos pelos quaes é respon savel.

3 1 - Assignar carga dos objectos da Secretaria e
rcsimonder por sua apphcação -

40 - Fazer as despesas pequenas (Ia Secretaria,
como autorização •do director, a quem prestará contas.

5° Ter em conveniente ordem todos os livros,
fmmllmetos, jornímes e mais objectos que (levam ser distri-
buidos.

6 1 - Providenciar no sentido de serem tratadas
com urbanidade as pessoas decentemente trajadas que
daejarem assistir ás sessões, como faculta o Regimento
mia Asscmbléa, comtanto que estejam desarmadas.

7° Dar parte ao director de qualquer facto que
(leva ser levado ao conhecimento da Mesa, occorrido nas
salas e galerias, sujeitas á sua inspecção como fiscal.

- Expedir com promptidão e regularidade a
rorrespondencia da Secretaria, os jornaes e mais impres-
sos pertencentes aos deputados.

9° - Receber toda a com-respondendo e expediente
mia Seuretamia, entregando-os ao director (]esta e fazer
rmmileeção completa dos jornmmes receb i dos, laim semuin
entregues á BibI iollmeca period i cairmente -

lO Extimmctar, coni urgencia, por lelermni cmçiio <to
mli meu tor (Ia Secretaria, no livro mia P( mml a rio, Imici os os
ulmeis que entrarem na Casa, mencionando o dia e a
Imora ciii que os mesmos tiverem sido recebidos.

Li
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11 -- Prover as mesas dos funccionariois e a sala
das sessões com o que fôr necessariO para os trabalhos.

12 - Fechar os officios e mais papeis que tenham
de ser expedidos pela Casa e envial-os ao seu destino.

13 - Manter a ordem entre os contiflUOS e serven-
tes e distribuir por elies o serviço.

14 Representar ao director contra os funcciona-
rios da Portaria que deixarem de cumprir suas ordens
relativas ao serviço da Secretaria.

Art. 24. O porteiro será substituido, nos seus im
pedimentos, pelo funccionario da Portaria que o dire
dor designar.

Art. 25. De inicio, e sem prejuizo das modifica-
ções que a pratica indicar, o porteiro distribuirá da se.
guinte fórma os funccionarios da Portaria: um continuo
para seu auxiliar; um continuo e um servente para o
serviço da Mesa, do recinto das sessões e do serviço dais
actas e tachygraphia; um continuo para o serviço de
expediente; um servente para o Archivo; um continuo
para a Bibliotheca, e que ficará tambem á disposição
da Commissõo Censtitucional; um servente para o ser-
viço do café, e um servente para o serviço dos chapéos
dos deputados.

Art. 26. Os designados poderão ser removidos de
um para outro serviço, desde que assim exija a neces-
sidade provisoria ou duradoura do serviço geral ou es-
pecial.

Art. 27. Ao porteiro cabe, segundo as ordens rece-
bidas do director da Secretaria, distribuir o:; policiaes
requisitados pela Mesa para o policiamento interno do
edificio da Assembléa.

Disposições Geraes
Ai-t. 28. Verificando-se que os funccionarios que

compõem o quadro da Secretaria da Assemhléa Consti-
tuinte isSo insufficientes, ou havendo impedimentos de
fiinccionarios em tal numero que prejudiquem o servi-
ço, o Presidente da Assembléa entender-se-á com o Go-
vernador do Estado para que este indique funccionarios
ou empregados de outras repartições para terem exer-
cicio proviserio na Secretaria da Assembléa.

Art. 29. Os funccionarios titulados, depois de em-
possadoisi, não poderão ser exonerados senão a requeri-
mento seu ou por falta grave de exacção no cumpri-
mento dos seus deveres, devidamente verificada em in.
querito administrativo, presidido pelo 1 . 0 secretario.
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ArE. 30. Os funecionarios perceberão todos os seus
vencinientos quando faltarem á repartição por motivo
de serviço publico obi-igatorio e durante oito dias, por
motivo de gala, de casamento ou nojo por falleciiiiento
de paes, filisois, irmãos ou conjuge -

Art. 31. O director poderá abonar a cada funccio-
sano até tres faltas por mez, independente de qua1quer
(lornlliento -

Art. 32. Os funccionarios só poderão obter licen-
ça rci;iunerada com metade dos vencimentos, provando
iiolestia por meio de atiestado medico. Estas licenças
só poderão ser concedidas pela Mesa da Assenihléa

Art. 33. Perderá 10(10:; 05 vencimentos o fuflccio-
sano que faltar á Secretaria sem motivo justificado ou
que comparecer a elta depois de encerrado o ponto, re-
tirar-se antes de, findos os trabalhos e faltar a quacs-
quer surviços extraordinarios para que lenha sido convi-
dado, ficando isento daquelia pena aquelle (JUO incorrer
nessas faltas por motivo de força maior, devi damenle
roniniunicado e provado.

34. Além das penas acima mcli i ondi ficam
W, fiiiiccionarios da Secretaria sujeitos ás seguintes

1	Admoestação por negligencia.
II	lTeprehensão por (lesol)ediellcia.
III	Suspensão por grave infracção (leste regula-

(lento

IV	Demissão pelas rei ncidencias ii as faltas dois
ns. li e 111.

Arl.	As penas (Tos ns . 1, Ti e 111 poderão ser
impostas peto 1 . secretario OU pelo director.tor

36. As penas do ii . IV só poderão se;- im pos-
tas pela Meaa.

Art. 37. Do acto do director impondo a pena de
que trata o li. III do art. 34 haverá recurso para o 1.°
secretario.

Ai-t. 38. Os funccionai-iios que tiverem de fazer re-
clamações ao 1.0 secretario ou á Mesa, deverão encanii-
nhal-as por intermedio do director da Secretari::, dcvcn-
do este prestar as informações escriptas que forem de-
lermiuiadas pelo 1.0 secretario ou pelo Presidente da As-
sembléa.

Ai-I. 39. Nos cmos omissos servirá de elemento sub-
siiIiaro par; a solução o regulamento da antiga Camaa
dos Deputados, desde que, de qualquer fórma, não con-

Ci.ie as disposições do presente regulamento.

yrc \
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Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes,
aios 2 de março de 1935.

O secretario do Interior, interino, ítivoto Buplistu
de Oliveira.

Quadro geral do pessoal da Secretaria da Assembléa
Constituinte do Estado

Director da Secretaria - Dr. Francisco Lafayette
Silvia'no Brandão.

Secretario da Presidencia - Bacharel José do Vaile
Teixeira.

Chefe da Tachygrapliia - José de Oliveira Costa.
Redactor de debates - Bel. Manoel Teixeira de Sal.

les, interino.
Redactor de debates -- Bel. José Bahia de \'ascon-

celios.
Primeiro tachygraplio	Dr. Geraldo Walter hei!-

huth.
Primeiro tachygrapho - Dr. Aristicles de Abreu

Junqueira
Segundo tachygrapho	Nemrod Kubitscheck
Segundo tachygrapho	D. Stelia de Mello Fleury.
Segundo tachygrapho	Miltonilo Braga.
Chefe do Archivo e Bihliotheca - .Artliiii' Teixeii'a.
1 .0 official - Casildo Quintino dos SanIns.
1 . 0 official * José de Medeiros Chaves.
1.0 officiai - João Alfredo Furst.
1 . 0 official	Dr. Affonso Dutra Nicaciu.
2.° official - Carlos Mano de Mendonça Pinto.
Amanuense	Emiliano Franklin de Castro.
Amanuense - Paulo Emilio Pinto.
Amanuense	José de Souza Coutinho
Dactylographo - Oswaido de Mendonça.
Dactylographa - Castora Magalhães.
Dactyiographa - Alfredina Furst.
Dactyliographo - Joaquim de Araujo T\lcjilcs
Dactylographo - Coracy Benjamin.
Dactylograplia - Yedda Santos Novaes.
Dactylographo - Mauricio de Senna.
Dactylographo - José de Moura Terra.
Porteiro - Antonio Lisbôa.
Continuo - Oscar de Figueiredo Vieira.
Continuo - Mano Lourenço Dias.
Continuo	José da Costa Cameilo.

0-
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Continuo - José de Castro Filho.
Servente -- Cassiano José Carneiro.
Servente-- José Cassiano Vieira Christo.
Servente --- José Alves Ferreira.
Servente --- José Guilherme Penna Filho.

DECRETO N. 11.860

I"ixí, o subsidioe a ajuda de custo dos deputados á
Assembléj, Corzstjl,zjjmje de Minas Geroes

O Interventor Federal no Estado de Minas (icraes,
usando de Suas attnibuições, e de accordo com o pare-
cer do Conselho Consultivo do Estado, decreta

Ar!. 1.' Os deputados á Assembléa Constitujime do
Estado de Minas Geraes perceberão o subsidio e a aju-
da de custo que foram fixados pela lei n. 1.148, dc 6 de
setembro de 1930, sendo aquelle de vinte contos de réis
divididos em quatro paganientos nlensaes, e esta de cinco
1 OflOS (te réis, pagos logo em seguida á l))sc.

Art. 2.° Fica aberto o necessaj'io ei-e(Ijto pai-a exe-
cução deste decreto, na importaneja de 1.200 :00000()
(mil e duzentos contos de réis)

Art. 30 Este decreto entrará em vigor na, data de
sua publicação, revogadas as disposições em Contrario.

Os Secretaricks 1 de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, em 2 de março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Bap lista de Oliveira
Ovidjo Xavier de Abiiei,

DECRETO N. 11.861
Proroga até 31 de março o prazo para a promulgação

ie orçamentos municipaes do corrente exercicio
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, resolve prorogar até o dia
31 de março o prazo fixado pelo decreto n. 11.807, de
26 de janeiro de 1935, para a promulgação dos orça-
mentos municipaes do corrente exercido ainda não de-

lii
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vidamente revistos pelo Departamento da Administração
Municipal.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 6 de
março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11 .862

Cria (luas escolas ruraes, mixtas, no municipio de Poços
de Caldas

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando das atiribuições que lhe confere o Decreto o.
11.297, de 10 de abril de 1934, resolve crear ditas es-
colas ruraes, inixtas, no inunicipio de Poços de Caldas,
respectivamente, nas localidades denominadas de Rio
Pardo e Vilia Cruz.

Palacio da Liberdade, eu' Belio Horizonte. 9 de
março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.863

Cria unia escola rural, inixta, no rnuiiicipo de Oliveira
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerars,

usando das attribuições que lhe confere o Decreto o.
11 .297, (Ir 10 de al)ril de 1934, resolve errar U"' ccola

rural, mixta, no municipio de Oliveira, respectivamente,
na localidade denominada de Gaineileira.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 9 de

março de 1935.
BENEDICTO VALLADAB.ES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.864

Cria urna escola rural, inixta, no inurlicipio de Caran gola
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o decreto
n. 11.297, de 10 de abril do anuo passado, resolve crear

a escola rural, mixta, de Apolonio Victor, no municipio
de Carangola.

Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu,

DECRETO N. 11.865

Cria uma escola rural, mixta, no município de Arceburgo
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attrihuições e de accordo coro o decreto-
n. 11 .297,, de 10 (le abril do anno passado, resolve crear
a escola rural, mixta, do bairro de Macabubas e Jgnacios,
no inunicipio de Arceburgo.

Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.866

Cria uma escola rural, mixia, lio municipio de Gipnirim
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o decreto
n. 11.297,, de 10 de abril do a000 passado, resolve errar
a escola rural, nhixta, de Bocaina das Posses, no muni-
cipio de Gymirim.

Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.

BENEDICTO VALLAD4RES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECCRETO N. 11.867

Cria urna escola rural, inixta, no municipio de Carmo do
Rio Claro

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o decreto
o. 11.297,, de 10 de abril do anno passado, resolve crear
a escola rural, mixta, de Agua Quente, no municipio de
Carmo do Rio Claro.L Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO

Oviclio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 11.868
Cria Ires escolas rurues, minas, no municipio de Ilobira

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attrihuições e de accordo com o decreto
ri.  11 .297,, de 10 de abril do au no passado, resolve crear
as escolas ruraes, mixtas, de Usina, Ponte do Gambá e
Florença, no municipio de Itabira.

Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.869
Cria quatro escolas rurues, mintas, no nmunicipio de

Lima Duarte
O Interventor Federal no Estado dc Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o decreto
ri.  11 .297, de 10 de abril do anuo passado, resolve ciear
as escolas ruraes, mixtas, de Monte Alegre, da Estação
de Manejo, da Estação de Orvalho e de S. Sebastião de
Vista Alegre, todas no municipio de Lima Duarte.

Palacio da Liberdade, a 9 de março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.870
Desapropria a faixa de terreno necessaria á construcção

do ramal ferreo horto-Matadouro, nesta Capital
O Interventor Federal do Estado de Minas Geraes,

no uso das suas attribuições legaes, e, attendendo á ur-
gente necessidade publica da instailação do Matadouro
Modelo, já construido na fazenda do S. João, municipio
desta Capital;

attendendo a que, para o funccionamento do Mala
douro, indispensavel é a construcção de um ranial fer-
reo, já iniciada pela Estrada de Ferro Central do Brasil;

attendendo a que, neste sentido, estão concluidas
todas as negociações com o Governo Federal, resolve
decretar;
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Art. 1.0 Fica desapropriada, por utilidade publici,
faixa de terrenos que for :necessarja á construcção do
ramal ferreo "Florto-Matadouro", já iniciada pela Estra-
ila de Ferro Central do Brasil.

Art. 2.° A desapropriação decretada é de urgente ne-cessidade publica.
Art. 3.° Consideram-se approvados os planos e as

plantas das obras concernentes ao desenvolvimento do
ramal ferreo referido, já estudados pela Directoria da
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
]).ido e passado no Palacio da Inlervenlorja Fede-
no Estado de Minas Geraes, aos 11 (te março de

1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.871
Approv(, contas da Prefeitura de Carondu IllJ

O Interventor Federal no Estado de Minas (icrues,
usando (te SUAS attribuições e de accor(lo COlO O dispos-
t o  na ai ulea XIX, artigo 12, do decreto ri. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do palecri- da Se-
cretaria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
(la Carandaliy, dr. Abeilard ilodrigues Pereira Filho, re-
lativas ao exercicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932	.......11:738$000
Bandas arrecadadas ......56 :236$000

67:974$000
Despesa:

Despesa realizada ......55:372$200
Saldo para 1934	......12 :601$800

67:974$000
Situação patrimonial:

Activo ..........87:831$500

ii:
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Passivo	 .	71 :574$400

Patrimonio liquido ......	16:257$100

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 13 de
março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Buplísla de Oliveira

DECRETO N. 11.872

Approva contas da prefeitura de Montes Claros
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o dis-
posto na aiinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do parecer cia Se-
cretaria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
de Montes Claros, sr. Carlos Pereira dos Santos, rela-
tivas ao exercicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	....... 11 :24500
Rendas arrecadadas ......225:O58t2OO
Operações de credito .....9 :258$I00

245:570$800

Despesa:

Despesa realizada ......238:475$600
Operações de credito ..... 3 :427$000
Saldo para 1934 ....... 3 :668$200

245:570$800

Situação patrimonial:

Activo	..........234 :958$700
Passivo	.........102:11350

Patrimonio liquido ...... 132: 843$350

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 13 de
março de 1935.

BENEDICTO VALE.ADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Olweir'
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!	 DECRETO N. 11.873

Approva contas da prefeitura de Bolelhos
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accoi-clo com o dis-
posto na alinen XIX, arttigo 12, do decreto n. 9.847, de
1931, resolve approvar, nos termos do parecer da Se-
cretaria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
de Botelhos, sr. Virgilio Silva, relativas ao exercido de
1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.......9 :594$500
Rendas arrecadadas ......91 :585$900

Despesa:

Despesa realizada
Saldo para 1933 .......3 :628$900

101:180$400
Situação patrimonial:

Activo	............91
Passivo ..........32 :689$800

Patrimonio liquido ..... . 358 :639$100
lacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 13 de
de 1935.

BNEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.874

Approva contas da Prefeitura de Botelhos
Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,
de suas attribuições e de accorcjo com o dis-

a alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de
solve approvar nos termos do parecer da Secre-
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de
sr. Viegilio Silva, relativas ao eerdicio de

assim demonstradas:



Receita:

Saldo de 1932
Rendas arreCfl(la(laS

Despesa:

Despesa realizada
Saldo para 1934
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3:G28$900
82:1518600

85 :7808500

83 :2048600
2:5758900

85:7808500

Situação patrimonial:

Activo
Passivo (divida fluctuante)

418:74589(0)
28 :50080001

Patriluoflio liquido	
'390 :245$900

Palacio da Liberdade, em Belio 1-lorizoilte, 13 de

março de 1935.
BENEI11CTO VALLAI)ARES RIBEIRO

Abalo Baptisla de Oliveira

DECRETO N. 11.875

Approva contas da Prefeitura de Baependtl
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas altribuições e de accordo com o dis-
posto na alinea XIX, artigo 12, do decreto 11.9.847, de
1931, resolve apl)rovar, nos termos do parecer da Se
cretatia do Interior, as contas prestadas pelo prefeito
de BacpeiidY, sr. José Alberto Pelucio, relativas ao exer-
cicio de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	...... . 26:6978401

Rendas arrecadadas . . . .	
.	87:2768201

113 :9738600

88:8738100
25:1008500

113 :9738600

352 :738$100

II

	 F	-113-

	

Passivo	........	.	70:6358200

Patrimonio liquido ......282:1028900

Palacio da Liberdade, elo BeLo Horizonte, 13 de
março de 1935.

iENjI)nY;o VAI1ArA.IIE.S Fira
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.876

Autoriza o prefeito de Barbacena a pern.eüar um terreno
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas aLtribuições, resolve autorizar o prefei-
to de Barbacena a permutar um terreno pertencente á
municipalidade, com área de 1.000 melros quadrados,
situado á rua Bias Fortes, por 11111 outro, medindo 665,97
metros quadrados, de propriedade do doutor Edmundo
Semneraro, devendo este senhor devoiver á Prefeitura a
imporlancia de 2:0108000, proveniente da diffença cos
valores dos terrenos, nos termos do parecer do Conse-
lho Consultivo municipal.

Palacio da Liberdade, 13 de março de 1935

BaNEDIcTO VALLADARES flIBr.Ino
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRCETO N. 11.877

Autorizo o prefeito de Ouro Fino a abrir ciedilos sup-
-	plemeritaies

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Ouro Fino a abrir os creditos supplemnentares
abaixo, destinados a completar as autorizações do exerci-
cio de 1934 e a regularizar a escripta municipal:

8208000 -- áverba III - B - 2;
8958000 - á verba IV - B - 2;
25:0008000 - á verba V - 1;
480$000 - á verba VI - 3;
2:0348800 -- á verba VIII - 1.
Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 13 de

março de 1935.

Alvaro Baptista de Oliveira
8

1je

/

Despesa:

Despesa realizada
Operações de credito

Situação patrimonial:

Activo
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DECRETO N. 11. 878

Autoriza o prefeito de Jequery a desapropriai' dois pré.
dios, um muro e um terreno

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attr ibuições, e tendo eni vista o pare.
cer do Conselho Consultivo Municipal, resolve autori-
zar o prefeito de Jequery a desapropriar, por utilida.
de publica, dois predios, um muro e urna faixa 'de ter.
reno, necessarios para se obter o alinhamento das ruas
doutor Lan dulpho e Major Olympio Soares, naquelia
Vilia

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 13 de
março de 1935.

J3ENEDICT0 YALLAI)ARES Riiniiao

Alvaro Baplisla de Oliveira

DECRETO N. 11.879

Autorizo o prefe ito de Santo Antonio cio Monte a adqui-
rir uma faixa de terreno

O interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Santo Antonio do Monte a adquirir, para
prolongamento da rua Silva Jardim, daquela cidade,
uma faixa de terreno pertencente ao senhor José Justino
Brasil, com 1.600 metros quadrados, ao preço de 350
réis cada metro quadrado.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 13 de
março de 1935.

BENEDIcT0 VALLADARES Bsuamo

Alvaro Buptiska de Oliveira

DECRETO N. 11.880

Autoriza o prefeito de Pouso Alegre a contrahir um eii
presumo interno

O Interventor Federal no Estado de Minas (ieraes,
usando de suas attrihuições, resolve conceder ao prefeito
de Pouso Alegre autorização para contrahir uni einpres.
tufo interno, no nunicipio, da importancia de .
202:800$(>00, a juros de 9	ao anno e prazo de 10 anno
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destinado á consolidação (li divida fluctuante do fies-
1110 lillmnicipio

Palaci() ila Lihemda 'd e, em BeBo
março de 1935.

IIENEoIC'r() VAI.LAI)AjjE5 HIBEII{(
Alvaro Baptista de Oliveira

1)ECi4E'1'0 N. 11.881

.lpprova o contracto celebrado entre a Prefeitura de Rio
Branco e a Companhia 'J'elephonicc, Brasileira

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando (te suas attribuições e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve approvar o
contracto para exploração dos serviços teleplioniros ciii
Rio Branco, celebrado entre a Prefeitura daquelle imiuni-
cipio e a Conipanhia Telephoniea Brasileira e cujas nau-
solas com este se publicam.

Palac io da Liberdade, cmii Bello Horizonte, 13 de
n'maço de 1935.

BLNEnIcro \Am.l,AI)A14ES RmnEluo
r.	Alvaro Baptista (te Oliveira

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O 1)ECIII'1'0
N. 11.881

I'vin eira.: O presente contracto é feito com  app co-
vação do Conselho Consultivo Municipal (te accordo (20111
a Parecer numero dois e o decreto n. 65 de 21 de de-
zcmiibio (le 1934 e "ad-referendum" do Governo do Esta-
do (le Minas Geraes. Segunda: A Companhia obriga-se

reformar e melhorar a rêde teleplionica local da cida-
de de Rio Branco, no perimetro 'determinado na planta
mi. X-2676, assignada pelas partes Cofltractalmtes, e que
fica fazendo parte integrante do presente contracto, colo-
prornettendo-se a concluir esses serviços dentro de de-
zoito mezes a contar (Ia data da appcovaÇão (leste comi-
tracto pelo Governo do Estado de Minas Gemes, salvo
caso de força maior. Terceira .AConipinhia ligará a
rêde telephonica da cidade de Rio Branco á sua rede
geral, de modo a fornecer um serviço satisfactorio de
cOmlWmUmi IC1IÇ()€5 Ielephonicas interurbanas e manterá
esse serviço em bom estado de funccionamnenlo, com-
l)romuetlndo-se a realizam' essa ligação dentro de dozç

Horizonte, 13 (te
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mezes contados da data da approvaçüo do presente con
tracto pelo Goveino do Estado de Minus Geraes, salvo
caso de torça lllaior. Quw'Ia: A Companhia obriga-se a
empregar o systema de cii cuilos inetallicos na zona ur-
hino da cidaie de Rio Branco, para transmissão de
coiiimuunicaçõcs teiephoaicas, e a insLallar mesas de li-
gações do systema ue magneto. Quinta: Será obrigatom-ia
a instailação de cabos aereos em todas as vias publicas
em que seja necessaria a coilocação de mais de vinte
(20) circuitos, exceptuando-se os pontos cm que essas
linhas sejam usadas exclusivamente para o serviço in-
terurbano e de fazendas. Sexta: A Companhia insLallarí
apparcllios publicos na cidade de Rio Branco á razão
de um apparelho pala cada grupo de cern (100) lide-
pliones de assignantes em funccionamnento. As ligações
locacs pedidos desses apparelhos publicos para rluaes-
quer outros telepliones pertencentes e ligados á rêde lo-
cal da cidade de Rio Branco serdo cobia ' as á raziio de
trezentos réis ($300) por cinco minutos. Sctiimio: A
Companhia obriga-se a manter as linhas interdistrictaes,
que possue no fliunicipio, no estado em que se acham,
icconstruindo aquelias que produzam uma renda bruta
média mensal de vinte e cinco mil réis por kilomnetro
de circuito. Fica entendido que as taxas de ligações nas
linhas intcrdistrictaes serão a[íuellas estabelecidas na le-
tra in da r.lausula quatorze. Oitava: A Companhia pode-
rá coilocar suas linhas, cabos aercos e subterraneos, to-
tes e supportes CIO quaesquer praças, ruas e logradouroe
publicos por onde tiver de estender o seu serviço e bem
assina nos estabelecimentos publicos ou predios particu-
lares, uma vez obtia previa permissão dos responsaveis
pelos referidos estabelecimentos ou predios. Nona: A
Companhia, entrando cm accordo com as empresas que
tenham canalizações ou postes assentados nas vias pu-
blicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou (lesses
postes Para a installação de seus cabos aem-eos ou sub-
teri-aneos, linhas etc. Decirna .A Companhia Poderá
cortar ou podar as arvores existentes na via publica, no
trajecto de suas linhas, sempre que as mesmas possam
trazer embaraços ou interrupções ao serviço telephonico,
solicitando nos casos neccssam-ios prévia licença dos pro.
prietarios ou da administração publica. Decima primei-
ra: Durante o prazo deste contracto a Companhia ficará
isenta de todos os impostos, taxas, onus ou contribuições
municipaes de qualquer natureza, presentes ou futuros,
relativos ao serviço telephonico. seus edificios, instaila-
ções e accessorios - Decima segunda: A Prefeitura moe-
diante solicitação especial da Companhia, se obriga a

requisitar de quem de direito isenção ou indemnização,
digo, isenção ou reducção de impostos e taxas fcdei-aes
e estaduaes, de qualquer natureza, inclusive os aduanei-
ros, para o material referente ao serviço telephonico (10
municipio, seus edificios, instaliações e accessorios, sem-
pie ue a legislação fedem-ai ou estadual autorize a con-
cessão de Pies favores. Decima terceira: Fica a Conipa-
nhia autorizada a explorar o serviço telephonico inter-
nacional directamente ou em trafego mutuo com quaes-
quci- empresas autorizadas a funccionar no paiz - Decima
quarto: Os preços dos serviços da rêde local serão os

seguintes, sem limitação de numflero de telephonernag
dentro da rêde local respectiva: a) para as classes de
commnercio e as profissões trezentos e trinta mil réis
por anno; para as residencias particulares -- duzentos e
setenta e seis mil réis por anno; b) para as linhas des-
tinadas ao uso conjunclo de mais de um assignante; se
de classe de comnmercio e profissão, por apparellio -
dm:zentos e oitenta e oito mil réis por anHo; si de resi-
drmicias particulares, por apparelho - duzsntos e vinte
e oito mil réis por anno; e) as taxas fixas de assigna-
tura a que se referem os items a e é e h da presente dou-
sula são relativas apenas aos telephoncs de parede, sen-
da perniittido á Companhia cobrar mais a taxa de vinto
e cinco mil réis por animo para cada telephomie de Ilesa;
(1) a Companhia terá o direito de cobrar uma joia de ins-
tallação de ti-mIa mil réis para cada linha geral instal-
lada e de vinte nau réis para cada extensão telephonica.

A Companhia terá tambem o direito de cobram- as seguin-
tes taxa; nos casos abaixo indicados, a sabei-: pela mu-
dança de appai-eiho, de um edificio para outro, vinte e
Cifleo mil réis; pela mudança 'do apparelho no mesmo
edificio, de um Para outro conimodo, digo, para outro
comnnmodo, quinze mil réis; pela mudança do apparelho
no mesmo ccmmodo, de um para outro pomalim, seis mil
réis; e) a Companhia terá o di eito de cobrar quinze mil
réis para caaa nova ligação das linhas dop asstgiiante,
quando as mesmas tenham sido desligadas por falta de
pagamento do sei-viço local ou interurbano, uso indevido
do lelephone, etc., ou pela transferencia de responsa-
bilidade da assignatura a terceiros, antes de expirado o
prazo respectivo; f) nos casos de o assignante desejar
retirar ou desligar o teiephone antes de terminado o
prazo do contracto annual, nenhum abatimento será fei-
to pelo prazo que faltar para a terminação do contracto;
g) para installaçao especial ou para qualquer sem-viço
não coniprL-hcndido nos mencionados acima, os Preços
serão combinados entre a Companhia e o assignante

Li
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Dependerão tanibciii de accordo previo entre a Compa-
nhia e o assignante a instaliação e a respectiva taxa,
para qualquer linha, cujo numero do apparelho, a pedido
do interessado, não deva figurar na lista de assignantes:
li) por um 2. 1 apparelho que o assignante tenha no nies-
nio edificio para seu uso exclusivo e derivado de soa
linha geral, a Companhia terá o direito de cobrar ses-
senta mil réis a , Micionaes por anuo; i) nenhum assi-
gnante poderá intervir no apparelho e accessorios tele-
phonicos pertencentes á Companhia, nem consentir que
pessoas extranhas ao serviço da mesma o façam. Não
1)OdCi'á tanhl)ein eiilprcgar no mesmo apparelho e respe-
ctiva linha quaesquer instrumentos, accessoi-ios, deriva-
ções ou linhas de extensão, senão os instaliados pela
Companhia, ficando tudo sob a guarda e responsabili-
dade, iinmediata do assignante No caso (lo infracção
dc, disposto nesta letra terá a Companhia o direito de
desilgar e retirar o seu apparelho, accessorios, deriva-
ções e linhas de extensão, bem assim de suspender a
respectivo serviço telephonico, ficando o assignante no-
ponsavel perante a Companhia pelos prejuizos e despe-
sas causados por tal infracção. O USO do telephone
limitado ao assignante, sua familia e empregados, não
Podendo ser franqueado a 011110 qualquer pessoa, nem
utilizado para correspondencias contrarias á moral, aos
bons costumes ou  ordem e segurança publicas, s(jlm
pena (10 Ser coitada a ligação e retirado o pparelho,
SCIO que o assignante tenha direito a qualquer reclama-
ção ou indemnização; j) todos OS preços acima se ap--
plicam ao perinietro determinado na planta (lã cidade,
constante da clausula segunda do presente contracto. O
preço addicional para conservação corrente de instalia.
ção de linhas de distancia além do perirnetro acima não
excederá de sessenta mil réis (60OOO) por anno, para
cada kilometro de circuito, 011 fracção, fóra do inesnio
perirnetro. Por conservação corrente entendem-se os
reparos nas instailações e não sua recon:strucção ou subs-
tituição, as quaes correrão por conta do assign a nte ii
sempre que qualquer instaliação nova, modificação mi
mudança ele installação já existente fóra do perimetro
constante da clausula segunda determinar despesas anor
lnaes de construcção, poderá a Companhia cobrar, antes
de iniciar os trabalhos respectivos, 111110 conipensaçis
iddicional correspondeu te ao custo do serviço, mediante
uni orçamento. Sem pre uUe qualquer in stallaçãu nova,
modificação (111 iiiiidiinça de instahiação já existente den-
tro do lierimetro referido determinar despesas anormaes
de construcção, poderá a Com t mnli ia cobrar, fies (te
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inicial'  os trabalhos correspondentes, unia compensação
addicional equivalente ao custo do serviço fói'a da rêde
existente, correndo sempre por conta dos assignantes as
despesas necessarias á instal] ação de linhas, collocaçao
ou mudança de postes dentro da propriedade em (]UC
tiver de ser installaio o telephone ou dentro da pro-
priedade de terceiros; 1) a Companhia não será obrigada
a acceitar as assignaturas por prazo inferior a uni anno,
devendo o pagamento das mesmas ser feito adeantada-
mente no escriptorio da Companhia por prestações meu-
saes, em regra geral, ou trinsestraes, seniestraes ou ai)-
nuaes, á opção da Companhia; rn) pelo serviço inter-
urbano dentro do municipio a Companhia cobrará as
taxas que vigorarem no Estado, de accordo com o Con-
tracto celebrado entre a Companhia e o Estado de Mi-
nas Geraes, em Ires de julho de mil novecentos e trinta
e ires (1933), para exploração do serviço telephonico
intermunicipal e interurbano no Estado. Decima quinto
A Companhia terá o direito de recusar os serviços dc
que trata o presente contracto a todos a(luelleS que se
achem em debito de contas anteriores, relativas a sei--
viço local, interurbano, intermunicipal, interestadual ou
internacional, OU qualquer outro servço, assim como de
exi gir urna caução ou deposito razoavel de todos aquel-
les que, a seu juizo, devam garantir previamente o pa-
ganiento das contas de serviço, ficando, outrosim, com
direito de descontar de taes cauções ou depositOs o valor
das contas de serviço que não sejam liquidadas dentro
de quinze dias após a apresentação (Ias mesmas. Deci-
nw sexta: A presente concessão é outorgada pelo prazo
de vinte e cinco annos, contados da data em que en-
trou em vigor o contracto entre a Companhia Telepho-
nica Brasileira e o Governo do Estado (le Minas Geraes,
assignado em tres de julho ele mil novecentos e trinta
e tres (1933), para exploração dos serviços interinunici-
pai e interurbano no Estado. No fim desse prazo a Com-
panhia poderá continuai' a explorar os seus sei-viços em
regimen livre, continuando para tal fim com  proprie-
dade, uso e gozo das instailações, bens e opparelhos.
Decima setiinu: A Companhia fornecerá, com ahatiznen-
lo de cin-oenta por cento (50 %) sobre os preços esta-
belecidos nas letras e e b da clausula decimfla primeira,
tres apparelhos para o serviço telephonico local da mu-
nicipalidade e mais um apparelho com serviço local gra-
tuito quando por esta solicitado, e para serem instaUu-
dos nas repartições mnunicipaes dentro da cidade de Rio
Branco, no perimetro determinado na 1)1iiflt1 citada na

	

clausula segunda I)ecinia omlcwa	Companhia terá o

lio
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direito, independente de qualquer onus, de arrendar ou
transferir a presente concessão e todos os seus briis,
direitos, onus e vantagens nos termos deste contracto á

Companhia ou Empresa Nacional ou estrangeira que lhe
convier ou venha a ser organizada, ficando reciproca-
mente mantidos entre a sua successora e a Prefeitura to-
dos os direitos, obrigações, onus e vantagens deste con-
tracto. A Companhia poderá, para melhor e desenvolver
o serviço tclephonico, adquirir ou arrendar outras con-
cessões ou emprezas telephonicas dentro do municipio,
as quaes poderão ser incorporadas á dita Companhia,
ficando subordinadas a este contracto. Dccini (, nono: A
Prefeitura concede á Companhia o direito de desapro-
priação por utilidade publica, de l)redios e terrenos para
a passagem das linhas e construcções das Estações. Vi-gesima: As duvidas sobre a interpretação das clausifias
do p resente contracto serão sempre dirimidas por arbi-
tramento, sendo para esse fim nomeado um arbitro de
competencii na nsateria por parte de cada um dos con•
tractantes, e caso os dois arbitros não cheguem a uru ac-
cordo, escolherão por si um arbitro desempatador que
decidirá afinal a duvida sujeita a arbitramento. Viqesi.
mia primeira: Aos assignantes, cujos telephones fiquem
localizados fóra do perirnetro de l imitado de accordo com
a clausula II, fica facultado o direito de construirem,
Por sua propria conta, as linhas que, partindo de suas
proprietades vão encontrar o primeiro poste da rêde
urbana da Companhia, correndo tamliem por conta dos
mesmos o custo das iristallações e conservações do tre-
cho das linhas por elie construidas. Taes assignantes fi-
carão sujeitos ao Pagamento das taxas estabelecidas na
clausula decima quarta (leste contracto. Nessas constru.
cções, as plantas, os materiaes a serem usados e os tra-
balhos a serem executado deverão ser approidos e fis-
calizados pela Cony,anhja. Vityesinaa segunda: Durante
os Ires ultimos mezes de cada um dos periodos de sete
anflos contados da data deste contracto, as tarifas de
assignatura e de serviço interurbano dentro do muni-
cipio poderão ser revistas por pedido de uma das par-
tes á outra. Paraqrcxpho unico: No caso de desaccordo
entre a Companhia e a Prefeitura, por occasião da revi-
são acima referida, será a divergenci 0 resolvida por ar-
bitrarnento, conforme o estabelecido na clausula vige-
sima. Vi.qesima terceira: Se em qualquer tempo forem
creados novos impostos, ou onus federaes ou estaduaes,
ou forem alterados para mais ou para menos os actuaes
seja qual for a sua natureza ou manirfl de cobrança,
as taxas a vigorar no anuo seguinte serão corrigidas da
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modo a levar em conta as alterações verificadas nos en-
cargos da Companhia. Vigesima quarta: Caso durante a
vigencia deste contracto a Prefeitura entenda conceder
a terceiros O (lii'CitO de explorar linhas telephonicas den-
tro do municipio, as concessões que porventura se fi-
zerem não poderão conter favores especiaes ou clausu-
las que iniporteni ciii detrimento dos direitos e interes-
ses da Companhia, obrigando-se a mesma Prefeitura a
exigir, em taes contractos, com terceiros, pelo menos os
mesmos onus e condições impostas á Companhia neste
contracto. Vigesimiz quinta: O presente contracto, no
que se referir a serviço intermunicipal, fica subordina-
do ao contracto de tres de julho de mil novecentes e
trinta e Ires entre a Companhia Telephonica Brasileira e
o Estado de Minas Geraes, do qual fica fazendo parte in-
tegrante em tudo que se refira á parte geral, as relações
da Companhia com o Estado e á fiscalização dos servi-
ços. Vigesima sexta, Pelo presente ficam substituidos
todos os outros contractos anteriores, referentes ao ser-
viço telephanico do municipio e aos bens neile empre-
gados. Disposição transitoria: Durante os primeiros de-
zoito mezes a partir da data em que entre em vigor o
presente contracto, os preços de assignatura de serviço
da rêde local de Rio Branco serão estabelecidos no nu-
mero dois (2) da clausula quinta e no numero um da
clausula sexta do contracto assignado entre a Coiupa-
nhia Força e Luz Cataguazes-Leopoiclina e a Camara Mu-
nicipal de Rio Branco em vinte e nove de novembro de
mil novecentos e vinte e tres. Os preços de assignatura
do serviço da rêde local estabelecidos nas letras "a" e
"b" da clausula quatorze do presente contracto serão
postos em vigor a partir do decimo nono mcx de sua vi-
gricia, sujeitos, porém, a um desconto de vmnl For cm-
te, desconto esse que será eliminado no vigesimo quinto
mcx de vigencia deste contracto, epoca em que os pre-
ço3 eslabelecidos na clausula quatorze, letras "a" e
já referidas serão postos em vigor integralmente.

DECRETO N. 11.882

Abre á Secretaria da Educação um credito es p ecial de
895$400, pala pagamento de gratificação addicional

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de rua attribuições, resolve, de accordo com o
parecer do Conselho Consultivo do Estado, abrir á Se-
cretaria da Educação uro credito especial de oitocentos
e noventa e cinco mil e quatrocentos réis (Rs. 895$400),
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para J)agamento de gratificação addicional, de que trata
a lei 425, de agosto de 1906, a que fez ju's a senhora
Rayinundo Hermagoras Pereira, professora effectiva do
grupo escolar "Bernardo Monteiro", da Capital, no 1)e-
rio-do de 27 de setembro ele 1933 a 31 de dezembro de
1935.

O Secretario de Estado dos NegociOs das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executa!'.

Palacio da Liberdade, aos 14 de março de 1935

1 lii'nni cio \' I,LADAI{ES BIBEURO

t) p idio X(11)iei (te Abreu

DECRETO N. 11$83

Abre á Secretaria da Educação uni credito especial de
129$100, para pagamento de gratificação addiciona(

O Interventor Federal no Estado de Minas (iCI aes,
usando de suas -attril)UiÇões, resolve, de accordo (OIfl O
parecer do Conselho Consultivo do Estado, abrir á Se-
cretaria da Educa&ão u mct edito, especial de cento e vin-
te e nove mil e cem réis (129*100), para pagamento da
gratificação addicional, de que trata a lei 425, de agos-
to de 1906, a que fez ju's a senhora Francisca Thomazia
Alves da Costa, professora effectiva, aposentada, (10
grupo escolar "Sandoval Azevedo", da Capital, no peno-
do de 9 (te julho a 9 de novembro de 1934.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
assijo o J:nha entendido e laça executo!.

Palacio da Liberdade, aos 14 de março de 1935.

BaNEDIC'Io \'AII,AI)ARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

1)E(:FIETO N. 11.884

.4 ppro 0(1 contas (1(1 /1 rete ihIi(i de ,Je (jil ii iiihon lvi

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes
usando de suas altnibuições e de accordo com o lispoS
to na aline: XIX, a1tig() 12, (to decreto 11.  9. 847, (te 1931
resolve approvar, nos lenhos do parecer da Secretaria ili
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Jeijuitinlio
ilha, (Ir. Antonio Peixoto (te Lucena Cunha, relativas ai
exercie io (te 1933 e assim demonstradas:
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-	Receita:
Saldo (te 1932.
Rendas arrecadadas

Despesa:
Despesa realizada
Saldo toma 1934

Situação patrimonial:

1.128 :14632$
9:470*725

Patriinoi-iio liquido.	 118 :675*6O

Palacio da Liberdade, eia licito 1-toi-izoii te, 15 de uma 1'-ço (te 1935.

BENEme..O VALLAI)ARES RIBEIRO
.1/vaio Bplisla de Oliveira

DECRETO N. 11.885
.lpprova contas (1(1 prefeitura (te Baependg

O lilterventor Federal no Estado de Minas Geraes,
us:tiilo (!e suas altrilmuições e de accordo com o dispos-
to ni ai oca XIX, art. 12, (lo decreto ii - 9.847, de 1931,
1 esolve a pprovar, nos lermos (to parecer da Secretaria
li) 1 nienior, os contas prestadas pelo prefeito de Baepen-
iy, si. José Alberto Pelucio, relativas ao exerci( -, 'o de
1933 e assim mienionstradas

Receita:

Saldo (te 1932 ........ . 25 : 11)0*500
Rendas arrecadadas	 85:918$700

111:019$200111 :019*200
Despesa

Despesa realizada.	 93: 166$600
Saldo para 1934.	 17:852*600

111:019$200

Si [Liação patniuiin ial

353:713*000

71 :591*239
180:973*030

252:564$269

215:087*455
37:476*811

252:564*269

Activo.
Passivo
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Passivo	 .	65 :9878300

Patrimonio liquido .	.	.	.	.	.	.	287 :7258700

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 15 de mar-
ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro 13í1plis1ade Oliveira

DECRETO N. 11.886

Approva contas da prefeitura de Muriahé

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições, e de accordo com o dispos-
to na alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de iJ31,
resolve apprOvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Muriahi,
dr. Orlando Barbosa Flores, relativas ao exercicio de
1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 .........21 :2998900
Rendas arrecadadas . . . . . . . 441 :2598300
Operações de credito .......32:9878200

495:5468400

Despesa:
Despesa realizada ........416:8068600
Operações de credito. ..... . 32:9872U0
Saldo para 1933........45:7528600

495:5468400

Situação patrimonial:
Activo	 1.978:961$301)

Passivo.	 .	.	.	.	.	.	.	412 :1028500

Patrimonio liquido .	.	.	.	.	.	.	1 .566:858$800:8588800

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 1 de
março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.887

tlp prova contas da prefeitura de Murioh
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes

usando de suas attrimuições e de accprdo com o dispos

to na alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
ref;olve :i 1)P rOvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Inierior, as contas prestadas pelo prefeito de Muriahê,
dr. Orlando Barbosa Flores, relativas ao exercicio de
1933 e assim demonstrada:

Receita:

Saldo de 1932 ........45:7528600
Rendas arrecadadas. .....409 :338$700

Despesa:	
4,55:091$300

Despesa realizada .	.	.	.	.	.	.	445:708$900
Saldo para 1934.......9:8828400

Situação patrimonial:	
455:0918300

Activo ..........1.947:2088000
Passivo ..........386:4988500

Patrimonio liquido .......1.560:7098500

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 15 de
março de 1935.

IRNEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.888
Approva contas da prefeitura de Ayrnorés

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na aliaca XIX, art. 12, do dec. o. 9.M7, de 1931, iesolvc
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Jte-
nor, as contas prestadas pelo prefeito de Aynmrt's, sr.
Felismino Te;cra Vianua, relativas ao periodo de 29
de outubro a II de novembro de 1932 e a.s,ia denios-
Iradas:

Receita:

Saldo recebido	........4 :578$800
Bendasarrecacladas	......8:1988300
Operações de credito ......4:7078500

Despesa:

F Despesa re 1 iza da.
Operações de credito.

17:4848600

11:7508500
5:395$200

r
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501(10 CHI 11-11-932.	
•	338$900

17 :484$600
Si 1 Liação patriiuon ia] cio 11-11-932:
Ac lo ............325: 198$300

Passivo ...........249 :534$800

Patrirnonio liquido .......75 :663$50

Palacio da Liberdade, cm BeBo Horizonte, 15 de
março de 1935.

HENEDICTO VALLADARLS RIBEIRO
110(110 J/aptista de Oliveira

DECRETO N. 11.889
lj)J)I01)(1 Con tas da Prefeitura de Aynioids

O Interventor Federal no Estado (te Minas (jerues,
usando de suas attribuiçães, e de accordo Com o disposli
na aboca XIX,, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secre1ari
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Aynm-
rés, dr. Americo Brasil Martins da Costa, relativas Qio
periO(lo (te 12 de novainhro a 31 de (lCZeflhj)j () de 1932 e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo recebido	 338$900
RendasRendas arrecadadas.......it :310$100
Operação de credito .. ......1 :91211400

49 :5610400
Despesa:

Despesa realizada........ 38 :0280900
Operações (te credito .......li :318800
Saldo j)ara 1933 ........2130700

49:561$4011
Situação pa t ri tu ori i ai

Activo ...........435 :554900
Passivo ...........257 :485$700

Patituonio liquido .......178:0690200

Palacio da Liberdade, em Beilo 1loHzorr te, 15 ii
março de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rini:ioo

Alvaro Baptista ile Oliveira

1)ECRETO N. 11.890
Auloii:a o pie/eito de Passos a desapropriar uni terreno

e abri, uni credito
O Interventor Federal no Estado (te Minas Geraes.

usando de suas attribuiçôes, e tendo em vistavista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal resovr autori,.ar o
prefeitd (te Passos a desapropriar, por utiiidade publica,
456.185 metros quadrados de terras, necessarios á pro-
tecção dos inananciaes que fornecem agua t cidade, bem
COLHO a abrir um credito até 50:0008000, p:a f:ize t face
á despesa.

Palacio da Li herda de, em Belio 1101 zon te, 15 de
niaiço de 1935.

BENEDICTO VÃ LLADABES Ri ni: i 150
Alvaro Roplisla (te Oliveira

DECRETO N. 11.891

Autoriza a doação do Gyinnasio de Poços de doidas á
União Brasileira (te Educação e 1risiito

O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,
usando dc suas attrihuições, resolve autorizar o prefeito
de Poços de Caldas a promover a doação do (;yrnnisiu
de propriedade da Prefeitura, bem como de uni terreno
COLO área de 19.600 metros quadrados, e do manancial
qUC nasce á direita do Gymnasio, com área iorrcspon-
dente ás suas agitas vertentes, á União Brasileira de Edu-
(ação e Ensino (Congregação dos irmãos Maristas), nos
lennos do parecer do Conselho Consultivo Municipal.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte. 15 de
março de 1935.

I3ENEI)rcTo VÃ LLADAIIES RIBEIRO

.1 li'uro Bp/istu de Oliveira

DECRETO N. 11 .892

Ãpprova (d efinitivamente a planta dos terrenos da antiga
Fabrica de Porcelana, entre os kiloxnetios 456,243 e
456,260, da E. F. Leopoldina, destinados á nova es-
/(mç(o (lessa estiada, na c!dade de Caraiigola

O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerties,
no exercicio de suas attribuições legaes,

atendendo a que foram observadas as determinações,
do decreto 11 844 de 19 de fevereiro ultimo que dedo
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rou de utilidade publica a desapropriação dos terrenos
da an liga Fabrica de Porcelana, cm Cartugol a, si lon en-
tre os kilomeftos 456,213 e 456,260, rIa E. F. Leopoldina,
e destinados, coajunctaniente com os anterioiiuenie riesa-
proprdados, ás obras da nova estnção e sua;  dependen-
cias da alIu(li(la estrada naqueila cidade, decreta:

Art . 1.0 Fica definitivamente approvadar a plant;t
dos terrenos acima referidos, grovado que já foi o pia-
no geral das obras a que elles :e destinam, afim de que
prosiga o l)roCeSSO de dcsapio :içáo os seus termos iil
tenores, com observancia do ri ;roato no art. 1.265 do
Codigo do Proc. Civil do Estado, correndo pelo fundo
addicional de 10	as respectivas despesas.

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

Palacio da Liberdade, cai Belio Horizonte, 16 de
março de 1935.

E
ApJ)r000 contas (Ia prefeitaa de Santa (datharina
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas altribuiçõ3s e d c.".Io um a lisposto
na nunca XiX, artigo 12, to dereo n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos ternios ri,) parecer da Secretaria (iO

Interior, as contas prestada.; l)O pi'eeita de Santa Ca•
[hanina, sr. - Justino Lisboa Carneira, relativas ao exerir-
cio de 1933 e assim denioasiaias:

Receita:

Saldo de 1932......... 4 ,diOOG
Rendas arrecadadas.	.	...	51: 9dG2OO
Operações (te credito..	.	.	.	.	9 :$91SUQ

66 .385$000

Despesa:

Despesa realizada. .......66:3S5OOO

66:385$000

Situaçõo patrimonial:

Activo	...........87:961$OOt
Passivo ...........85 :537000

Patrimonio liquido
	

2 :424$OO

PoLicio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 22 de mar-
ço de 1935.

I3ENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro BaPlista de Oliveira

DECRETO N. 11.894
Approua contas da prefeitura de Cambuhy

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secreta-
ria do Interior, as catitas prestadas pelo prefeito de Cani-
buhy, si-, Davi,d Herculano Bueno, relativas ao exercicio
de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 ..........297$900
Rendas arrecadadas. ......80:568$90t)
Depositos.............360$000

81:226$800
Despesa:

Despesa realizada .	. . . . .	.	.	78:088$400:088$400
Saldo para 1933........3:138$400

81:226$800
Situação patrimonial:

Activo.	...........144:456$4íJ0
Passivo (divida fluctuante) .... . 47 :362$600

Patrimonio liquido .	.	.	.	.	.	.	97:093$800
Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 22 demarço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.895
Abre uni credito especial da importancia de 106:577$700,

Para occorer ao pagamento de custas vencidas no 2.
semestre de 1934

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attrihuições e tendo em vista o parecei-
do Conselho Consultivo do Estado, resolve abrir, 010 (cc-

9

BENEIMCTO VALLADAiIES HiBErno

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 11.893
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dito especial (Ia importaflCia de cento e seis contos, qui-
nhentos e setenta e sete mil e setecentos réis ......
(106:577$700) ' para occorrer ao pagamento das custas
vencidas, no segundo semestre do anflo prOXiflio paSsa(lO,
pelos juizes municipaes e serventuarios de justiça do Es-
tado, nos processos em que decahiu a justiça publica.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 22 de

março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baplista de Oliveira
Ovidjo Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.896

Autoriza o prefeito de Santos Dumont a alienar 25 contos
em apolices da divida publica federal

O Interventor Federal no Estado de Minas Ger'aes,
usando de suas attribuições, resolve autorizar o prefeito
de Santos Dumont a alienar, ouvindo préviamente o Con-
selho Consultivo Municipal, 25 contos em apolices da di-
vida publica federal, legados á prefeitura pela senhora
Josephina Arantes Ladeira, em beneficio dos cernitCriO
da cidade e de São João da Serra, districto daqueile nu-

nicipio.

Palacio da Liberdade, em .Bello Horízonte, 27 de

março de 1935.
BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira
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DECRETO N. 11. 898

Autoriza o prefeito de São Domingos do Prata a alienar
uma machina typographica
O Interventor Federal no Estado 'de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, e tendo em vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de São Domingos do Prata a vender, cm hasta
publica, mediante previa avaliação por peritos, uma ma-
china typographica pertencente á prefeitura e actualmen
te em inactividade.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 27 de mar-
ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.899

Autoriza o prefeito de Grão Mogol a alienar lotes nas sé-
des dois districtos de Porteii-inha e Riacho dos Ma-
chados
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, e tendo em vista o parecem-
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
prefeito de Grão Mogol a alienar lotes, na zona urbana e
na zona rural, que a prefeitura possue nas sédes dos dis-
trictos de Porteirinha e Riacho dos Machados.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 27 de mar-
ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira
DECRETO N. 11.897

Autoriza o prefeito de Jacuhy a doar um terreno
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, e tendo cm vista o parecer
do Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar e
prefeito de Jacuhy a doar ao Estado de Minas Geraes o
terreno em que se construiu o predio escolar na s'de do
districto de Santa Cruz das Areias, daquefle municipio.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 27 de'

,

março de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.900

Approva contas da prefeitura de Ayuruoca
O Interventor Federal no Estado 'de Minas Gemes,

usando de suas attribacições e de accordo cana o disposto
na alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ayuruoca,
José Martins de Siqueira, relativas ao periodo de 1. 0 de
janeiro a 31 de março de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932	........10:132$000
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Rendas arrecadarias	 .	24:839$400

34 :97l4O0
Despesa:

Despesa realizada	......34 :740$000
Saldo entregue	.......231$400

34:971$400
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de mar-

ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.901

Approva contas da Prefeitura de Aguruoca
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alina XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ayuruo-
ca, sr. Arthur Viliela Milward Azevedo, relativas ao peno.
do de 1.0 de abril a 31 de dezembro de 1933, e assim de-
monstradas:

Receita:

Saldo recebido	.......2318400
Rendas arrecadadas ......63:4338100

63 :6648500
Despesa:

Despesa realizada	......55 :881$500
Saldo para 1934 .......7 :783$000

63:6648500
Situação patrimonial:

Activo	..........237 :7338000
Passivo (divida fluctuante)	.	.	.	15:1788400

Patrimonio liquido ......222 :5518600

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 27 de mat-
ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.902

=	Approva contas da Prefeitura de Ferros
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinea XIX, aFt. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos 'do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ferros,
sr. Claudemiro Alves Ferreira, relativas ao periodo de
1.0 (te janeiro a 31 de julho de 1933 e assim demonstra-
das :

Receita:

Saldo de 1932	........1 :4408600
Rendas arrecadadas ......33:8168700
Operações de credito	.....16:833$400

52:0908700
Despesa

Despesa realizada .......43 :180$000
Operações de credito ......8 :7988000
Saldo entregue	.......112$700

52:0908700

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de mar-
ço dc 1935.

BENEDICTO VALLADARES RinEmo

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO . 11.903

Approva contas da Prefeitura de Ferros
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accor(lo com o disposto
na alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ferros,
sr. Domingos José de Carvalho, relativas ao periodo de
1. 1 de agosto a 30 de novembro de 1933 e assim demons-
tradas:

ReceiTa:
Saldo recebido	......	 1128700
Rendas arrecadadas ......20:2138500
Operações Te --credito	 55$000

1:



DespesaDespesa realizada ...... . O:l682Ø0
Saldo entregue ........2138300

20:3818200
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de mar-

ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO'
Alvaro Baplista de Oliveira

DECRETO N. 11.904

Approva contas da Prefeitura de Ferros
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições e de accordo com o disposto
na alinc,a XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas:pelo prefeito de Ferros,
sr. Sebastião de Araujo Abreu, relativas ao periodo de
1. 1 a 31 de dezembro de 1933 e assim denionstradas:

Receita:
Saldo recebido ........213$000
Rendas arrecadadas ......1 :021*900
Operações de credito .	.	.	. .	5:0008000

6.2348900
Despesa:

Desepsa realizada	......5:866*800
Saldo para 1934	.......3688100

•

	

	 6:2348900
Situação patrimonial:

Activo	......... . 90:028*100
Passivo (divida fluctuante)	.	.	.	3:08$100

Patrimonio lipiiido	......86:9248000

P210 da Liberdade, em Belio Horizonte, 27 de mar.
ço de 1935.

"nrr"r, VST,y,ADkIWS RIBEIRO
4lviro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 11.905

Elevo a Escola Nnrmal de 2. 0 grau o Coliegio "N. S. das
Dôres", de Uberada.
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando da attribuição que lhe confere o decreto n.
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19.398, de 11 de novembro de 1930, do Governo Provi-
sono da Republica, resolve elevar a Escola Normal de
2 .° grau o Coliegio "N. S. das Dôres", de Uberaha.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 30 de hsar-
ço de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11. 906

,tdop!a, Pala o exerci cio de 1935, IflOS (leis 1lnn'lce!nmos
do orçamento de 1934.

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
Ilsan(lo (las attribuições que lhe confere o ilecretó n.
19.398, 1c 11 de novembro dc 1930, resolve adoptar,
para 1935, até 31 de maio, mais dois íluodecimnos do or-
çamento da Receita e Despesa do exercicio de 1934, ap-
provado Pelo decreto n. 11.336, de 18 de maio do mnes-
(lO aflflO.

Os Sceretarios de Estado dos Negocios das Finanças,
Interior, Agricultura 'e Educação, assim o tenham enten-
ílido e façam executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 1. ' de

abril de 1935.
BENIDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu
Alvaro Baptista de Oliveira

!srccl Pinheiro da Silva
Ovidio Xavier de Abreu, encarregado do expediente

da Secretaria da Educação e Saude Publica.

DECRETO N. 11.907

Declara feriado o dia 4 de abril do cou'rente anno
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerae,

usando de suas attributções, e
considerando que será inaugurado amanhã a As-

sembléa Constituinte do Estado de Minas Geraes;
considerando que essa data é de grande expressão

civica para os sentimentos do povo mineiro e por isso
summamente festiva,
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Despesa:
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Decreta:
Art. 1.0 Será feriado estadual o dia 4 de abril docorrente armo.
Art. 2. 1 R evogam-se as disposições em (Ofltrflrjo
Palacio da Liberdade, 3 de abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Alvaro Baptista de Oliveira
Ovidjo Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva

Ovidio Xavier de Abreu, encarregado do expediente
da Secretaria da Educação e Saude Publica.

DECRETO N. 11.908
Cria o Ins tituto Pestalozzj de Minas Geraes

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
usando de suas attribuições, resolve:

Art. 1.0 Fica crendo em Beilo Horizonte sob os aus-
picios da Sociedade Pestalozzj, o Instituto Pestalozzj de
Minas Geraes, que se destina á educação, tratamento, es-
tudo e assistencia á infancia excepcional.

Art. 2.° O pessoal administrativo e docente do Ins-
tituto será nomeado em commjssão dentre os funccjona.rios do ensino, recabindo de preferencia a escolha parao corpo docente entre os p rofessores diplomados pelaEscola de Aperfeiçoamento

Art. 3.° O Instituto Pestalozzi terá o pportunanlenleregimento proprio, que será a pprovado pelo Secretarioda Educação e Saude Publica.
Art. 4.1 Revogam-se as disposições em comi[;ario.
l'alacio da Liberdade em Beilo Horizonte, 5 de abrilde 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ov(dio Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.909
Dá organização especial ao grupo escolar "Benilo Musso-

lini", desta Capital
O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,

usando de suas attribuições, resolve:
Art. 1.0 O grupo escolar "Benito Mussolini", creado

,1i
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pelo decreto n. 11.779, de 19 de j aneiro do corrente
anuo, funccionará annexo á Sociedade Italiana "Dante
Alighieri", na "Casa da Italia", com séde nesta Capital,
e será superintendido, na parte administrativa, sem onus
para o Estado, pelo director das escolas italianas anne-
sas á mesma Sociedade, o qual terá como auxiliar uma
das professoras do grupo.

Art. 2.° Para execução dos programmas officiaes do
ensino primario, a Secretaria da Educação e Saude Pu-
blica designará uma professora technica diplomada pela
Escola de Aperfeiçoamento.

Art. 3.° Além do ensino das disciplinas constantes
dos programinas officiaes primarios, a cargo das pro-
fessoras publicas com exercicio no grupo escolar, será
ministrado neste o ensino da lingua italiana, sem onus
para o Estado, dentro do horario escolar, por professo-
res que o director das Escolas Italianas designar.

Art. 40 A Secretaria da Educação poderá expedir,
opportunamente, instrucções e horarios para a completa
execução deste decreto.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Liberdade, em RelI0 Horizonte, 5 de abril

de 1935.
BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abre,,

DECRETO N. 11.910
Transforma ciii escola normal off icial de 1.0 grau, sem

onus para o Estado, o Coilegio de N. S. das Lagrimas,
de Uberlandia.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gemes,

usando de suas attribuições, resolve transformar em es-
cola normal official de 1.0 grau, sem onus para o Esta-
do, o Coilegio N. S. das Lagrinias, da cidade de Uber-
landia.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 5 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidjo Xavier de Abreu

DECRETO N. 11.911
Perdôa praças da Força Publica do Estado

O Interventor Federal no Estado de Minas Geraes,
em homenagem á data de hoje, marcada para a instaila-
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cão cio governo constitucional do Estado, resolve perdoar
'das penas a que estão sujeitas, por crimes militares pre-
vistos no regulamento da Força Publica, as seguintes pra-
ças: 2.1 sargento Agripino Nonato Ferreira e 3.°s sar-
gentos Antonio Accacio da Silva, Durval Martins de Oli-
veira e Antonio Ferreira ria Costa, este do 9.° B. C. M.
e aquel'les do 2. 0 B. C. M.; e soldado Gentil Domingos
de Oliveira, do 30 13. C. M.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 5 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Alvaro Baptista de Oliveira

DECRETO N. 1

Contém disposições relativas ao Gabinete do Governador
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuiçõcs, decreta:
Art. Lo O cargo de Secretario da Interventoria passa

a denominar-se Chefe do Gabinete do Governador.
Art. 2.° Fica oreado, írd referendum do Conselho

Consultivo, o cargo de Secretario Particular do Governa-
dor, com os vencimentos annuaes de dezoito contos de

réis.
Art. 3.1 Este decreto entrará em vigor na data de

sua nublicação, ficando revogadas as disposições em con-

trario.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 5 de abril

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
(Jvidio Xavier de Abreu	 A

DECRETO N. 2

Desdobra a Secretaria da Agricultura, Viação e Obras
Publicas e contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o parecer do Con-
selho Consultivo, resolve:

Art. 1 .0 Fica desdobrada a 5ecretari da Agricul-
tura, Viação e Obras Publicas em Secretaria da Agriciil-
lura, Industria, Commercio e Trabalho, e Secretaria de
Viação e Obras Publicas.
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Art. 2.° A' Secretaria da Agricultura, Industria, Com-
mercio e Trabalho ficarão pertencendo os seguinte ser-
viços:

Producção animal, vegetal e mineral; ensino agri-
cola; industria e commercio; estancias hydro-inineraes;
terras e colonização; concessão de minas e quedas d'agua;
estatistica e publicidade; meteorologia; organização e fis-
calização do 'trabalho; intendencia.

Art. 3.° A' Secretaria da Viação e Obras Publicas
ficarão pertencendo os seguintes serviços:

Construcção, conservação e fiscalização de estradas;
construcção de pontes; construcção de edificios escola-
res, de magistratura e de diversos; architectura, sanea-
mento e electricidade; organização da carta geographica
e do cadastro; Rêde Mineira de Viação; navegação Fluvial
'do S. Francisco.

Art. 4.1 Terão exercicio em cada Secretaria os fun-
cclonarios dos serviços a ellas respectivamente distri-
buídos.

Art. 5° Fica aberto pela Secretaria da Agricultura,
Industria, Commercio e Trabalho o credito 'de . -
11:573$000 para occorrer ás despesas de pagamento de
vencimentos do chefe de contabilidade, 'do auxiliar con-
tabilista, da dactylographa, teiephonista, "chauffeur",
porteiro, continuo e serventes e da differença de ven-
cimentos dos chefes dos serviços desmembrados, duran-
te os dois mezes 'de prorogação do orçamento.

Art. 6.1 Fica aberto pela Secretaria de Viação e
Obras Publicas o credito de 18:200$000, para occorrer
ás despesas com o subsidio do Secretario, chefe e offi-
cial de gabinete, dactylographa, "chauffeur" e da diffe-
rança de vencimentos dos chefes dos serviços desmem-
brados, durante os dois mezes de prorogação do orça-
mento, e 10:000$000 para mobiliario do gabinete.

Palacio do Governo, em Bcllo Horizonte, 8 'de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva
José Bonifacio Olizz&i de Andrada
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DECRCETO N. 3

Revigora o saldo do credito especial a que se refe re odecreto n. 11.620, de 15 de outubro de 1934, na im-
por/alicia de dois ias ii sessenta e oito contos duzentos
e quarenta e cinco anil e seiscentos réis.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usand

de suas attribuições e de accordo com o paragraplio
unico, do artigo 20, da lei 1.012, de 29 de setembro de
1927, resolve fazer revigorar, no corrente exercicio, o
saldo do credito especial a que se refere o decreto n.
11.620, de - 15 de outubro de 1934, na importancia de
dois mil sessenta e oito contos duzentos e quarenta e
cinco mil e seiscentos réis (2.068:245$600), aberto á Se-
cretaria da Agricultura para conclusão das obras da Pe
nitenciaria Agricola de Neves.

Os Secretario.s de Viação e Obras Publicas e das Fi-
nanças assim o tenham entendio e façam executar.

Palacio do Governador do Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonte, 16 de abril de 1935,

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

	

Raul de Noronha Só	 . 4,
DECRETO N.4

Approvo contas da Prefeitura de Santo Antonio do
Monte
O Governador do Estadó de Minas Gemes, usando

de suas attribmiições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve apprOvar, rios termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pela prefeito de Santo Ah-
tonio do Monte, dr. Agenor de Oliveira, relativas ao exer-
cicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932 --------40. :250$200
Rendas arrecadadas - - ----138 :469$000
Operações de credito -----24 :1651900

202.885$100
Desnesa:

Despesa realizada -	-	- -	-	-	-	185:76O700
Operações de credito

	
17 :124$400

202:885$100

Activo	
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Situação patrimonial.
Activo	.........	.468:519$300
Passivo (divida fluctuai.te)	.	56 :148$900

L

Patrimonio liquido ------412 :370$400

Palacio do Governo,, em Belio Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADAHES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos.

DECRETO N. 5

Approva contas da Prefeitura de Santo Antonio do Monte
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

le suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, .do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Santo An-
tonio do Monte, dr. Agenor de Oliveira, relativas ao exer-
ClCO (te 1934 e assim demonstradas:

Receita:
Pendas arrecadas .......146 :007$500
Operações de credito	-----4 :124$300

150:131$800
Despesa:

Despesa realizada	------- 128 :344$100
Operações de credito	 21:749$800
Saldo l)°'a 1935	.......37$900

150:131$800

Situação patrimonial:
Activo	..........475 :030$400
Passivo	 asivo (divi	fluctuante ) -	-	-	11}:565$100

Patriinonio liquido	------ 464 :465$300

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDIC'FO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 6

Approva contas da Prefeitura de Mercés
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

do suas attribuições e de accordo com o disposto na

ri
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alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Mercês
coronel José Rezende Franco dos Reis, relativas ao exer-
cicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932 ........2 :4241200
Rendas arrecadadas ......67 :764500
'Operações de credito ......5 :393$800

Despei	
75:582$50

Despesa 'realizada	........697711200
Saldo para 1934 ........s :RlloHo

Situação patrimonial:
Activo ...........169:902$100
Passivo ..........218 :639.00
Passivo descoberto .......48 :7378200

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 24 de
abril de 1935.

BENEInC'ro VALLADARES RIBEIRO

(:b,'iel de Rezende Passos.

DECRETO N. 7

Approva contas da Prefeitura de Arceburgo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attiibuições e de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resolve ap.
provar, nos termos do parecer da Secretaria do Interlui,
as contas prestadas pelo prefeito de Arceburgo, sr,
Adolpho Souza Caldas ,relativas ao exercicio de 1932 e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 .........9:2138800
Rendas arrecadadas ......92 :6871100
Operações de credito ..... . 211 ífflIOflfl

Despesa:
Despesa realizada
Saldo para 1933
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Situação patrimonial:

Activo ..........25 :7138800
Passivo ..........45 :722$000
Passivo descoberto ......20 :008$200

Palacio do Governo, em BelIo Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDIc'ro VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos.

DECRETO N. 8

Approva contas da Prefeitura de Tremedal
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar ,nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Tremedal,
sr. Levy Souza e Silva, relativas ao exercicio de 1932 e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	.......1:3238400
Rendas arrecadadas ......28:6918700

30:0158100
Despesa:

Despesa realizada	......30 :014$500
Saldo para 1933	.......$600

30:015$100
Situação patrimonial:

Activo ...........96:4988200
Passivo (divida fluctuante)1 :920$000
Patriinonio liquido	......94 :5788200

Palacio do Governo, em, Belio Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel (te Rezende Passos

DECRETO N. 9

Appi'ova contas da Pref e itura de Rio Cusci
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
a!inea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do

121 :900000

113 :6448500
8 :256140u

121 :9001900
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Interior,' as contas prestadas pelo prefeito de Rio Casca,
dr. João Camilio Teixeira Fontes, relativas ao exerci-
cio de 1934 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1933	.......777$800
Rendas arrecadadas	.....239 :327$100
Operações de credito ......113:025$300

353:130$200
Despesa:

Despesa realizada
	

353 :104$900
Saldo para 1935
	

25$300

353 :130$200
Situação patrimonial:

Activo	..............5O6:547'4OO
Passivo	..........1 .639:369$.500
Passivo descoberto ......132 :822$100

Palacio •do Governo, em Bello Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICTO VAIiADARIs II IEJRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.10

Approva contas da Prefeitura de Iluyulaba

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ituyutaba,
sr. Augusto Marfins de Andrade, relativas ao exereicio
de 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	........197$500
Rendas arrecadadas	.....191 :010$900

Despesa:
Despesa realizada
Operações de credito
Saldo para 1933 .

Situação patrimonial:
Activo
Passivo
Patrimonio liquido

191 :208$400

169:858$300
6:4411OO

14:906$000

562 :658$600
80 :622$500

482$036$100
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Palacjo do Governo, em Bello Horizonte, 24 de al)rii
(te 1935.

BENEDICTO VAL-LADARES RinEImio

Gtzbiel de Rezende Possos

DECRETO Nu

Approiv0 contos da Prefeitura Arceburqo
O Governador cio Estado de Minas Gei-aes, usando

de suas atiribuições e de accordo com o disposto miii
aiinea XIX, artigo 12, do decreto ii. 9.847, de 19:11, re-
solve approvar, nos termos do parecei- da Secretaria
interior, as contas prestadas pela prefeito (te Arcebui-go,
sr. Adolpho de Souza Caldas, relativas ao exercicio de
1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo fie 1932	........8 :2.564400
Itendas arrecadadas	......87 :767800
Operações de credito ......25:1162o()

Despesa:	
121:140$200

Despesa realizada .......109 :766$200
Operações de credito	.....7 :836$000

Saldo para 1934	.......3 :538$000

Situação patrimonial:	
121:140$200

Activo	.	.........55 :945$600
Passivo	-	.........65 :452$300
Passivo descoberto .......9 :506$700

Pauacio do Governo, com I3elIo Horizonte, 24 de abril
(te 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

, DECRETO N. 12

Approu(-i contas da Prefeitura de PequJ
O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando

de suas atiribuições e de accor(lo com o disposto na
aiinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas nestolas pelo prefei O (te PC(filV, (Ir.
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Situação patrimonial:
Activo	..........480:885500
Passivo	............2 :778$000

Patriinonio liquido	......478 :107$500
Palacio do Governo, ciii Beilo Horizonte, 24 de abril

(te 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.14

Apjnovo contas (1(1 Prefeitura de Com pos Geioe s
O Governador (lo Estado de Minas (icraes, usando

(te suas attribuições e (te accordo com o disposto na
alinen XIX, artigo 12, (lo decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approv.ar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Campos
Geracs, sr. Ismael (Ia Costa Pereira, relativas ao exerci-
(lo dc 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo (te	1931	.......1:878$600
Rendas arrecadadas ......82 :123$900

84:002$500
Despesa:

Desio,i realizada	......80 :868$500
Sahlo jjara 1933	.......3 :134$000

84:002$500
Situação patrimonial:

69:606$600
l'assiv((	..........152 :593$600

1

descoberto	......82 :987$000

lacio do Governo, em Belio Horizonte, 24 de abril

BE NI, 	VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.15

Approva CONtOS da Prefeitura de Maizja
Governador do Estado de Minas Geraes, usando

attribuições, e de accordo com o disposto na
XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-

i

t46

Oscar Barbosa, relativas ao exercicio de 1932 e assim
demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931 .......215$900
Rendas arrecadadas ......26:191$000
Operações de credito .....185$200

26 :592$100
Despesa:

Despesa realizada .......26:592$lOO
Situação patrimonial:

Activo	.........	60: 714$000
Passivo	..........l0:314$600

l'atrimonio liquido ......50:399$400

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEIMCTO VALLAL)ARES RIBEnIo

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 13

Approva contas da Prefeitura de Carmo do Paruiwhyba

O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando
de suas attrihuições e (Te accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re•
solve apprOVar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Carmo do
Para n ali yba, dr. Alberto Bougleux, relativas ao exercicio
de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 ........4049OO
Rendas arrecadadas ......66: 796$300
Operaçõe sde credito .....24:770$000

91 :971$200

Despesa:

Despesa realizada	........7 :0.65$700
Operações de credito	.....34 :878$lOO
Saldo para 1933	.......27$400

91:971$200
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solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Manga, si.
Domiciano Pastor Filho, relativas ao exercicio de 1933
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	 97$020
Rendas arrecadadas ...... 29 :236$025

29 :333$045
Despesa:

Despesa realizada	...... 2 9 :269$377
Saldo para 1934	.......63$668

29 :333$045
Situação patrimonial

Activo	..........31 :382$538
Passivo	.........10$000

Patrimonio liquido ......31 :372$558

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 16

Approva contas da Prefeitura de Manga

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de aceordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Manga, sr,
Domiciano Pastor Filho, relativas ao exercicio de 1934 e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1933	--------63700
Rendas arrecadadas ...... 25 :289600

25:3533OO 
1

25:287$000
663OO1

Despesa:
Despesa realizada
Saldo para 1935
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Situ:1ç5o JIit ri iiioii iil
Activo	..........74 :149$30.O
Passivo (divida fluctuante)	.	.	.	41 :901$000

Patrimonio liquido ......32:248$300

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 24 de abril
c 1935.

BENlInc'ro 'VALLADARES RIBEIRO
Gul,riel (/C itezende Passos

DECRETO N. 17

Appioi'a cantas da Prefeitura de Garuizgola
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinca XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvai-, nos termos do parecei- da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito • de Carangola,
dr. \Valdemar Soares, relativas ao exercicio de 1932 e
assim demonstradas

Receita:
Saldo de 1931	.......3 :620$200
Henedas arrecadadas	 557:657$600

561:277$800
Despesa:

Despesa realizada .......556 :560$000
Saldo para 1933	.......4 :717$800

561:277$800
Situação patrimonial:

Activo	..........1.809 :015$700
Passivo ..........1.957:868$000

Passivo descoberto	......148 :852$300
Paiacio do Governo, em Bello Horizonte, 24 de abril

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 18

Autorizo Ô prefeito (te Santo Antonio do Monte a desap-
pro prior 11111(1 faixa de terreno
O Governador do Estado de Minas Ger:ies, usando

de suas attihuiç5es e tenda eia \'ist:i o parecer do Coa-
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selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
to de Santo Antonio do Monte autorização para ilesap.
propliar, por ulili dade publica, uma faixa de terreno me-
(lindo 6 melros de largura por 800 de comprimento,
de propriedade do se. Victor Greco, destinada a manter
livre o transito na estrada de automoveis que liga aque!-
Ia cidade A usina de electricinade, pertencente A Pre-
feitura.

Palacio do Governo, cio Belio Horizonte, 24 (te abril
de 1935.

1INEDICTO VAJIADARES RIBEIRo
Gabriel de Rezejite Passos

DECRETO N 19

tuloriza o prefeito de Rio Casco a abrir tini credito ad-
e/icioxaal de 40:408$900
O Governadom- do Estado de Minas Geraes, usando

(te suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Rio Casca a abrir um credito addicional de
40:408$900, destinado a completar as autorizações do
exercido de 1934, e a regularizar a escripta municipal

l'alacio mio Governo, eia Belio Horizonte, 24 dc abril
de 1935.

BENEDICT0 VALLADARES R uwi no
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 20

4utoriza o prefeito de Arcebuiqo a abrir uma ,redi!o ad-
dicional.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de sii.as attril)UiÇõeS e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Arceburgo a abrir uns credito addicional de
4:084$500, destinado a completar as autorizações do cxci-
C j C jO de 1932 e a regularizar a escripta municipal.

l'alac io do Governo, cai BeIlo Horizonte, 24 mie abril
te 1935.

I3ENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

V'L9 
T

DECRETO N. 21
Autoriza o prefeito de Santo Antonio (/0 Monte a abrir

um credito de 6:545$800, para regularizar a escripta
municipal de 1933.

O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando
de suas attrihuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo resolve autorizar o prefeito de Santo
Antonio do Monte a abrir um credito de 6:545$800 para
(-abertura da maior despesa verificada no exercicio de
1933 e consequente regularização da escripta muni-
cipal.

Palacio do Governo, eni BelIo Horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N 22
Autoriza o, prefeito de Carmo do Poranahyha a abrir um

credito addicional -
O Governador do Estado de Minas Gecoes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Carmo do Paranahyba a abrir umum credito addicional
de 249íi100, destinado a completai- as autorizações do
exercido de 1932 e a regularizar a escripta munici-
pal.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 24 de abril
de 1935

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N 23
4ulorizu o prefeito de Pequy u (lbrjr mim credito (lddi-

cionol

O Governador mui Estado de Minas Geiaes, usa nua
de suas attiihuições e tendo em vista o pai ecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito
de Pequy autorização paraabrir um credito addicional
de 2:040$700, destinado a completar as autorizações do
exercicio de 1932 mepimlarizarmu escri pia niunii
pal.
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Palacio do Governo, em Beilo horizonte, 24 de abril
de 1935.

I3ENEnICTO VALLADAIIES Riiiuuso

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 24

Prorop(j o mandato dos (ICIUUCS juizes de paz do ESl(1(lO
e 1eSJ)ecliVos supplentes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

(te silos attribuições, resolve prorogar o mandato do
actuaes juizes de paz do Estado e respectivos supplentes,
até que lhes sejam dados novos substitutos, nomeados na
fórnia (Ia lei.

Palacio do Governo, em Belio 1 lorizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEDICT'O VALLAI)AISES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 25

Autoriza o prefeito de Montes Claros a celebrar um con•
Irado de concessão para exploração do serviço tu.
ii crario
O Governador do Estada de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Montes Claros a celebrar com o senhor Antonio Fabio
Leão um contracto de concessão, por 5 annos, de privi-
legio para exploração do serviço funeario, e cujas nau-
suJas caiu 	se publicam.

Palacio do Governo, em Belio horizonte, 24 de abril
de 1935.

BENEIHc'lo VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

CONI)ICôES P.\BA CONCESSÃO DO SERVIÇO Fl NEIt%-
RIO DA CIDADE DE MONTES CLAROS, r\ Qil SE
REFERE O DECRETO N . 25
1 . 0	A concessão para a exploração ilaqueile ser-

viço será dada pelo prazo de cinco aunos, a contar da
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data da assignatura do respectivo contracto, e na sua cxc-
cuçao os proponentes se obrigam a cumprir as obrigações
abaixo estipuladas sendo que no fornecimento de cai -
xões, armações de eças e camaras Inortuarias será obser-
vada a tabella seguinte:

PRIMEIRA CLASSE: Caixão de madeira com tam-
pa de abrir de lado, Coberto com velbutina lisa, preta ou
de côr, guarnecido de galões e renda superiores, com
tiiangulo de selim ou setineta por dentro, alças e ca
deado de metal, inclusive transporte para o cemniterio,
pelo preço de 300$000 (trezentos mil réis)

SEGUNDA CLASSE:	Caixão de madeira com tain-
lia de abrir de lado, coberto com nierinol ou alpaca de
côr, forrado por dentro com cretone, guarnecido com ga-
lões e wegas regulares, alças e cadeado de metal, inclu-
sive transporte para o cemitenio, pelo preço de rs.
150000 (cento e cincoenta mil réis);

TERCEIRA CLASSE: - Caixão de madeira coo' taiti-
pa de abrir de lado, coberto com selim preto ou de côr,
guarnecido Cmii galões, forrado por dentro com cretone
ou cliita, alças e cadeado regulares, inclusive transporte
para o (emiteriu, pelo preço de rs. 100$000 (cem mil
réis)

QI'. IITA CLASSE:	Caixão de sarrafo, com tampa
de lado, coberto com cretone, guarnecido caiu
forrado por dentro com merinol ou al godãozinho, alças
e cadeado de ferro, iiiclusive transporte para o ceIniterio,
pelo preço de rs. 50$000 (cincoenta mil réis);

QUNTA CLASSE: - Caixão de sarrafo, coberto com
chita preta ou de côr, forrado com algodôzinho, com alças
de corda ou ferro, guarnecido com galãozinl,o estreito, in-
rluive transporte para o cemuiterio, pelo preço de rs.
3Q$000 (trinta mil réis) . Esses caixões são gratis aos
indigentes, reconhecidos como taes, e fornecidos por
ordem d1 Prefeito Municipal, ficando limitadositados a 60
(sessenta) por anuo o numero de enterramentos gra-
tuitos para indigentes.

CAIXÃO EXTRA: - Caixão de madeira com tampa
de abrir de lado, coberto com velbimtina estampada, com
triangnlo de seda 011 setim superior sobre a tampa, guar-
necido com galões, rendas e gregas superiores, forrado
de seda ou sei meta por dentro, com alça e cadeado finos,
pés e contoneiris h niclai, inclusive transporte para o
cemiterio, pelo reç dc i 1d)()O0() (s( , iscentos mil
réis);
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r11 . 0 Fica reservado o direito aos proponentes de
transferirem a quem lhes apprOuver, com acqUiesceflcia
previa e expressa (10 Prefeito Municipal, a aliudida con-
cessão, com as condições impostas; assim como a este
municipio o direito de promover a extincção ou caduci-
dadeda concessão na hypothese comprovada da inobser-
vancia ou inadimpleinento de qualquer das condições ou
claustilas supra declaradas.

DECRETO N. 26

!?cL'jgora para este exercicio o saldo do credito aberto
pela decreto n. 11.412, de 30 de junho de 1934

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
ole suas attrihuições, e de accordo com o disposto no pa-
ragrapho unico, artigo 20 da lei 1.012, de 1927, resolve
vigorar para este exercicio o saldo do credito aberto wlo
decreto mi. 11.412, de 30 de junho de 1934, na impor-
tancia de rs. 222 :315$100 (duzentos e vinte e dois contos

4 trezentos e quinze mil e cem réis), para despesas de

emissão das apolices do Emprestimo de Consolidação e
ampliação e adaptação dos serviços da Secretaria das Fi-
lanças attinentes e este ussunipto, inclusive de pessoal

,, Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em BelIo Horizonte, 26 de abril
ik 193;).

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

]

	
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 27

.lbre á Secretario das Finanças um credito especial para
pagamento de gratificação addicio na!
O Governador do Estado mie Minas Gemes, usando

te suas attribuições, resolve, de accordo com o parecer
cio Conselho Consultivo do Estado, abrir á Secretaria das
Finanças um credito especial de novecentos e quarenta
e dois mil e quatrocentos réis (Rs. 942400), pura pa-
gamento da gratificação addicional de que trata a lei 425,
te agosto de 1906, a que fez jus o Sr. Bernardo Lopes de
F'igiieiredo, zelador da Balança de Sitio, no periodo de
24 de maio de 1933 a 31 de dezembro de 1934.
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CAMARAS ARDENTES: 50$000 (cincoenta mil
réis). O caixão especial será do valor que for convencio-
nado com a parte interessada, assina como as eças e co-
maras mortuarias de egual natureza.

2.°	Os caixões e armações de eças e camaras mor-
tuarias para creanç.as até a edade de doze annos e me-
nores de im 50 serão fornecidos Com 50	de abati-
mento dos preços ;cima estipulados e nas condições
supra declaradas.

Os propoiieiites ficarão isentos do pagamento
dos impostos municipaes ,a que estiverem sujeitos os re-
feridos serviços funerarios, durante o prazo da con-
cessão.

4. ' Os caixões metallicos ou de madeira com re-
vestimento metailico ou externo não são perinittidos, sal-
vo si se destinarem a cadaveres embalsamados.

- O transporte de cadaveres, quando feito a mão,
não o poderá ser por creanças.

6. 1	Os vehiculos para transporte de cadaveres
devem obedecer a um typo padrão, em cuja fabricação
os (OflCS51OfliiOS os abrigam a obedecer o typo "stan-
dar" a sr projectado pela Saude Publica (10 Estado e
mais tarde i-einettido á Prefeitura Municipal.

7 o -- O transporte de cadaveres de receni-nascidos,
quando a "causa-mortis" não for molestia transmissivel,
e emquanto não houver carro APROPRIADO para esse
fim, pôde ser feito a luSo ou em carro de praça ou parti.
cul ar.

	

8.0	O transporte de cadaveres é tericcinantecocente
prohibido em caixões abertos.

- Além do fornecimento gratuito de caixões aos
indigentes, os proponentes ainda se obrigam a contribuir
com a % sobre o valor dos caixões vendidos, em bene-
.,_	 _	-_. o	f'...	.I.	.1.-..-1.-.IJUIU tia )UIILU .aSa ue ,.di1UaUe UCLC iiiu,ii,o,tu, por-

centagem que será paga semestralmente ao respectivo
thesoureiro, controlado o numero de caixões fornecidos
pelas guias de sepultamento expedidas pela Prefeitura
Municipal.

10 . 0 A Prefeitura Municipal, concedida a conces-
são pelo Governo do Estado, decretará os actos que lhe
competir, fl() sentido de garantir aos proponentes a sua
exclusividade, neste municipio, da exploração dos refe-
ridos serviços funerarios, durante o periodo da conces-
sao.
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O Sr. Secretario das Finanças assim o tenha enten-
dido e faça executar.

Palacio da Liberdade, aos 26 de abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 28

Abre á Secretaria das Finanças um credito especial do
imJ)O'taflCia de 1:732$600, para pagamento de grati-
ficação addic tonal
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições e de accordo com o parecer do Con-
selho Consultivo do Estado, resolve abrir á Secretaria das
Finanças um credito especial da importancia de uni conto
setecentos e trinta e dois mil e seiscentos réis (1 :732$600)
a que tem direito d. Flauzina Pires da Conceição, pala
pagamento da gratificação addicional, de que trata a lei
425, de 1906, a que fez jus o seu faliecido marido, si'.
Alcides Paula da Conceição, funccionario da Imprensa Of -
ficial, no periodo de 28 de agosto de 1932 a 18 de se-
tembro de 1934.

O Secretario das Finanças assina o tenha entendido
e faça executar.

Palacio da Liberdade, aos 26 de abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Ovidio Xavier de Abica

DECRETO N. 29

Classifica nas novas Secretarias de Estado dos Negocios
da Agricultura, Industria, Caminercio e Trabalho e
da Viação e Obras Publicas o pessoal da antiga Se-
cretario da Agricutlura, Viação e Obras Publicas
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e para dar execução ao disposto no
decreto n. 2, de 8 deste mez, resolve:

Artigo 1.° Ficam classificados nas novas Secreta-
rias de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria,
Coinmercio e Trabalho e da Viação e Obras Publicas o
funccionarios da antiga Secretaria de Estados dos Nego-
cios da Agricultura, Viação e Obras Publicas, de accordo
com as relações annexas, assignadas l)elOS respectivos Se-
cretarios de Estado.

Art. 2,0 Além desse pessoal, cada uma das ditas
Secretarias de Estado terá mais os funcc jonarios dos ser-
viços technicos, na fórma dos artigos 2 . 0, 30 e 4,0 do
aliudido decreto a, 2, de 8 deste mez.

Art. 30 Com esse pessoal, os titulares das duas
pastas organizarão os respectivos quadros, fazendo as
iio(lificações por ventura necessarias a uma melhor dis-
tril)uição dos serviços, tudo dentro das normas traçadas
pelo já itado 'decreto n. 2 de 8 do corrente.

Art. 41 Os titulares das duas pastas providencia-
rão tanibein sobre a divisão das tabellas de despesas que
vigoravam na antiga Secretaria da Agricultura, Viação e
Obras Publicas, attribuindo a cada uma das novas Se-
cretarias os recursos que lhe competirem nos termos des-
ias normas.

Os Secretarios de Estado 'dos Negocios da A gricultu-
ra, Industria, Commercio e Trabalho, da Viação e Obras
Publicas e das Finanças, assim o tenham entendido e fa-
çam executar.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 27 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
Raul Noronha Sá
Ovidio Xavier de Abreu

Relação do pessoal da Secretaria da Agricultura, In-
dustria, Conimnercio e Trabalho do Estado de Minas Ge-
raes a que se refere o decreto n. 29 de 27 de abril
de 1933:

Engenheiro David Francisco Mourão -
José de Mello Soares de Gouvêa.
José Cavalcanti de Souza.
Engenheiro Luiz Lengruber Metrau.
Engenheiro Sebastião Virgilio Ferreira.
Ulysses Fabiano Alves.
Alfeu Felicissimo.
Renato de Almeida Xavier.

L

Oscar Monte de Almeida.
João Damnasceno Portugal.
Engenheiro José Zunquim de Figueiredo Neves.
João Giovaninni.
Engenheiro José Lopes de Magalhães.
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Engenheiro Octavio Pinto da Silva.
Bacharel Carlos Augusto dos Santos Pinto.
Francisco de Miranda Moreira.
Francisco Lima de Assis Vianna.
Henrique Edmundo Renault Junior.
Hildebrando Clark.
João Ethelredo Tavares.
José do Carmo Flores.
José Xiinenes Cesar.
Bacharel José Joaquini Ferreira Rabelio.
Joaquim Ribeiro Costa
Washington Walfrido do Nascimento.
Oscar Pinto Corrêa.
Engenheiro Sylvio Alvares da Silva.
Engenheiro Amadeu Barbosa.
Engenheiro Olyntho Vieira Pereira.
José Augusto de Castro Junior.
Engenheiro Moacyr Paletta de Cerqueira Lage.
Engenheiro Godofredo Prates.
Juvencio de Miranda Moreira.
Engenheiro Newton Fonseca.
José Jacyntho Junior.
Alfredo Ferreira Carneiro.
Carlos Augusto Ribeiro Campos.
Floriano- Peixoto Gonçalves.
João Ephigenio.
João Ferreira de Moraes
Luiz de Oliveira Lessa.
Vinicio Baptista de Araujo.
Eudoro Guimarães.
Joaquim Valente.
Engenheiro Alvaro Mendonça.
Affonso de Guara Heberle.
Affonso Fernandes (los Santos
Engenheiro Francicco Esteves Guedes.
José dos Santos Saraiva.
Severiano Beutternmuller.
Djalma Antunes.
Engenheiro Ezequil Dias Junior.
Antonio Monteiro de Carvalho.
Getulio Mendes Carneiro.
Ernani Doyle Silva.
Octacilio Lishôa.
Bacharel Yvon Leite de Magalhães Pinto.
Antonio Gonçalves de Moraes.
Benjamin Ferreira,
David Pereira Soares,
Euterpe Aurea do Nascimento.
Mathilde Faride Bedran.
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Silvestre da Fonseca Penido.
Cezar Brigs de Azamor.
Carlos Fernandes da Silva.
Oribes Fernando da Silva Castro.
Aristides de Oliveira.
Arlindo Chaves,
Atabaliba Moreira da Silva.
Joaquim Moreira Barbosa
Bacharel Octaviano Teixeira Coelho.
José Teixeira de Souza.
Josepli Kreuzer.
Ilerman Julius Palli.
Engenheiro Nelson Monteiro Rodrigues
Bernardino de Miranda Lima.
Aristobulo Ribeiro da Silva.
Agostinho Conceição,
Alvaro Monteiro de Andrade.
Antonio Augusto Leão.
Bacharel Dulce Lannes Lisboa.
Tupy Coutinho Soares.
Washington Tarquinio Pereira.
Maria da Conceição Ribeiro Dutra,
Antonio Gomes de Padua.
Arthur Oscar de Paiva.
Carlos Pantel.
Dorival Freire Silva.
Francisco de Assis Moreira Junior.
Francisco Soares Caldeira.
Herculano Mourão.
João Baptista Bretas Mitraud.
João Camillo de Araujo.
José Pedro Espeschit.
Jovelino de Oliveira Ambrosio.
Moacyr Rodrigues Pereira.
Mozart Santa Luzia da Conceição.
Nelson Teixeira (te Oliveira.
Rupprecht von Glenh.
Tancredo Ribeiro Campos.
Alvaro da Costa Silveira.
Deoriano Modesto Guimarães.
Eurico Arcieri.
.José Xirnenes Cesar Junioi'.
Lourival Ferreira Carneiro.
Maria José Ribeiro de Castro.
Moacyr Flores.
Antonio Cassimiro Pinto Coelho,
Annibal dos Santos Abreu.
Alvaro Fernandes de Azevedo.
José Alves de Lima Primo.
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Bacharel Paulo da Costa Jaguaribe.
Antenor Corrêa Lima.
Antonio Carlos de Castro Chagas.
Armindo Gonçalves da Cunha.
Jair Bittencorut.
Eunice Baptista de Araujo.
André Bernardes de Barros.
Carmen Pinheiro Rabvflo.
Honorio dos Santos floussin.
Ida Valiadares Ribeiro.
João Baptista de Barros Leite.
José de Paula e Silva..
Linda Fortes.
Luiz José da Cunha Sobrinho.
Maria de Campos Lepesquer.
Cicero Pereira.
Edmundo Brandão.
Hilda Sant'Anna.
Jacyra de Miranda Costa.
José Costa de Almeida.
Zelia Ribeiro de Castro.
Carlos Pinheiro Chagas.
Ernani Procopio.
José Joaquim Tavares.
Marino Vitareili.
Orlando Pinto Corrêa.
Oscar Lacerda Mattos.
Ruth Edwards Santiago.
Zilda Ainorim.
Antonio Otto de Freitas.
Geraldo Mercedes Ferreira.
Manoel Maestro.
Nativo do Espirito Santo.
Tarquinio Benevenuto Grandis.
José de Almeida.
Agnaldo Cobra.
Claudomiro Moreira.
Helio Pacsos.
Luiz Cobra Junior.
Luiz Thomé.
Raymundo Antonio da Silva.
Marinho Jo-io.
Bacharel Leon Renault.
Roberto Ler eh.
Guaracy Duque Viriato CatãG,
Carlos Thomaz de Almeida.
Zeno Vonk de Both.
Adainastor Pereira Leite.
Alcides Pereira Franca.
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Martiin da Costa Lae.
Sylvio Vianna.
Lourival Antunes.
Oscar Lainounier Godofredo.
floracio Pere5 de Mattos.
Antenor Silva.
Eduardo Vianua de Paula.
Sebastião Gomes de Almeida.
Donorte André.
Paulo Rodrigues Santos.
Mano Soares Alvim.
João Claudoiniro dos Santos.
João Maria Doga.
Joanesio Moreira Meilo,
José Lazaro.
Adelmar Frade.
Adolphina Ferreira.
Antonio Timotheo da Costa.
Claudio Pinheiro de Lima.
Custodio Alberto de Freitas Lustosa.
Diogo Pereira Ribeiro de Vasoncel1os.
Edith de Miranda Costa.
Edmundo da Cunha Mello.
Geraldo Trindade.
lthamar Bates Barroso.
Joaquim (te Araujo Porto.
João Alipio de Souza.
José de Souza Coutinho.
Julia de Figueiredo.
Laurita Peçanha.
Manoel Rosa Corrêa.
Maria Ferreira.
Maria (Ias Dôres Motta.
Nadir Chagas Ribeiro.
Newton Freire.
Ormy de Carvalho.
Paulo Britto Lisboa.
Paulo Ribeiro Campos.
Rodolpho de Abreu Bherin,
Severo Fonseca.
'Fheotonio dos Santos.
Vinicio Tarquino Pereira.
Walter Brandão.	-
Gloria Cintra Assumpçao.
Joaquim José da Costa.
Celio de Paula Mattos.
João Gargia Nogueira.
José Niffinegger.
Vicente de Paulo A Costa.



Beilo Horizonte, 27 de abril dc 193. -- Israel Pi-
nheiro da Silva, secretario da Aihiiltiira, Industria,
Comniercio e Trabalho.
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Braulio Galvão.
Francisco de Paula Salgado de Vaseonreilos
Joaquim Silveira.
José Ananias de Barros.
Laurinclo Salles.
Mozart de Moraes Miranda.
Engenheiro Paulo Bohoinoielz.
Hans Ludwig Weber.
Engenheiro Sylvio Barbosa.
Engenheiro Alfredo Baeta Neves.
Engenheiro Fernando Lacourt.
Engenheiro José Custodio da Veiga.
Luciano Borges Barroso.
Justino Carlos da Conceição Junioi•
Leonel Sander.
Luiz Pimenta de Figueiredo.
Osorio de Souza.
Sylvio Felicio dos Santos
Ephygenio Soares Coelho.
Tercino -do Nascimento.
Engenheiro Augusto Pires e Aliniquerque.
Caio Pandiá Guimarães.
Fernando Peixoto.
Domicio de Figuereido Murta.
Petronio Ferreira de Andrade.
Asdrubal Giovaninni.
Vinicius Vasconcelios.
Sebastião Xavier Filho.
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genliejio Odilon Dias Pereira.
genhejio Antonio Pedro 'l'avares
caro de Oliveira Quites.
genheiro François Rischar(J
illierine Prates
to Nunes Cardoso.
iz Gonzaga (te Castro Silva.
ilardo de Oliveira Costa.
viU Comes Jardim.
genheiro José Guirnarães (te Almeida.
atino Lisboa.
genheiro Guilherme de Oliveira Ferreiro.
genheiro Oscar von Bentezeea Rodrigues.genheiro Lauro Rodrigues Valie.
gen heiro Nilo Perei ra de Almeida.
genheiro Antonio Carlos Monteiro (le Moura.
ton io Comes Monteiro J un ior.

de Oliveira l)uarte.
Engenheiro João Paulo de Vasconcclius
Edmundo l3ezerril Fonteneile
José All)ifl() Aragão.
Fleldomjro Fonseca.
Engenheiro Waldernar Lobato
Benedicto de Figueiredo Rates.
Gilberto Prates.
José Fructuoso Monteiro.
Lura de Azevedo Coutinlio.
José Martins Freire.
Bacharel Romeu Jacob.
Engenheiro Eduardo Schiioidt Monteiro de

Iro. Cas-

Relação do pessoal da Secretnin de V) e Obras
Publicas do Estado de Minas Gecaes, a que se refere o
decreto n. 29 de 27 de abril de 1935:

Engenheiro Benedicto José dos Santos.
Racharei Mauricio Pottier Monteiro.
Engenheiro Benedicto Quintino dos Santos.
Engenheiro JoséRenault Coelho.
Engenheiro José Soares de Mattos.
Engenheiro Luiz Signorelli.
Engenheiro Alfredo Lobo.
Engenheiro Fransico Silva Serra Ncra.
Renato Vianna Martins
Engenheiro Paulo de Andrade Csti.
Engenheiro Fransico Dias Sant'Anria.
Engenheiro Jøiü Kubitschek de Figueirelo.

Engenheiro Ainerico de Magalhães Gonies.
Lngenheil() Esmeraldo Augusto Borges.
Engenheiro Epaminondas da Costa Lage.
Engenheiro Evaristo Pereira de Seixas Oliveira.
Engenheiro Gabriel Flavio Carneiro.
Engenheiro Horacio Ilueno de Azevedo.
Engenheiro João Antonio Pimenta de Corvo 1h o
Engenheiro ,José Antonio Saraiva.
Engenheiro José Belém Barbosa.
Engenheiro Moacyr Duque Viriato Catão.
Engenheiro Newton de Senna Valle.
Engenheiro Walfrido Machado de Mendonça.
Engenheiro João Baptista de Souza Comes.
Octavio Boscoe.
Alanco José Torres.
Engenheiro Antonio Fernandes Lobato.
Alacnino Monteiro.
Ataliba Saltes.

1

	

1,1,
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Copernico Pinto Coelho.	 1	Francisco de Almeida.
Engenheiro Francisco Tarquinio Pereira.	1	Antonio Duarte.
Ignacio Murta Junior.	 Arlindo Reis.
Engenheiro José Antonio Cardoso.	 Domingos l3ernis.
José Aleixo Ribeiro.	 Domingos Cannabrava.
José da Costa Carvalho.	 Ernani Jaguaribe.
Engenheiro Tacito Andrade.	 t	José Bento de Souza.
Engenheiro Aluizio Ferreira da Silva.	 José Pery Barbosa de Castro.
Engenheiro Antonio Sartori.	 Serafim Meneguini.
Engenheiro Agostinho .Junqueira.	 Bacharel Plauto da Silva Araujo.
Engenheiro Annibal de Andrade Camara.	 Furipedes Campos Vaz de Meio.
Engenheiro Adheinar Moreira.	 Arthur de Oliveira Fonseca.
Engenheiro Demosthenes Pereira de Almeida.	f	 Cesar Pereira de Mello.
Engenheiro Edmundo Augusto Lins.	 Heli de Abreu Oliveira.
Engenheiro Francisco Ribeiro Junqueira.	 Paulo Miranda.
Engenheiro João Julio Jacob.	 Victorino Francisco de Souza.
Engenheiro Marcilio Alves Moreira dos Santos.	 Lucas Fernandes Dungas.
João Anatolio Lima.	 João Nery de Figueiredo.
Eurico Renalt Coelho.	 Antonio Alvim Guimarães.
Eugenio de Sailes Filho.	 Elvidio de Paula Rocha.
João Domas Filho.	 Manoel da Costa Pinta.
José Maximo Teixeira.	 Cicero Brandão.
José Pinheiro Chagas Filho.	 Gelcyra Violeta de Carvalho.
Paulo Gonçalves de Moraes.	 Gilberto Mourthé de Araujo.
Sylvio da Costa Pereira.	 Maria da Conceição Motta.
Antonio do Val Gomes.	 Leoncio Fernandes Lopes.
Francisco Lommez.	 Lucia Cordeiro de Faria.
Luiz Chaves do Couto e Silva.	 Altair Silveira.
Alberto Guimarães Chagas.	 Benedicto José Carneiro
Albino Alphonsus de Guimaraens.	 Clelia Jardim.
Amelia Sant'Anna Peixoto de Mello.	 Diva Quites.
Davina Couto.	 João Nogueira dos Santos
Hilda de Paula Ricardo,	 Euclydes Lisbôa.
Mano de Miranda Moreira.	 Lucy Pinheiro Rabelio.
Augusto Halfeld.	 Orita Tassara Campos.
João Azevedo Barbosa.	 Pedro José dos Santos.
Engenheiro Fehiciano José Baeta da Costa.	 Waldir Notini Pereira
Ambrosio Ferreira Lima.	 Augusto de Senna Costa.
Augusto Cesar de Assis Maia.	 Francisco de Paula.
Alberto Gomes Vianna.	 ,	João Casar.
Augusto Menezes de Magalhães.	 Antonio Ananias de Paula.
João Martins Prado.	 Antonio Soares de Mattos.
José Dano Vieira.	 Adelman Fagundes Ferreira.
Jayme Bretas Bhering.	 Alipio Nogueira.
Leão Antonio da Silva.	 Derrneval Cesar.
Manoel Lopes de Oliveira.	 Francisco de Paula Casar.
Raphael Machado.	 João de Souza Filho.
Honorio Fehippe Coelho.	 José Alvares.
João Rodrigues de Castilho.	 .	 José Alves de Mello.
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Julio Francisco Pereira.
Messias Estevam de Paula.
Urcelino Alves Candido.
Engenheiro Aristoteles Rodrigues de Oliveira.
Balthazar José de Sant'Anna.
l)olores Procopio.
Jacy de Andrade 1)uffles.
.Jenny Carvalho.
Jorge Antonio.
Leilah Jardim.
Maria José Costa.
Maria Olympia de Azeredo Coutinho.
Maria Suzana Labarrére.
Mano Luiz Monteiro.
Maria Apparecicla de Azevedo Corrêa.
Nathalina Rosa do Espirito Santo.
Orlando Levasseus Sabino.
Paulo 'l'ormin Borges.
Roberto Brandão Libanio.
Socrates Brandão.
Yolando Martins.
Decio Martins de Almeida.
Jacy Bruto de Figueiredo.
Alvaro Soares.
Lesio Descharnps de Moura.
Luiz de Paula.
Xenophonte Renalt de Lima.
Engenheiro Asdruhal Teixeira de Souza.
Engenheiro Affonso Ferreira de Castro.
Altivo Almeida.
Benedicto de Carvalho Santos.
Engenheiro José Aguinaldo Mourão.
.losé de Abreu Oliveira.
Engenheiro Olavo Chagas Ribeiro.
Engenheiro Oswaldo Freitas.
Engenheiro Luiz Palhano Cadaval.
Engenheiro Gil de Mores Lemos.
Engenheira Tracema Brasiliense.
Evaristo Nogueira de Sã.
João José dos Santos.
Mano Coelho de Carvalho.
Dante Gonçalves Teixeira.
Antonio Clemente.
Candido José Ferreira.
Antenor Coelho.
José Ribeiro de Freitas.
Augusto Peixoto.
lielio Horizonte, 27 de abril de 1935. - Raul de No-

ronha Se Secretario da Viação e Obras Publicas
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DECRETO N. 30

Abre á Secretaria da Educação e Saude Publica uni
 especial de 5:728$600, para pagamento de gra-tificação addicional.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attnihuições, e tendo em vista o parecer favoravel
do Conselho Consultivo do Estado, resolve abrir Se-
cretaria da Educação e Saude Publica um credito espe-
cial de cinco contos setecentos e vinte oito mil seiscen-
centos réis (5:728$600), para pagamento da gratificação
addicional de que trata a lei n. 425, de 1 .906, aos func-
cionarios do ensino constantes da relação que com este
se publica.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educação
e Saude Publica e das Finanças assim tenham entendido
e façam executar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 27 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

Relação dos funccionarios do ensino primario que
fizeram ias ao recebimento da gratificação addicionaI
de 10 % de que trata a lei n. 425, de 1906, para cujo
pagamento é necessaria a abertura de um credito especial,
já autorizado pelo Conselho consultivo do Estado:

Anna Ethevilna Grellet Teixeira, professora de Bo-
caina, municipio de Ayuruoca
28 de novembro a 31 de dezembro de 1929 27$500
Todo o anno de 1930............300$000
Idem, de 1931 ................253$700
Idem, de 1932...............240$000
Idem, de 1933...............240$000
Idem, de 1934 ...............240$000

Somma................1:301$200
Carolina Julia Pereira, professora do grupo escolar

de Manhumirim
3 (te setembro a 31 de dezembro de 1931

	
126$100

Todo o anno de 1932......	 336$000
Idem, de 1933.........	 336$00()
Idem, de 1934 ..........	 336$000

Somm a
	

1:134$100
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Joanua Baptista Rodrigues, professora do grupo es-
colar "Maria Thereza", de S. João d'El-Rey

23 de setembro a 31 de dezembro de 1932 91$500
Todo o anno de 1933 ...........3368000
Idem, de 1934 ...............336$000

Somma................7638500

José Madureira de Oliveira, assistente technico do
ensino
7 de agosto a 31 de dezembro de 1931. .	336$000

José Saturnino de Souza, professor da escola noctur-
na de União, itiunicipio de Barbacena
6 de fevereiro a 31 de dezembro de 1932 2l300
'rodo o anuo de 1933............24000U
1(1cm, de 1934 ...............2408000

Som.ma................695$300

Manoel Penno, assistente technico do en-
sino:

12 de setembro a 31 de dezembro de 1931.	290700
Manoel Jacintho de Abreu, professor (lo

grupo escolar de Tres Pontas:
28 de abril a 31 de dezembro de 1933.	225$900
Rita de Cassia de Figueiredo, professora

do grupo escolar de Contagem:

10 de julho a 31 de dezembro (Te 1931. 1.d)60l)
Todo o anuo de 1932..........3368000
Idem, de 1933...............336$000
1.° de janeiro a 11 de junho de 1934 . . .	150$000

Somma................9818900

Total do credito a ser aberto .......5:7288600

3.1 Secção da Secretaria da Educação e Saude Publi-
ca, 27 de março de 1935. - Pedro Franca	Turiano
Pereira, chefe de secção.

DECRETO N. 31

Cria urna escola rural, mixta, no niunicipio de
Barbacena

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e de accordo com o decreto n. 11.297,
de 10 de abril do Inno passado 1 isols c u ear a em,.ola
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rural, mixta, de Barro Branco, disti-icto de Bias Fortes,
Inunicipio de Barbacena.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte 29 de abril
te 1935.

BENEDICTO VALLADAIUS RIBEIRO

José Bonifacio Olhuda de Andrada

DECRETO N. 32

Cria urna escola rural, niixta, no nlunicipio de
liam bacury

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando de
suas attrihuições e de accordo com o decreto n. 11.297,
te 10 (te abril do anuo passado, resolve crcar a escola

rural, •inixta, de Nova Syracusa, no municipio de lIam-
harury.

Palacio do Governo, era Bello Horizonte, a 29 de abril
de 1935.

BENEDICTO VALLADAJtES RIBEIRO

José Bonifacio Olinda de Andracia

DECRETO N. 33

Cria urna escola rural, mixta, no naunicipio de
Cachoeiras

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, resolve, de accordo com o decreto n.
11.297, de 10 de abril cio anno passado, crear a cscola
rural, mixta, de Cachoeirinha, no municipio de Cachoeí-
ras.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, a 29 de
abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

José Bonifacio 011irda de Andracl'i

DECRETO N. 34

Crio urna escola rural, mina, no municipio de Ayuruoco
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accor'do com o decreto n.
de 10 de abril do anuo passado resolve cieai
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escola rural, mixta, (Te Itaóca, districto de Serranos, mu-
nicipo de Ayuruóca.

Palacio (lo Governo, em IJeilo Horizonte, aos 29 dias
do niez de abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

José Boitifacio OliIlda de Andrada

DECRETO N. 35

Cria Ires escolas ruraes, mistas, no município de
Carotinga

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o decreto n.
11.297, de 10 de abril do anuo passado, resolve crear as
escolas ruraeS, mixtas, de Agua Limpa, Pouso Alto e Pa-
lestina, no municipio de Caratin.

Palacio do Governo, cm Belio Horizonte, a 29 de
abril de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Oliiida de Azidradu

DECRETO N. 36

Approva contas da Prefeitura de Pequy

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuiçõe.s e de accordo com o disposto na
a1inea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Pequy, dr.
Oscar Barbosa, relativas ao exercicio de 1933 e assim
demonstradas:

Receita:
Rendas arrecadadas ......22 :570$200

Despesa:
Despesa realizada	...... 19 :780$000
Saldo de 1934 ........2 :790200

22 :57O2OO
Situação patrimonial:

Activo	..........68 :504$200
Passivo	........	10 :031$900

Patrimonio liquido ...... 5 8 :472$300
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l'alacio do Governo, em Beilo Horizonte, 1.0 de

maio de 1935.
l31NEmcTo VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 37

.1 pprovu contas (10 ex-aç/e itie executivo de !tanhonij
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accooclo com o disposto na
alinca XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
s(dve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo ex-agente executivo (lo
ltanhoiny, sr. Manoel Vieira de Andrade, relativas ao
periodo 'de 1.0 de janeiro a 10 de outubro de 1930 e assim
demonstradas:

Receita:
licn(las arrecadas	......64 :277$394
Operações de credito	 26 :844$535

91:121$929
Despesa:

Despesa realizada	......91 :121929

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 1.0 de

maio de 1935.
BENEmC'r O VALLADAISES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 38

.4pprova cantas da prefeitura de Pouso Alto
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas atir ibuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto o. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Pouso Alto,
sr. Virgilio Junqueira de Souza, relativas ao exercieio
de 1934 e assim dénionstradas

Receita:

Saldo de 1933	............25$000
Rendas arrecadadas ......	68:2O5600

Outras operações .......6:775$000

75:005$600



Despesa:
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Despesa realizada
	

69:775$400
Outras operações
	

5:1088100
Saldo para 1935
	

122$100

75:0058600
Situação patrimonial:

Activo	......... . 342:533$100
Passivo	......... . 75 :975$00

Patrimonio liquido ..... . 266 :5588100
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 1. 0 de

maio de 1935.

BENEDICTO VALLAIARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 39

Approvo contas da prefeitura de Carmo do Paranxihyba
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Carmo do
Paranahyba, sr. Alberto Boubleux, relativas ao exerci-
cio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932 ...... . 278400
Rendas arrecadadas ..... . 74 :192$400
Operações de credito .... . 4 :8218100

79:040$900
Despesa:

Despesa realizada ..... . 78:899$000
Saldo para 1934	....... . 1418900

79:040$900

Situação patrimonial:
Activo	......... . 501 :9428600
Passivo ......... . 22:7298000

Patrimonio liquido ..... . 479:2138600
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Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 1. de
maio de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 40

Approva contas da Prefeitura de Viçosa
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, resolve approvar, nos termos do pa-
recer da Secretaria do Interior, as contas prestadas pe-
lo ex-prefeito de Viçosa, sr. dr. José Ricardo Rebeilo
Horta, relativas ao periodo de 1 de maio a 31 de dezem-
bro de 1933 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo recebido de seu antecessor 31:468$400
flendas arrecadadas ..... . 89:7308200
Movimento de fundos .... . 67:4148200

188:6128800
Despesa:

Despesa realizada ..... . 150 :9618900
Movimento de fundos .... . 36:9928600
Saldo para 1934 ...... . 658S300

188:6128800
Situação patrimonial:

Activo	......... . 1.228:165$300
Passivo	 478:831$000

Patrimonio liquido ..... . 749 :3348300

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 1.* de
maio de 1935.

BENEDICTO VALL.ADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezencte Passos

DECRETO N. 41

Approva contas da Prefeitura de Viçosa

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve approvar, nos termos do
parecer da Secretaria do Interior, as contas prestadas

1
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pelo prefeito de Viçosa, sr. . Antonelli de Carvalho Blie-
ring, relativas ao exercicio de 1934 e assim denions-
tradas:

Receita:

Saldo de 1933	.......6)8$300
Rendas arrecadadas ..... . 289 :8278900
Operações de credito .....78 :988100

369:474$300
Despesa:

Despesa realizada	.....	324 :7538600
Operações de credito	..... 41 :606810))
Saldo para 1935 ....... 3 :1148600

369 :4748300
Situação patrimonial:

Activo	...........1 .246 :8628400

Passivo	.........496 :8868800

Patrimonio liquido ......	749 :975$600

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 1.1 de

maio de 1935.
I3ENEDJCTO \TALLAIJARES RIBEIno

Gabriel le Rezende Passos	 A
DECRETO N.42

Autoriza o prefeito de Juiz de Fóra a adquirir por com-
pra, permuta e desapropriação os terrenos necessa-
rios á formação do açude-inunanciol <to novo abas te-
cimento d'agua.
O Governador de Minas Gemes, usando de suas al-

tribuições, e tendo em vista o parecer tio Conselho Con-
sultivo niun ir ipal, resolve autorizar o prefeito de ,Juiz de
Fóra a adquirir por compra, permuta e (lesapropriaçao
os terrenos necessarios á formação e protecção do açude-
manancial do novo abastecimento d'agua daqueila cida-
de, no corrego dos Pintos, de accordo com a seguinte
relação: de João Evangelista de Assis, a) 2 alqueires
geometricos; de José Albano, até 30 alqueires geometri-
cos; dos herdeiros de Victorino Pereira, até 8,65 alquei-
res geometricos; de Bartholomneu de Souza Campos, até
6 alqueires geometricos; de Manoel Pinheiro, até 5 ai-
queimes geomnetricos; de lbrahizn de Souza Campos, até
3,77 alqueires geometricos; da viuva José Pedro de
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Aguiar, até 2 alqueires geoinetricos; de Antonio Philo-
ineno, até 2 alqueire geometricos; e de Manoel de Souza
Campos, até 1 alqueire geometrico.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 1.0 de
maio de 1935.

BENF:DTCTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 43

Autoriza o prefeito de Arassuuhy a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer da Se-
cretaria do Interior, resolve autorizar o prefeito de
Arassuahy a abrir um credito especial de 16:5048300, ad-
dicional á verba Eventuaes do orçamento do corrente-
atino.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 1.0 de
maio de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRo

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 44

Autoriza a permuta de uni predio e terreno situados em
Itapecerica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e tendo em vista o parecer favoravel
do Conselho Consultivo do Estado, resolve autorizar a
permuta do predio e terreno do foruin-cadeia da cida-
de de Itapecerica, pertencentes ao Estado, pelo predio
e terreno de propriedade da prefeitura, da mesma cida-
de, situados á rua Vigariu Antnunes. ficando a inudici-
patidade com todo o material aproveitavel, sujeitando-se,
entretanto, ás despesas com o serviço de demolição desses
predios, que se acham em rumas.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 1.0 de
maio de 1935.

l3ENEIncTo VALLA»ABES RIBEIRO
Gubriel de Rezende Passo



Tenho a honra de solicitar (te y . CXCIU. a necessa
ria autorização para remodelar os serviços da prefeitura,
ruja administração houve por beni confiar-fie.

o Regulamento appi'ovado pelo decreto estadual ri.
7.677, de 30 de maio de 1927 --foi tantíai vezes refor-
nado, por decretos e portarias, que já não teu, contex-
tura

1

1!
Autoriza o prefeito de Carmo do Paran.ahjba abrir um

credito addicionol

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Carmo do Paranahyba a abrir um credito addicional
de 15:899$000, destinado a completar as autorizações do
exercicio de 1933 e a regularizar a escripta municipal.

Palacio cio Governo, em Beilo Horizonte. 1. 1 de
maio de 1935.

BENEDaCTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 46

Cria cinco escolas ruraes, mistas, rio municipio de
Ipanema

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e de accordo com o decreto n.
11.297, de 10 de abril do anno passado, resolve crear
as escolas ruraes, mixtas, de S. José do Limoeiro, Bana-
na!, Fazenda União, Santo Antonio cia Pedra Bonita, Pe-
nha do Côco, Turvo, rio municipio de Ipanema.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 4 de
inalo de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

José Bonifucio Olinda de Andrado

DECRETO N.47
Crio unia escola rui-01, mista, no miuzicipio de Oltueira

O Governador do Estado de Minas Geracs, usando
das attribuições que lhe confere o decreto ii. 11 .297, de
10 de abril de 1934, resolve crear uma escola rural, inix-
ta, no povoado de Faileiros, pertencente ao InufliciPlO

de Oliveira.
Palacio do Governo, em Bel]o Horizonte, 4 de mnair.

de 1935.
BEN EDicTo VALLADARES RIBEIIto

José Bonifacio Olindu de Andradu
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aticanicilte, a l'reiei(UIa esla seiti
cresce notar que os serviços mu.nicipaes foram
zados sob a influencia de factores diversos, sem
ibilidade de enquadra i - os nos limites (te unia ori-
o pratica.
Directoria de Obras compõe-se de Ires tub-dire-

s. Pelo regulamento, leis e decretos ciii vigor ---
aib-directoria  organiza o seu projecto e o executa.
ii virtude dessa' autonomia das subdirecIoriaS a
ição da cidade temi, presenciado o coiiipareCiIiien
varias turmas de engenheiros (la Prefeitura no I'()-
onde se projecta a execução de obras.

que, cru cumprimento do Hegulamento, o enge-
da 3. secção da Sub-Directoria de Obras foi afli

I. os dados neceSsarios ai) lançamento do "grade";
enlieiro da 1. secção verifica, com os seus appare-
a exactidão das cotas da construcÇão e o engenhei-
SubDirectoria de Aguas estuda e loca os serviços

un e exgottO.
publico repara a afíluencia de technicos e com

razão, accentua que uni alienas dos engenheiros
omnparecerani ao local bastaria para fazer todos os
OS.
a retorno', teremos (te concentra!' os estudos na los-

ria Technica
a creação dessa inspectoria poderão desa:l)pa-

• 5 sCCÇOCS. O j)C5SOOl technico poderá sei' reduzido
is terços. Eni logar das actuaes sub_directorias, se-
irgan izadait Inspectorias.
Haverá, portanto, uma inspeclo1'ia technica, que es-
rã e projectará as obras. As outras inspectorias
, apenas, de construcçao.
Nos serviços da Fazenda Municil)al é inadiuvel,
mcmii, unia reforma, de fliOd() a facilitar a confleXão
serviços, actualmente aut000lfl0s.
Compre, outroSifli, voltar as vista da administração
a arl)OriZaÇaO da cidade, que voe aos poucos (les-

recendo.
12
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DECRETO N. 45
lIcito Horizonte, 4 ite maio (te 1935.

Exmo. si'. Governador do Estado.
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A Constituição da Republica, no art. 138, determi-
na, por outro lado, que compete aos municipios, junta-
mente com o Estado:

a) assegurar amparo aos desvalidos, creando
serviços especializados e animando os serviçots so-
ciaes, cuja orientação procurarão coordenar;

b) estimular a educação eugenica;
e) amparar a maternidade e a infancia;
d) soccorrer as familias de prole numerosa;

e) proteger a juventude contra toda explora-
ção, bem como contra o abandono physico, mo-
ral e intellectual;

f) adoptar medidas legislativas e administra-
tivas, tendentes a restringir a mortalidade e a
morbidade infantis; e de hygiene aocia], que im-
peçam a propagação das doenças transmissiveis;

g) cuidar da hygiene mental e incentivar a
luta contra os venenos sociaes.

No art. 148, a Constituição Federal determina, ex-
pressamente:

Art. 148. Cabe á União, aos Estados e aos
Municipios favorecer e animar o desenvolvimento
das aciencias, das artes, das letras e da cultura
em geral, proteger os objectos de interesse histo.
rico e o palrimonio artistico do paiz, bem corno
prestar assistencia ao trabalhador inteliectual.

Verifica-se, conseguintemente, a necessidade de ada-
ptar- o Regulamento da Prefeitura ás determinações da
nossa lei magna nas suais sabias disposições.

Urge, portanto, entrar a Prefeitura em entendimen-
tos com o Estado, afim de serem impulsionados os ser-
viçcos de assistencia social, cuja finalidade está clara-
mente definida na Constituição da Republica, sendo que
alguns delies, como a Bibliotheca, o Matadouro, o Mer-
cado e o Cemiterio, já eatão em funcção, cumprindo, no
emtanto, remodelar, melhorar e crear outros serviços,
como: Propaganda e Turismo, Fiscalização de Casas de
Diversões, Escolas, Hospitaes, Assistencia Municipal, Fer-
ras Livres, etc.

E' bem verdade, sr. Governador, que se deveria ou-
vir preliminarmente o Conselho Conssiiltivo do Estado,
uma vez que a remodelação de serviços trará forçosa-
mente qualquer augmento de despesa. Entretanto, tomo
a liberdade de ponderar a v. excia. que a medida ara
solicitada se me afigura de urgente necessidade, e a auto.

A
	

179

rização poderá sei concedida (111 ref erendunr d iquelie ii-
lustrado orgão consultivo, si houver novos e imnpTescin-
(liVeis gastos.

Sirvo-me do ensejo, sr. Governador, para renovam
a v. excia. os protestos de meu profundo respeito e alta
estima.

Octacilio Negrão (te Lima, prefeito.

DECRETO N. 48

Autoriza o Prefeito de Beilo Horizonte a proceder á
reforma do Regulamento Geral da Prefeitura

O Governador do Estado (te Minas Geraes, usando
de atlr-ibuições legues, e considerando que o Regulamen-
lo approvado pelo decreto estadual o. 7.677, de 30 de
maio de 1927, não corresponde mais á amplitude e ás
necessidades dos serviços municipaes;

considerando que o referido regulamento já foi mo-
dificado pelo decreto n. 915, de 23 de julho de 1929,
e por varios (lecretot4 do Prefeito de BeiJo Horizonte.

considerando que a applicação do referido regul.i-
nmento, em razão tias valias reformas, não pôde sei- feita
com o necessario vigor;

considerando que cumpre dotam- a Prefeitura de Bel-
lo horizonte de novo regulamento, de modo a possibili-
tar aquella repartição a acompanhar o crescente desen-
volvimento da cidade,

Decreta:
Art.	° Fica o Prefeito de Beilo Horizonte autori-

zado a reformrmar o regulamento da Prefeitui-a

Ai-t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 4 de maio
(te 1933.

IIENEI)lC'E'() VALLAI)ARItS RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passo.

DECRETO N. 49

Dispõe sobre o Instituto Mineiro do Café
F	O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando

de suas attribuições, e
considerando que o decreto 11.  11.264, (te 21 de

março de 1934, derogou o decreto n. 10.244, de 2 de
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fevereiro de 1932, quanto á direcção e á administração
do Instituto Mineiro do Café, as quaes, em consequen-
cia, passaram a reger-se pelo decreto n. 9.028, de 15
de abril de 1929, com as alterações constantes daqueile
decreto;

considerando que, pelo decreto posterior, n. 11.193,
de 20 de agosto de 1934, foi reaffirmada a cassação de
autonomia do referido Instituto, pela conveniencia de
ser o mesmo dirigido por pessoa da confiança do Go-
verno;

considerando que os estatutos formulados pelo Go-
verno e pelos quaes se rege o dito Instituto são Omissos
quanto á designação da sua séde e que a experiencia
mostrou ser desaconselhavel que se estabeleça fóra do
Estado um instituto que tem por funcção o auxilio e a
assistencia aos lavradores mineiros e com o qual o Go-
verno deve estar cm contacto mauis directo;

considerando que, não só para os fins (teste conta-
cto directo, como porque, pela sua categoria de impor-
tante metropole da economia mineira, Belio Horizonte já
está indicada naturalmente para séde desta e de outras
instituições congeneres;

considerando que, na generalidade dos sei-viços a
cargo do Instituto Mineiro do Café, apenas o referente
á retenção dos caféa, sob a orientação do Departamento
Nacional do Café deve sei- mantido na Capital Federal,
dadas a natureza do seu apparelhamento e a rapidez c
promptidão com que devem sei- mantidas suas commn1-
riicações com os varios orgãos de fiscalização e arma-
zenamento dos cafés, retidos nos reguladores,

decreta:

Art. 1 Fica designada a cidade de Beilo liorizoiti-
para séde do Instituto Mineiro do Café e da respectiva
Directoria.

Art. 2° Ficam, desde já, destacados do mesmo in-
tituto os serviços relativos á fiscalização e retenção üo
cafés armazenados nos reguladores, os quaes passam
conistituir uma secção especial, a cargo da Inspectoria
Fiscal de Minas, no Rio de Janeiro, correndo as respe-
ctivas despesas por conta da verba "taxa de defesa eu
café".

Art. 3. 1 O presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições eia
contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,

a quem incumbe expedir, opportunanmente, oLs regulamen-
tos e instiucções que forem necessarios, assim o tenfla
entendido e faça executar.

lalacio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 4 de
maio de 1935.

BaNEDICTO VALLADARES RIBEIRO
(Juidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 50

Cria a Escola de industrias Agrícolas "Candido Tostes",
no murzicipio de Juiz de Fóra

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
das suas attribuições, resolve crear, no mnun CIPIO (te
Juiz de Fóra, no districto da cidade, em logai- oppor
tunamnenle designado, uma escola de industrias agrico-
Ias, que terá a denominação de Escola de Industrias
A8ricolas "Candido Tostes".

Palacio do Governo, em São Matheus, Juiz de Fóra,
aos 14 de maio de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 51
Abre á Secretaria da Educação e Saude Publica um cre-

dito especial de 1:136$000, para paganmciilo de
gratificação addicioiial

O Governador do Estado de Minas (lemes, usando
de suas attrihuições, e tendo em vista o parecer favo-
ravel do Conselho Consultivo do Estado, resolve abrir
á Secretaria da Educação e Saude Publica um credito
especial de um conto cento e trinta e seis mil réis -
(1:136$000), para pagamento da gratificação addicional
de que trata a lei o - 425, de 1906, a que fez jús a pro-
fessora (10 districto de Illicinea, municipio de Dôs-es da
Bõa Esperança, d. Maria Clara de Oliveira, no periodo
de 16 de outubro de 1930 a 31 de dezembro de 1931.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educação
e Saude Publica e das Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de maio
de 1935.

BENEDICTO \ALLADARES RIBEIRO
José Bonifac o Olinda de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N 52

Cria duas escolas rurae.s, inixtas, iw xnunicipio de Passas
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e de conformidade com o decreto
n. 11.297, de 10 de abril de 1934, resolve crear ditas
escolas ruraes, mixtas, no inunicipio de Passos, reLs!pectl-
vamente, nas localidades denominadas de' Usina e Ta -
pearussú.

Palacio do Governo, cio Beilo Horizonte, 21 de maio
de 1935.

BENE»Icl'o VA[.LAI)AIIES BIIIEIBO
José Bonifacio Olinda de Aiidrada

DECRETO N. 53

Abre um credito especial de rs. 18:000$000
O Governador do Estado de Minas Ge'raes, usando

de' suaLs attribuições, e de accordo com o parecer do
Conselho Consultivo, resolve abrir um credito especial
de dezoito contos de réis (rs. 18:000$000), para a des-
pesa de primeira instaliação dos Secretarios dos Nego-
cios do Interior, Viação e Obras Publicas e Educação e
Saude Publica.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 22 de
maio de 1935.

BENEDICTO \ALLAI)AISES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 51

Faz doaçfio de wn terreno á Prefe itu ra de Coraiugolo
O overnador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo cru o parecer a. 442,
de 16 de fevereiro ultimo, do Conselho Consultivo do
Estado, resolve doar á Prefeitura Municipal de Caran-
gola, para a construcção de una edificio em que se ias-
taile a repartição d'os Correios e Telegraplios, o terreno
em que se acha o antigo Forsim do mesma cidade, o qual
vae ser demolido por estar ela construcção outro edifi.
cio para funccionamento da Justiça local.

rOs Secretarios de Estado dos Negocios das Finan-
ças e de Viação e Obras Publicas assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, aos 22
de maio de 1935.

1-
Autoriza o prefeito de Tiradenles a fazer doação de uni

terreno do patrimonio municipal

O Governador do Estado de Minas Geraea ', usando
de suas atiribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo do \1unicipio, resolve autorizar o pre-
feito de Tiradentes a fazer á Fabrica de Tecidos S. José,
daqueila cidade, doação de um terreno do patrimono
municipal, a ser escolhido, 'medindo 200 x 100 metros,
destinado a construcçi5es.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

BENEDICTO VALI.ADARES Riumo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 56

Autoriza o prefe ito de Santos Dumont a desapropriar
um terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Santos Dumont a desapropriar, por utilidade publica,
para construcção do novo cemiterio da cidade, 113.717
metros quadrados de terrenos, pertencentes ao espolio
de Marcellino •Gomes dos Santos.

Palacio do Governo, em BeI jo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

BENEDÍCTO YALL.kDARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

BENEDICTO VALLADAnES RIBEIRO

Ou'idio Xavier de Abreu
Raul de Noronha Só

DECRETO N. 55



Receita:

Saldo de 1932 - -
Rendas arrecadadas
Operações de credito

•	-	.	-	213$700
....265:696$100
-	-	.	-	10:029$300

27.5:939$100
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DECRETO N.N. 57

Ázíloi (:0 o prefeito de Raul Soares a vender em hasta,
publica proprios da Prefeitura

O Governador cio Estado de Minas (ieraes, tisarolo
de suas aItrihuições e tendo em vista o parecei' do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizai- o prefeito
de Raul Soares a venderem haata publica os seguintes
ililinoveis pertencentes á prefeitura: uma casa velha e
seus fundos, sua á rua Caiiiillo de Moura e dividindo,
á direita, com dona Baymun da Braga A heilia, á esquer-
da, com Francisco Deodoro da Fonseca Brandão e, pe-
los fundos, com o rio Matij)óo cento e quatro rnillesi-
mos de alqueire, appi-oximadamente, de terrenos situa-
dos no principio da rua Caniillo de Moura, emcominuiii
com diversos condoininos e dividindo por seus diversos
lados com a viuva Honorato Teixeira Lopes, com Joa-
quim Milagres Sobrinho, com patrimonio de São Sebas-
tião e com o rio MaLipóo, devendo o producto da venda
dos referidos immoveis sei- destinado a cobrir em parte
as despesas cuin acquisição do terreno em que será Cons-
truido o grupo escolar ciaquelia cidade.

Palacio do Governo, cm Beilo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

BENEI)LCi'o \' .\I.i.Al)ARFS Hiio:iiso

Gabriel de Rezende Pressas

DECRETO N. 58

Autoriza o prefeito de Silvianopolis a abrir uni credito
siipplemen 1w-

O Governador do Estado de M in ais Geraes, ii san do
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Silvianopolis a abrir um credito supplementar de
59:934119, destinado a completar as autorizações do
exercicio de 1931 e a regularizar a escripta municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 22 de maio
de 1935.

1 tEN EDICio \'Am.IAo\mus R im;iiso

Gubriel de Rc:cimdc Passos

DECRETO N.59

Approva contos da prefeitura de Ayinorés

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suaa atiribuições, e de accordo com o disposto lia
alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, resolve ap-
provar, nos termos do parecer da Secretaria do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Aymorés, di-. Ame-
rico Brasil Martins da Costa, relativas ao exercicio de
1933, e assim demonstradas:

Despesa:
Despesa realizada -	-	 -	215:673400
Operações de credito	 -	52:256$000
Saldo para 1934	-	-	 •	8:009i700

275 :939$100
Situação patrimonial:

Activo	 -	-	587 :651$400
Passivo	 •	-	259:135400

Patrimonio liquido -	 428:516$000

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

Bi-:Neomcro YALLAI)ARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 60

Autoriza o prefeito de Paraopeba a abrir uni credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, asando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Paraopeba a abrir um credito especial da importan-
cia de 15:000$000, destinado a serviços e obras na séde
do nsunicipio, e assim distribuido: melhoramentos no



serviço dede electricidade, 2:00$00O; melhoramentos nas
ruas da Vila, 12:500$000.

Palacio do Governo, eni Beilo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

13ENim1cT0 VALLAI)AnES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 61

Approva um acto do prefeito de Alfenas, relativo á
abertura de creditos addiciolwes

O Governador do Estadia de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, retsolve approvar o acto do
prefeito de Alfenas, baixando o decreto n. 86, de 10 de
dezembro de 1934

'
pelo qual foram abertos creditos ad.

dicionues ás verbas Eventuaes e Serviços e Obras Pu
blicas, de 2:000$000 e 1:600$000, respectivamente.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 22 de maio
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 62

Autoriza o prefeito de Santa Quiteria a abrir um
credito extraordinario

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Coo-
eelho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Santa Quiteria a abrir um credito extraordinario da
importancia de 1:500$000, destinado a ocoorrer ás des-
pesas feitas com a debeilação de casos de febre typho
no municipio.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 23 de maio
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas
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DECRETO N.63

-	contas do prefeito de Bello horizonte
O Governador do Estado dc Minas Gemes, usando

dis atiribuições que lhe confere o decreto federal n.
19.398, de 11 de novembro de 1930, e de accordo com
o disposto na alinca XIX, art. 12, do decreto estadual
o. 9.847, de 2 de fevereiro de 1931, depois de ter feito

'examinar o balanço que a este acompanha, resolve, na
fórma prescripta pelo paragraplio unico do art. 4•0, do
decreto estadual acima referido, approvar as contas da
gestão do dr. José Soares de Mattos, como chefe cio
executivo municipal, no periodo decorrido de 16 de de-
zembro de 1933 até a presente data.

Palacio da Liberdade, em Beijo Horizonte, 23 de
maio de 1935.

BENI;E)uzlo VALLADARES RIBELH0
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 64

Autoriza o Secretario do Interior a conceder, a pedido,
exclusão de sargentos, cabos e soldados da For-
ça Publica, dispensado a aliegação de motivo
justo

O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando
de suas attrihuições, e considerando haver excesso de
pessoal na Força Publica do Estado, resolve:

Art. 1. " Fica o Secretario do Interior autorizado a
excluir, a pe(&ido, sargentos, cabos e soldados da Força
Publica do Estado, até que o quadro desta aeja reduzido
o seu effectivo normal.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palacio do Governo, cai Belo Horizonte, 23 de maio
de 1935.

BENEDICTO \'ALI.AftUIES RIBF.LEIO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 65

Dó providencias para a demarcação da linha fronteiriça
do Estado de Minas Geraes com o de São Paulo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e attendendo á necessidade de de'



marcar-se a linha divisoria do Estado com o Estado de
São Paulo, de accordo com o art. 13, das Disposições
Transitorias da Constituição da Republica e Decreto Fe-
deral ii . 21.329, de 27 (te abril \c 1932, que dirimiu as
divergencias historicas entre as duas altas partes con-
frontantes, decreta:

Art. 1.0 O Governo designará uni delegado e dois
assistentes technicos para procederem, com o delegado
do Estado de São Paulo e seus assistentes technicos, reu-
nidos emcommissão mixta, á demarcação da linha divi-
soria dos dois Estados.

Art. 2.1 Na execução do trabalho deiiiarcatorio, 0-
(lerá a commissão recebei- reclamações e resolvel-as como
parecer de justiça e, dentro do disposto no dec. 21.329,
de 27 de abril de 1932, attender quanto possivel, cai
justa e eqUafliiile conciliação, ao criterio do uli possidetis,
da configuração natural do terreno, da commodidade e
desejos dos proprietarios e moradores das zonas frontei-
riças, fazendo, para isso, si necessario, compensações de
áreas, ainda que (te quantidades geometricas deseguaes.

Art. 30 Antes de começar os trabalhos, assignarão
os delegados um convento sobre o plano do serviço e
tempo de seu inicio e acabamento, assim como sobre os
mais assuniptos que se relacionem com a linha demar-
atoria e detalhes que interessem ao prompto e cabal

desempenho da delegação que lhes é comrnettida.

O inicio dos trabalhos não se poderá retardar além
de 30 dias da data deste decreto.

Art. 4.° São autorizados os delegados a nomear de-
sempatadores para as divergencias que por ventura ti-
verem.

Art. 5•0 O trabalho final da commissão será sub-
mettido á approvação dos Governadores dos dois Esta-
dos e das respectivas Assembléas Legislativas.

Nesse meio tempo manter-se-ão os dois Estados, para
todos os effeitos jurisdiccionaes, no sWtu quo resultante
do dec. n. 21.329, de 27 de abril de 1932.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrario, en-
trando este decreto em vigor na data de sua publicação.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 25 de
maio de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
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CRETO N. 66

Dispõe sobre a prophylaxia da febre ainarella no Estado

O Governador do Estado de Minas Gei-aes, usando
de suas attribuições, decreta:

Art. Ficam incorporados á legislação sanitaria
do Estado os dispositivos do Begulamento do Serviço
de Prophylaxia 'da Febre Ainarella 110 Brasil, approva-
do pelo decreto federal n. 21.434, de 23 de maio de
1932, sem prejuizo das medidas de pi-ohylaxia geral das
doenças transmissiveis e da prophylaxia especifica da
febre aniarelia, consignadas no Regulamento de Saude
Publica do Estado.

Art. 2.1 Nas localidades em que o serviço de Pro-
phylaxja da febre aniarella não esteja sendo executado
pelas autoridades sanitai-ias federaes, compete ás auto-
ridades sanitai-ias do Estado fazer cumprir os dispositi-
vos a que se refere o artigo anterior.

Paragrapho unico. Onde, porém, aquelle serviço es-
tiver a cargo das autoridades da União, cumpre ás au-
toridades sanitarias eataduaes nrestai--lhes seu concur-
so, (te accordo com as determinações da Directoria de
Saude Publica do Estado, que para esse fim se entende-
rã com as autoridades sanitarias federacs

Art. 3. 1 No caso previsto pelo artigo anterior (ar-
ligo 2), a imposição das multas consignadas no Regu-
lamento de Prophylaxia da Febre Amarelia no Brasil,
assim como a respectiva cobrança --- obedecerão ao dis-
posto nos artigos 1.272 a 1.287, do Regulaniento de San-
(te Publica do Estado (decreto n. 8.116, de 31 'de de-
zembro de 1927).

Art, 4° Revogani-se as disposições em conti-ario.
Art, 50 O presente decreto entrará em vigor na

data de sua publicação.
O Secretario de Estado dos Negocios da Educação e

Saude Publica assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio (Ia Liberdade, em IlelIo Horizonte, aos 29

de maio (le 1935.
BENEDICTO VALI.AoARE5 RIBEIRO

k-,	-José Bonifacio Olinda de Andrada

DECRETO N. 67

Cria tinia escola rural, mina, fio niunicipio de Machado

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de conformidade com o decreto

1
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n . 11 .297, de 10 de abril de 1934, resolve crear uma
escola rural, niixta, no municipio de Machado, respecti-
vamente, na localidade denominada de Corrego da Boa
Vista.

Palacio do Governo, cru Belio Horizonte, 29 de maio
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonífacio Olhada de Andrada

DECRETO N. 68

Abre uni ciedilo extruordinwio de 222:525$000 peru a1
tender a despesas de epidemias

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o parecer do
Conselho Consultivo, tendo em vista as despesas extra-
ordinarias feitas e por fazer, provenientes de 'serviços
executados e gastos indispensaveis para debeliar surtos
epiderisicos em varios pontos do Estado, -- resolve abrir
o credito extraordinario de duzentos e vinte e dois con-
tos quinhentos e vinte e cinco mil réis (222:525$000),
quantia necessaria ás citadas despesas, pela Directoria
de Saude Publica.

Os Secretarios de Estado dos Negocios de Educação
e Saude Publica e das Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio da Liberdade, em 29 de maio de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olhada de Andrada
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 69

Crie duas escolas rurues, mixtus, no ntuiiicipio de
Ilanhoniy

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o decreto o.
11.297, de 10 de abril do anno passado, YCS(1VC erear a
escolas ruraes, mixtas, nos povoados de S. Roque e de

1
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João Pinto Grande, districto de Lajão, municipie de Ita-
nhomy.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de maio
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifczcio Olinda de Andrada

DECRETO N. 70

Crio uma escola rural, rnixta, no Ifluiticipio de Nova
Rezende

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de conformidade com o decreto
ri. 11.297, de 10 de abril de 1934, resolve crear urna es-
cola rural, mixta, em Monte Alto, inunicipio de Nova
Rezende.

Palacio do Governo, em BeIlo Horizonte, 29 de niaio
de 1935.

BENmnCI'o VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andruda

DECRETO N. 71

Cria seis escolas ruraes, inixtas, no rnunicipio do Prata
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de conformidade com o decreto
ri. 11.297, de 10 de abril de 1931, resolve cdear seis e-
colas ruraes, mixtas, no municipio do Prata, respectiva-
mente, nas localidades denominadas de Fazenda 'da Re-
tirada Bonita, São José da Boa Vista, Rio das Pedras,
Salto e Ponte, Sobradinho e Boa Vista do Rio Verde.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de rnai
de 1935.

BENEDICTO VALLA»ARES RIBEIRO
José Bonifucio Olhada de Andiada

DECRETO N. 72

Dá a denominação especial de "Escolas Reunidas Nossa
Senhora do Carmo", ás escolas districlaes de Bueiro
Polis, inunicipio de Diamantino.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, resolve dar a denominação especial

1

1
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de "Escolas Reunidas Nossa Senhora do Carmo", és
quatro escolas reunidas, (Iistrictaes, de Buenopolis, jnu-

nicipio de Diarnantifla.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de maio

de 1935.
BENEDICTO VALLADMIES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada

DECRETO N. 73

Cria Uma escola rural, minta, no n?uniCiplO de Conceição

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o uecreto fl.

11.297, de 10 de abril do anno passado, resolve crear a
escola rural, mixta, de Cardozos, no municiPio de Con-

ceição.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, a 3 de ju-

nho de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Boiiifacio Olindu de Andruda

DECRETO N. 74

Cria uma escola rural, Tilinta, TU) ,nunici Pio de Ferros

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o decreto A.

11.297, dc 10 (te abril do anuo passado, resolve erear a
escola rural, inixta, da Fazenda da Matia, 

lil unicipio de

Ferros.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, a 3 de ju

nho de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Boroifacio Olinda de Aiulrada

DECRETO N. 75

Cria uma escola rural, minta, no muniCipiO de Diwnwltifll

o Governador do Estado de Minas Geraes, usando
suas attribuições e de accordo com o decreto o.

11.297, de 10 de abril do anno passado, re'olVe (rear 1

— 
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escola rural, mixta, de Santa Barbara, districto de Bu-
Inopolis, municipio de Diamantina.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, a 3 de ju-
nho de 1935.

BENEDIcT0 VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada

DECRETO N. 76

Institue normas para a cobrança da divida activa esta-
dual, ampliando a com petencia dos promotores de
justiça de fóra da Capital.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuiçdes e
attendendo a que os inspectores, fiscaes de rendas

e coilectores continuam inhibidos de representar a Fa-
zenda Estadual em Juizo, nos feitos de natureza conten-
ciosa, de vez que o decreto n. 24.185, de 30 de abril
de 1934, apenas lhes facultou essa representação nos
processos administrativos, inclusive os de failencia;

attendendo, portanto, a que é indispensavel que o
Estado tenha, nos municipios, pessoas legalmente auto-
rizadas a procurar em juizo e investidas de poderes para
represental-o e promover a cobrança de sua divida acti-
va, decreta:

Art. 1.0 Além das attribuições constantes do art.
274, numero 1, usque, 40 da lei 912, de 23 de setembro
de 1925, compete, mais, aos promotores de justiça de
fóra da Capital:

§ 1.0 Promover, nas suas comarcas, a cobrança da
divida activa da Fazenda Estadual.

§ 2.° Intentar, mediante autorização do Secretario
das Finanças, as acções de sonegação de bens sujeitos
ao imposto de transmissão causa-mortis.

§ 3o A competencia attribuida aos promotores de
justiça nos § precedentes é restricta, porém, ás acções
em que não forem partes ou interessados menores, in-
terdictos ou ausentes.

Art. 2.1 InscriptaS as dividas provenientes de im-
postos de lançamento, por ordem numerica, o que se
fará durante os mezes de janeiro e fevereiro de cada
nno, o coilector extrahirá, em duplicata, uma relação

dessas dividas, com os respectivos numeros, bem como
as respectivas certidões, e fará entrega destas ultimas
ao promotor (le justiça, contra recibo passado nas duas
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vias daquelia relação, uma da quaes elie envirá á Se.
cretaria das Finanças, guardando a outra para seu do-
cumento. Do mesmo modo procederá o 'ollcctor, sem-
pre que forem sendo feitas novas inscripções da divida
activa de seu municipio.

§ 1.° Na Capital, os coliectores procederão de egual
forma em relação á Procuradoria Fiscal e á Secretaria
das Finanças.

§ 2.1 Nas comarcas providas de mais de uma pio-
mdtoria, os coilectores farão a distribuição das certi-
dões, alternadamente.

Art. 3.° Quando a divida activa tiver de ser ins-
cripta na Secretaria das Finanças, a secção encarrega-
da do serviço enviará a respectiva certidão á coliecto-
ria da séde da comarca onde residir o devedor, cuni-
prindo ao collector, depois 'de feito o registro ordenado
l)eiO art. 60, do decreto 9.964, de 23 de junho de 1931,
entregai-a logo ao promotor de justiça tambeni median-
te recibo em duplicata. Pela mesma forma agirá o col-
lectoi-, quanto ás certidões que lhe forem remettidas pe-
los coilectores de municipios não providos de fôro.

Art. 4.° De posse das certidões a que se referem os
arts. precedentes, o promotor de justiça, dentro (te dez
dias, contados da data do recebimento das mesmas, ex-
pedirá convites aos contribuintes, para o pagamento and-
gavel de seus debitos, no prazo maximo de quinze dias,
sob pena de cobrança judicial.

Art. 5.° Findo o prazo fixado para o recebimento
amigavel das dividas fiscaes constantes das certidões em
seu poder, o promotor de justiça iniciará, desde logo, a
cobrança executiva das que não tiverem sido pagas,
cumprindo-lhe imprimir a maior celeridade ao proces-
so das acções ajuizadas, de modo a ficarem liquidadas
até noventa 'dias após a sua propositura; salvo impedi-
mento legal irremovivel.

Art. 6.° O pagamento de divida activa constante de
certidões já entregues, para cobrança, será feito na res-
pectiva coliectoria, á vista de guias expedidas pelos pio-
motores 'de justiça, sendo vedado aos collectores arreca-
daI-a, sem que essas guias lhe sejam apresentadas.

Art. 7.° Os promotores 'de justiça remetterão á Se-
cretaria das Finanças, até o dia dez de cada mez, urna
relação das dividas que elles houverem arrecadado, no
mez anterior, acompanhada de informações precisas so-
bre o andamento dos executivos ajuizados.

Art. 8.° Os promotores de justiça são obrigados a
iniciar a acção de sonegados de que trata o art. l.°, n.
2, deste decreto, dentro 'do prazo de idez dias da data
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eia que, para isto, tiverem recebido autorização do Se-
cretario das Finanças e os documentos e informações por
este julgados necessarios.

Art. 9.° Pelos serviços de cobrança da divida activa
e 'dos impostos sonegados ao Estado, os promotores de
justiça perceberão vinte por cento (20 %) sobre as imn-
portancias por elles effectivamente arrecadadas, amiga-
vel ou judicialmente, e recolhidas aos cofres publicos.

§ 1." Esta commissão ser-lhes-á abonada pelo coile-
ctor, á medida que a arrecadação fôr sendo feita e me-
diante recibo, em duas vias, uma das quaes acompanha-

o balancete da collectoria.
§ 2.° Egual porcentagem, sobre multas por infra-

cções, será abonada ao funccionario fiscal que houver
feito o respectivo processo administrativo

Ai-t. 10. As attribuições conferidas aos promotores
de justiça, pelo presente decreto, serão Lambem exerci-
das pelo Advogado Geral do Estado, OU, 1)01' delegação
deste, por algum dos advogados do Estado, sempre que
o exija o interesse da Fazenda Publica, mediante pedido
do Secretario das Finanças.

Art. 11. Incorrerá na multa de 50$000 a 200$000,
imposta pelo Secretario das Finanças, o coliector que,
sem motivomotivo justo, retardar a entrega das certidões 'da
divida activa aos promotores de justiça, ou embaraçar,
por qualquer forma, a acção destes representantes da
Fazenda Publica.

Art. 12. O promotor de justiça que, sem razão re-
levante e devidamente comprovada, deixar de proceder
á cobrança da divida activa e de intentar, para isto, as
acções competentes, pelo modo e 'dentro dos prazos aci-
uma declarados, incorrerá na multa de 50$000 a 200$000,
a qual lhe será imposta pelo Procurador Geral do Es-
tado, em virtude de representação fundamentada do Se-
cretario das Finanças, tantas vezes quantas forem as
faltas comnmettidas.

Art. 13. Em egual multa, que lhe será imposta
pelo Presidente da Côrte de Appellação, mediante re-
presentação do Secretario das Finanças, incorrerá tam-
bem o juiz que, por motivo injustificavel, 'der causa a
atrazo, paralyzação ou prejuizo do feito executivo.

Art. 14. O official de justiça que recusar ou retal'-
dar a execução das 'diligencias de que fôr encarregado,
nos feitos 'da Fazenda Estadual, ou que deixar de fazer
as intimações de todos os 'devedores residentes no mes-
mo logar, com o fito de auferir custas indevidas, soffre-
ri, no primeiro caso, a pena, imposta 'pelo juiz de direi-
to, mediante representação do Secretario das Finanças,
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de perda ou restituição das custas da primeira diligen-
cia e de demissão, nas reincidencia.

Art. 15. Serão arrecadadas e classificadas como di-
vida activa todas e quaesquer importancias devidas ao
Estado, não recolhidas aos cofres publicos dentro do
exercicio em que eram ou setornaram devidas, quer
recebidas amigavelmente, quer executivamente.

Paragrapho unico. O exercicio fiscal vae de 1 .0 de
janeiro a 31 de dezembro de cada anno.

Art. 16. Quando a divida, seja de que natureza for,
abranger exercicios encerrados e o exercicio vigente,
será cobrada e classificada como divida activa a par-
te referente áquelles exercicios, expedindo-se conheci-
mento proprio.

Art. 17. Durante o periodo de extracção das certi-
dões, o coliector poderá receber as dividas cujas certi-
dões ainda não tenham sido entregues ao promotor, per-
cebendo aquelie por essa arrecadação, apenas a porcen.
ageIn coinmum da coliectoria.

Art. 18. Fica o Secretario das Finanças autorizado
a destacar da 4. secção da Directoria da Receita, o ser-
viço da Divida Activa, que terá organização propria, se-
gundo as suas necessidades.

Art. 19. As inscripções referentes aos exercicios
passados serão feitas e as respectivas certidões expedidaa
aos promotores e na Capital, ao Procurador Fiscal, até
31 de julho proximo, observadas as formalidades do ar-
tigo 2.°.

Art. 20. Ficam annulladas e serão substituidas to-
das as certidões referentes a impostos de lançamentos
cujas multas forem excedentes de 10 %, exceptuadas as
já ajuizadas, devendo a substituição estar concluida den-
tro do prazo referido no artigo anterior.

Art. 21. No exercicio das attribuições que ora lhes
são conferidas, os promotores de justiça deverão inter-
vir, imrnediatamente, nos feitos já ajuizados, nas suas
comarcas, pelos collectores e fiscaes de rendas, observa-
da a restricção estabelecida pelo artigo 1., paragrapho 3•
deste decreto, e proseguir nos ulteriores termos dos mes-
mos, depois de ratificados os actos dos representantes
do Estado que os tiverem iniciado.

Art. 22. Fica sujeita ás normas deste decreto a
Procuradoria Fiscal da Capital.

Art. 23. Continuam em vigor os dispositivos do
decreto 9.964, de 23 de junho de 1931, não alterados,
nem derogados por este decreto

1
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Art. 24. O presente decreto entrará em vigor na
dita de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Os Secretarios de Estado dos Negocios das Finanças
e do Interior assim o tenham entendido e façam exe-
colar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 3 de ju-
cho de 1935.

BENEDICT0 VALLADAUES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 77

i'nulilue o einpeiilto previo pura as despesas com a ao
quisição de material e estabelece normas concernen-
tes á sua execução.
O Governador do Estado de Minas Geraes. usando

de suas attribuições e,
considerando que interessa á administração conhe-

cer, a qualquer momento, o montante exacto dos com-
promissos assumidos em nome rio Estado, para melhor
se orientar quanto á obtenção de fundos destinados a sol-
el-os, no devido tempo;

considerando que, com este objectivo, o Governo já
fez baixar o decreto n. 11.734, de 25 de dezembro de
1934. pelo qual ficou centralizada a arrecadação das ren-
(las do Estado e foi instituido o empenho previo e effe-
(tivo das despesas decorrentes de obras projectadas:

considerando, ainda, que cumpre o governo fisca-
lizar a applicaçao das verbas destinadas ao custerio dos
serviços piiblicos e á compra de material, de modo a
evitar que as despesas correspondentes ultrapassem das
respectivas dotações orçamentarias e determinem a aber-
tura de creditos expeciaes, decreta:

Art. 1 .0 Fica instituido o empenho previo, como
condição para a validade dos fornecimentos de material
is diversas Secretarias do Estado, inclusive a das Fi-
nanças, e para o pagamento das respectivas despesas.

Art. 2.° Esse empenho será feito pela directoria (ia
Contabilidade do Estado, na Secretaria das Finanças,
para onde as diversas Secretarias encaminharão seus po-
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didos de niaterini. eseri ptos em duas vias e contendo
a iprlicoo da im.nortancia a despender, a verba, a
consirnorío e a sub-consignação por onde deverá cor-
rer n drsa.

1  ocohidos as duas via4 do pedido e verifica-
da a	i'encio do verba, serão as mesmas numeradas,

e issienados pelo chefe de secção comnetente
da Directoria da Contabilidade, que guardará unia dei-
las. naro o seu conveniente recistro e contabilização, de-
volvendo a outra, acto continuo, á Secretaria de origem,
afim de ser encaminhada ao fornecedor.

2.° Verificada a inexistencia ou a insufficiencia
de verba, a Secretaria das Finanças recusará o empenho
e devolverá o pedido á Secretaria de origem, para que
a mesma providencie quanto á obtenção ou ao reforço
da respectiva verba.

Art. 3.1 Não será processado, nem effectuado paga-
mento algum de material porventura adquirido em nome
e por conta do Estado, sem a formalidade indeclinavel
do empenho previo, de que trata este decreto.

Art. 4,0 As requisições de pagamento dirigi-das á
Secretaria das Finanças deverão conter menção explici-
ta da data e do numero do empenho, constante do ie-
(lido original.

1.0 No caso de não ser o pedido integralmente si-
tisfp ilo pelo fornecedr, ou de occorrer alteração de oreçe
ou outro facto que determine modificação da iinoorlall-
eia empenhada, a repartição respectiva requisitará ape-
nas o pagamento da parte liquida, enviando, neste caso,
á Secretaria das Finanças, as necessarias informações
para que a mesma proceda aos lançmentos correspflfl(lefl-
les, na despesa empenhada, com relação ás differençs.

Art. 5,0 Dentro do prazo de trinta dias, a contar
desta data, todas as Secretarias deverão remetter á Di-
rectoria da Contabilidade do Estado uma relação com-
pleta das encommendas de material, actualmente em an-
damento, para mie sejam processadas tde accordo com as
determinações do presente decreto, sem o que não serão
effecIuados os respectivos pagamentos.

Art. 6.° Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrario,

Os Secretarios de Estado dos Negocios das Financas,
Tnterior. Educacão e Saude Publica, Acricultura, Indus-
tria e Commercio, e Viação e Obras Publicas assim o te.
nham entendido e façam executar.
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Palacio da Liberdade, em Beilo horizonte, aos 3 de
junho de 1935.

BENEmC'ro VALT.ADARES RIBEIRO
(J p jdjo Xavier de Abreu
Gabriel de Rezende Passos
Raul de Noronha Sá
José Bonifucio Olinda de Andrada
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 78

Cria duas escolas ruroes, mixtas, no municipio de Ilajubá
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, resolve, de accordo com o decreto
e 11 .297, (te 10 (te abril do anno passado, crear OS es-

('okIS 'tirites, uni xtas, de Sobradin ho, districto (te Piran-
gussu', e Morro Grande, districto da cidade, no muni-
CiP1O (te Itajubá.

Patucio do Governo, em Belio Horizonte, a 4 de ju-
nho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada

DECRETO N. 79

1	Approva contas da Prefeitura de Sabará
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

d(' suas attribuições e de accordo com o disposto na
ohnea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, le-
solve approval', nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito (te Sabará, si-.
João Francisco Ferreiro, relativas ao exercicio de 1933
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932 -
Rendas arrecadadas

Despesa:
Despesa realizada
Saldo para 1934

939$400
104:877$900

105:817$300

94:971$400
10:845$900

105:817$300
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Activo	..........477:545$900
Passivo	.........319 :141$100

Patrimonio liquido ......158 :404$800

Palacio do Governo, em le110 Horizonte, 5 de ju-
nho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 80

Approva contas da Prefeitura de Guarará
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Guarará,
coronel Bertholdo Garcia Machado, relativas ao periodo
de 1.° de junho a 31 de dezembro de 1931 e assim de-
monstradas:

Receit

Saldo recebido -------!64$OOO
Rendas arrecadadas - -- - --41 :499$600

42:063$600

Despesa:

Despesa realizada	 35:760$100
Saldo para 1932 .......6:303$500

42:063$600

Situação patrimonial:

Activo ..........285 :545$600
Passivo (divida fundada) - - . .	18 :400$000

Patrimonio liquido ------267 :145$600

Palacio do Governo, em Bel]o Horizonte, 5 de iii.
nho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 81

Approva contas da Prefeitura de PeçanlaaFO  Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, (te 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecçr da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Peçanha,
dr. Simão da Cunha Pereira, relativas ao exercicio de
1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.......6:599$500
Rendas arrecadadas	 87:135$700

93:735$200

Despesa:

Despesa realizada -
Outras operações
Saldo para 1933

Situação patrimonial:

Activo	..........388:024$100
Passivo (divida fluctuante)	-	-	 15:744400

Patrinionio liquido ......372 :279$700

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 5 de ju-
nho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
GabrIel de Rezende Passos

DECCRETO N. 82

Autoriza o prefeito de Sabará a abrir um credito sup-
plementar

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas at'tribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
bará a abrir um credito supplementar de 7:479$400, des-
tinado a completar as autorizações do exercicio de 1933 e
a regularizar a escripta municipal.

3
•	.	.	.	85:260$400

3:324lO0O
5:150$800

93:735$200
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Palacio do Governo, cm Beijo Horizonte, 5 de ju.
nho de 1935.

BENELUCTO VALI.ADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECREO N. 83

Au!oriza o prefeito de Vargiizhu a desaprõpriar urna casa
e o respectivo terreno

O Governador do Estado 'de Minas Gemes, isando
de suas attribuições e tendo em vista' o parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar O prefeito
de Varginha a desapropriar 

por utilidade publica, l)l
a li gação (ias Avenidas Rio Branco e Ruy Barbosa, na-
quelia cidade, uma casa e o respectivo terreno, de pro-
priedade de dona Anua Emilia de Athayde, com a
de 562 metros quadrados e situados no alto da referida
Avenida Rio Branco.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 5 de ju
nho de 1935.

BENnsC1'o VALT.ADARES RIBEIRO
Gabriel dc Rezende Passo

DECRETO N. 84

Autoriza o prefeito de Mercês a assinar contracto para
exploração do serviço teleplionico no rnunicipio

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuiçiíes, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito
de Mercês a assig-nar, com o senhor Alzirio Augusto Men-
des, um contracto para exn)oração do serviço telephoni-
co naquelie municipio, cujas clausulas com este se pu-
blicam.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 5 de ju-
nho de 1935.

flENroicro VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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CLAUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N. 84,

DE 5 DE JUNHO DE 1935

CLAUSULA 1

O proponente obriga-se a reformar a rêde telepho-
nica local, no minimo de trinta (30) assignantes, ence-
tando os trabalhos de remodelação dentro de doze (12)
mezes a contar da data da assignatura 'deste contracto,
rornoromettendo-se a completar esses serviços no prazo
de dezoito (18) mezes, da (lata do seu inicio, salvo
caso (le força maior.

CLAUSULA II

O Proponente empregará esforços 110 sentido de
fazer o serviço interurbano por linhas tronco de circui-
to tuetaljico que li gue o municipio -de Merccs 'i cio
Pomba da Companhia Tel-enhonica Brasileira. de modo
a realizar 11111 serviço satisfactorio de colnmunicacão te-
1enlionir e manterá taes linhas em perfeito estado de
ficcionamento, salvo caso de força maior, sa1isfzendo
todas as exigen-cias do trafego -niutuo com -a queilo Com-
panhia ou com outras congeneres cujas installaçães isto
permittain

CLAUSULA IIT

O Proponente obriga-se a empregar o systenia de
circuitos metailicos na zona urbana para transmissão de
cninniiiniracães teleijlioiiicas e a instaliar mesas de li-
rações do systema de magneto e appnrelhos-telephonicos
dos typos modernos.

CLAUSULA IV

Serão assentes cabos aéreos em todas as vias publi-
cas dentro (la zona urbana da cidade de Mercês ona mie
for necessaria a collocacão do mais de vinte (20) vir-
mitos, excentuadas as linhas destinadas exclusivamente
ao serviço interurbano ou ao de fazenda ou a ambos.

CLAUSULA V

O Proponente poderá coliocar linhas cabos aéreos
nu subterraneos. duelos nostes e suoportes em quaes-
quer estradas, ruas, p raças e lo gradouros publicos por
onde tiver de conduzir os seus serviços e bem assim nos
estabelecimentos 'pvh]icos ou predios particulares, uma
vez obtida previa permissão de quem de direito.



- 204 -

CLAUSULA VI

O Proponente instailará apparelhos publicos, na
proporção de um apparelho para um grupo de cem (100)
assignantes de telephones em funccionameflto, dentro das
normas do contracto que regulou' este serviço. As liga.
ções locaes pedidos desses apparelhos publicos para
quaesquer outros teicphones petencentes e ligados á ré-
de local deste inunicipio serão cobradas á raz5o de qua-

trocentos réis ($400) •por cinco minutos ou fracção (lesse

tempo.

CLAUSULA VII

O Proponente, uma vez que entre em accordo com
as empresas de viação e outras que tenham postes moa-
lados ou canalizações assentadas nas vias publicas, po-
derá utilizar-se dos mesmos para a jnstallação de seus
cabos aéreos ou subterraneOs, linhas, et coetera.

CLAUSULA VIII
O Proponente poderá cortar ou podar as arvores

existentes nas vias publicas ou nas estradas e terrenos
particulares para passagem de suas . linhas, quando as

mesmas possam trazer embaraços ou nterrUpçõcS ao ser-

viço telephonico, solicitando sempre dos proprietarios
ou da administração publica previa licença, a qual no
poderá ser recusada sem motivo razoavel.

CLAUSULA IX

Durante o prazo deste contracto o Proponente fi-
cará isento de todos os impostos, taxas, OfltiS ou contri-
buições municipaes de qualquer natureza, presentes ou
futuros, relativos ao serviço teiephonico, seus edificios,
instaliações e accessorioS.

CLAUSULA X

A Prefeitura Municipal d eMercês, requisitará, me-
diante solicitação especial do Proponente, isenção ou re-
ducção de taxas e impostos federaes ou estaduaes de
qualquer natureza, inclusive os aduaneiros, para o ma-
terial necessario ao serviço telephonico do municipio,
sempre que a legislação federal ou estadual autorizar a

concessão de tal favor. 1
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CLAUSULA XI

Os preços em remuneração do sei-viço da rêde local.
serão os seguintes:

a) Para as classes de coinmercio e as profissões,

330$000 por anho.
Para residencias particulares, 276$000 por anno.
b) Para as linhas destinadas ao uso conjuncto de

mais de um assignante:
Se de classe de commecio e profissões (por appa-

relho), 288$000 por anno.
Se de residencias particulares (por apparelho), -

228$000 por anuo.
e) As taxas fixas de assignatura a que se referem

as letras "a", "b" e "h" da presente clausula são rela-
tivas apenas aos telephones de parede, sendo permittido
ao Proponente cobrar mais a taxa de vinte e cinco mil
réis (25$000) por anno, para cada telephone de mesa.

(1) O Proponente terá o direito de cobrar urna joia
de instaliação de trinta mil réis (30$000) para cada li-
nha geral instaliada, e de vinte mil réis (20$000) para
cada extensão. O Proponente terá tambem direito de
cobrar as seguintes taxas, nos casos abaixo indicados, a
saber: pela mudança do apparelho de um edificio para
outro, vinte e cinco mil réis (25$000); pela mudança do
apparelho no mesmo edificio, de um para outro ponto,
quinze mil réis (15$000) ; pela mudança do apparelho
no mesmo aposento de uni para outro ponto, seis mil
réis (6$000) -

e) O Proponente terá o direito de cobrar quinze
mil réis (15$000) para cada nova ligação de linhas do
assignante, quando as mesmas tenham sido desligadas
por falta de pagamento do serviço local, ou interurbano,
uso indevido do telephone, etc., ou pela transferencia
de responsabilidade da assignatura a terceiros, antes de
expirado o prazo respectivo.

f) Nos casos do assignante desejar retirar ou desli-
gar o telephone antes de terminado o prazo do contracto
annual, nenhum abatimento será feito pelo prazo que
faltar para a terminação do contracto.

g) Para a instaliação especial ou qualquer serviço
não comprehendido nos mencionados acima, os preços
serão combinados entre o Proponente e o assignante.
Dependerão tamubem de accordo previo entre o Propo-
nente e o assinante a installação e a respectiva taxo
para qualquer linha cujo numero do apparelho, a pedi-
do do interessado, não deva fi gurar na lista de assi-

gnante3.

[1
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li) Por um segundo apparelho que o assignante te-

nha no mesmo edificio para seu uso exclusivo e deri-
vado de sua linha, o Proponente terá o direito de co-
brar sessenta mil réis (60$000) addicionaes por anuo.

i) Nenhum assignante poderá intervir no apl)aFClhO
e nos accessorioS telephonicoS pertencentes ao Propo-
nente, nem consentir que pessoas .etranhas ao serviço
do mesmo o façam. Não, poderá ainda e1I)regar no ines-

1110 apparelho e respectiva linha qualquer instrumento,
accessorios, derivações ou linhas de extensão senão os
instailados l)elO Proponente, ficando o apparelho e ac-
cessorioS do Proponente sob a guarda e responsabilida-
des immcdia(a do assignante que por elies responderá.

No caso de infracção do disposto nesta letra, terá o
Proponente o direito de desligar e retirar o seu appa-
relho, accessorioS e linhas de extensão e de suspender

1) rCSpCtV0 serviço teleplionico, ficando o assqnante
reSponSavel perante o Proponente pelos l)reiui zos e des-

pesas causadas por tal infracção. O uso do tclephone é
limitado ao assignafltc, sua familia, empregados e hospe-
des, não podendo ser franqueada a outra qualquer pes-
soa, sob pena de ser cortada a ligação e retirado o ap-
purelho, sei" que o assignai1te tenha o direito de qual-
quer reclamação ou indeninizoçãO.

j) Todos os preços acima se applicarn á zona ur-
bana, de accordo com a planta ida cidade de Mercês
n. . . , rubricadas pelas partes contractanteS, em duas
vias de que unia será entregue ao proponente e a outra
archivada na Secretaria da Prefeitura. O preço addicio-
nal para conservação corrente de instailação (l Ue exija

linhas de distancia alem daquella zona, não excederá de
sessenta mil réis (60$000) por afluo para cada kilome-
tio de circuito, ou fracção, fóra 'da zona urbana. Por
conservação corrente entendem-se os reparos nas insial-
lações e não sua reconstrUcção ou substituição, as quais
correrão por conta dos assignanteS.

k) Para qualquer instaliação nova, modificação ou
mudança de installação existente fóra da zona urbana,
o Proponente poderá cobrar antes de iniciados os tra-
balhos correspondentes, unia compensação addicional
correspondente ao custo 'do serviço. Sempre que qual-
quer instailação nova, modificação ou mudança de ins-
tailação já existente dentro da zona urbana determina-
rein despesas anorrnacs de construcção, poderá o Pro-
ponente cobrar, antes de iniciar os trabalhos correspon-
dentes, uma compensação addicional correspondente ao
custo do serviço fóra da rêde existente, correndo sempre
por conta dos assignantes as despesas necessariaS á ins-

1
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taliação de linha, coilocação ou mudança de postes den-
tro da propriedade em que tiver de ser instaliaclo o te-
leplione ou dentro da propriedade de terceiros.

1) O Proponente não será obrigado a acceitar assi-
gnatura por prazo inferior a um (1) anno - A cobran-
ça da assignatura será feita adeantadainente no escripto-
110 do Proponente, por mez, em regi-a geral, e o por Lri-
mestre ou semestre, á opção do Proponente.

mci) Pelo serviço interurbano dentro do municipio,
o Proponente não cobrará mais de trinta réis (030) por
k,loinetro de linha e por ligação durante tres (3) minu-
tos, e proporcionalmente pelo prazo que exceder, sem-
pre contando iiiinutos iniciados como inteiro, com uma
taxa inicial de dois mil réis (2$000) ; sendo a cobrança
feita ao assignante do apparelho que pediu a ligação,
salvo combinação em contrario, e ficando entendido que
a taxa minhmna estipulada pelo Proponente para com-
municações inteurhanas, dentro do muunicipio, será de
quinhentos réis ($500). A taxa basica acima estipulada
applica-se á ligação simples entre o telephone (IUC dia-
lua e o telephone chamado. Desde que, porém, para es-
tabelecer urna ligação interurbana, tenha o Proponente
de desempenhar serviços especiaes que occupeni o seu
apparelhamento ou exijam trabalho de seus empregados
por tempo maior do que o das ligações simples entre um
telephone que chama a um telephone chamado, o Pro-
ponente terá direito a uma compensação addicional por
estes serviços especiaes, a qual não poderá exceder a
cincoenta 1)01' cento (aO % ) da taxa basica da ligação
pedid. Fica entendido que estas taxas São applicadas so-
mente aos assiganantes. Para os não assignantes será
((hra(la a taxa inicial de dois mil e quinhentos réis - -
(2$500) e cincoenta réis ($050) por kilomnetro de linha,
Pelo referido prazo de tres (3) minutos, sujeitos estes
ás demais disposições relativas áqueiles, nesta letra des-
cripta,

li) O Proponente tornará providencias para o au-
guiento da capacidade de suas instahlações desde que no-
venta por cento (90 %) dessa capacidade tenha sido
preenchida.

o) O Proponente, dentro dos limites da zona a que
se refere a letra " j " desta clausula, deverá effectuar qual-
quer ligação de novos assignantes ou mudança de appa-
relhos de um edificio para outro, no prazo maximo (te
vinte (20) dias, contados (Ia entrega do pedido 1)01' es-
cripto do interessado ao Proponente e do respectivo pa-
gamento, salvo caso de força maior. Esta obrigação,
porém, não se poderá tornar effectiva emquanto houver
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falta de capacidade na rêde, devendo o Proponente pro-
videnciar para que, com a maior brevidade possivel, seja
augmentada esta capacidade na zona alludida.

CLAUSULA XII

A presente concessão é outorgada pelo prazo de
vinte e cinco (25) annos, contados dests data. No fim
deste prazo o proponente poderá continuar a exploração
de sua industria em regimen livre, ficando para tal fim
com a propriedade, uso e goso das suas instaliações e

apparelhos utilizados neste serviço.

CLAUSULA XIII

o proponentefornecerá dois (2) apparelhoS telepho'
niLcos gratuitos áMunicipalidade de Mercês, que serão
instailados dentro da zona urbana, um (1) no edifício da
Prefeitura e o outro onde o Prefeito determinar. Fica,
porém, entendido que o segundo apparelho só poderá ser
instailado depois que tiver vinte (20) apparelhOs em

funcciOflaimento.
CLÁUSULA XIV

Se a Municipalidade deliberar estabelecer por si,
dentro dos limites do munhiCiPiO, signaes automatiCOs de
aviso de incendio ou de accidentes policiaeS, o Propo-
nente se obriga a dar sempre espaço em seus postes para
a coliocaÇão de uma linha de avisos, sem direito a qual-
quer indemnização pecuniaria, observadas as devidas
condições de segurança e sem prejuízo das instailações.

CLAUSULA XV

O Proponente terá o direito de arrendar ou ceder a

transferir a presente concessão e todos os seus bens, dl.
reitos, onus e vantagens, indepedentes de qnaesquer paga-
mentos á Municipalidade, á companhia ou empreza, 

na'

cional ou extrangeira, que lhe convier ou que venha a
ser organizada, ficando reciprocamente mantidos entre a
sua successora e a Municipalidade, todos os direitos, obri-
gações, onus e vantagens deste contracto, O Proponen-
te poderá, para melhorar e desenvolver o serviço tele-
phonico, adquirir ou arrendar em identicas condições,
outras concessões ou emiprezaS telephoflicas dentro do
municipio, as quaes poderão ser incorporadas e perten'
centes ao dito Proponente, ficando subordinadas a este

contracto.

CLAUSULA XVI

A Municipalidade concede ao Proponente o direito
de desapropriação por utilidade publica dos predios e
terrenos necessarios para a passagem das linhas e coa-
strucçõcs das estações, em execução do presente contra-
cto.

CLAUSULA XVII

O Proponente será obrigado a construir ou recons-
truir qualquer linha interurbana que ligue os districtos
á cidade de Mercês, nu que ligue os districtos entre si,
desde que, conjunctamente com a Prefeitura, verifique
que cada linha será capaz de produzir ou produz sepa-
radamente urna receita animal compensadora. Fica en-
tendido que as taxas a serem cobradas pelos ligações in-
terurbanas entre as sédes dos Districtos e a Cidade de
Mercês e dos Districtos Ruraes entre si ou entre quaes-
quer centros telephonicos situados dentro do mesmo dis-
Indo serão as estabelecidas na clausula decima primeira
(XI), letra "m" e que as taxas de serviço local nas zonas
urbanas dos Districtos Huraes, onde haja ou venha a ha-
ver redes locaes, serão as da clausula decima primeira
(Xl), ficando os respectivos assignantes com todas as de-
mais obrigações e vantagens estabelecidas no presente
contracto.

CLAUSULA XVIII

Ao assignante fica facultado o direito de construir
por sua propria conta as linhas que, partindo de sua pro-
priedade, vão encontrar o primeiro poste da rede urbana
do Proponente; essas construcções devem ser fiscah-a
das pelo Proponente, dependendo de previa approViaÇao
deile as plantas, os inateiiaes a empregar e os trabalhos
a executar. Por conta dos interessados correrão todas as
(leSj)CSiS, inclusive as com a conservação do aparelho
e do trecho da linha por elie construido, mediante o pa-
gamento ao Proponente da taxa inaxima estabelecida
para residencia particular e de ligação para o centro res-
pectivo.

Fica, porém, entendido que, em se tratando de cruza-
lidO ii (-uni linhas con duc toras de energia electrica ou (Ir

travessias de estrada de ferro ou de rodagem, esse assi-
gnante deve previamente especificar para o conhecimen-
to do Proponente o modo como serão feitos taes cruza-
mentos ou travessias.

14
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CLAUSULA XIX

Se -- 4 11 tempo forem creados novos impostos
ou onus, Federaes ou Estaduaes, seja qual fôr a sua na-
tureza e maneira de cobrança, ou forem ialterados pala
mais os actuaes impostos ou onus, as taxas a vigorar no
anno seguinte serão corrigidas de modo a levarem-se em
conta os augmentos verificados aos enciargos do Propo-
nente.

CLAUSULA XX

Durante os ultimos mezes de cada um dos periodos
de sete (7) annos, contados da data deste contracto, as
tarifas de assignaturas e serviço interurbano, dentro do
municipio, poderão ser revistas por pedido de uma das
partes á outra.

Paragrapho unico. No caso de desaccordo entre o
Proponente e a Prefeitura, por occasião da revisão aci-
ma referida, será a divergencia resolvida por arbitros
conforme o estabelecido na clausula XXI.

CLAUSULA XXI

As duvidas sobre a interpretação das clausulas do
presente contracto serão sempre dirimidas por arbitra-
mento, sendo para esse fim nomeado um arbitro, de com-
petencia na materia, por parte de cada um dos contra-
etantes, e, caso esses arbitros não cheguem a accordo,
escolherão por si o arbitro desempatadOr, que decidirá
afinal a duvida a arbitramento.

CLAUSULA XXII

A Prefeitura cederá gratuitamente ao Proponente o
material e mesa de ligações do actual centro lelephonico
da sua propriedade, ficando entendido que esse terreno
e os objectos mencionados, ficarão incorporados ao Pa•
trimonio do Proponente.

CLAUSULA XXII1

Fica concedido ao Proponente o privilegio, por vin-
te e cinco (25) annos, contados dia, assignatura deste con•
tracto, para a exploração exclusiva do serviço telephons
co dentro do Municipio de Mercês. Esta concessão in-
correrá em caducidade se o Proponente não dei- inicio
aos trabalhos, ou se, no caso de dar, não estiver o servi-
ço telephonico prompto para funccionar dentro dos pra-
zos estipulados nLa clausula 1, salvo caso de força maior,
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AUSULA XXIV

-resente contracto
pelo orgão competente da Secretaria de
Publicas.

Confere. - Barbosa de Oliveira.
F. Bernardes.

DECRETO N. 85

.4ppiova o acto do prefeito de Arceburg0 decretando a
abertura de cnn credito extraio rdjnujio

0 Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attnibuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve approvar o acto do pie-
feito de Arceburgo, baixando o decreto numero 33, de 11
te abril (leste anHo, pelo qual foi aberto 11511 ei edito ex-

traordinario de 2:000$000, destinado ao combate ao surto
de maiana que ali se verificou.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 5 de julho
de 1935.

BENEIHCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 86

Abre o credito supplementw- de rs. 83:707$000, pala pa-
gamento de differença de vencimentos e addicionaes

rOOS desembargadores e juizes de direito

O Governador do Estado de Min'as Geraes, usando de
suas attnibuições e tendo em vista o disposto na letra "e"
do artigo 104, da Constituição Federal, e de accordo com
o parecer do Conselho Consultivo, rRsolve abrir o credi-
to supplementai- ás verbas 22 e 23 do artigo 2, paragra-
plio 1, do decreto n. 11.336, de 18 de maio 'de 1934, na
inlport'ancia de oitenta e tres contos setecentos e sete mil
réis (rs. 83:707$000), para occorrer ao pagamento da
differença de vencimentos e addicionaes aos desembar-
gadores e juizes 'de direito de segunda, terceira e quarta
entrancias, durante o periodo de 1.° de abril a 31 de muio
do corrente anno.

será fiscalizada
Viação e Obras

Conforme.
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Os SecretariOs de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 7 de junho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Oujdio Xavier de Abrez&

DECRETO N. 87

Concede isenção de direitos aos cafésdoados pelo D. N.
C. ao Hospital de MarahuasSu' e á Associação de As-
sistencia aos Tuberculosos Prolelarios em Beilo Ho-
rizonte, e faz uma rectificação

O Governador (10 Estado de Minas Gemes, usando de
suas attibuições e

attendendo aos pedidos que lhe foruin endereçados
pelas instituições de caridade abaixo e ao caracter essen-
cialmente humanitalio dessas instituições, bem como ao
parecer favoravel do Conselho Consultivo,

Resolve:

Art. 1.0 Conceder isenção de todos os direitos de-
vidos ao Estado para tres mil (3.000) saccas de café,
doadas pelo Departamento Nacional do Café ao Hospital
de Manhuassu' e á Associação de Assistencia aos Tuber-
culosos I'roietarioS do Brasil, com séde em Beilo Hori-

zonte, sendo mil e quinhentas (1 . 500) saccos para cada

instituição.
Art. 2.° Rectificar o artigo 1 .0 do decreto 11.814,

de '27 de janeiro de 1935, na parte referente á Santa Casa
de Carangola, á qual se concedeu isenção para mil e se-
tecentas (1.700) suecas e não cento e setenta (170) corno
aahiu publicado.

Art. 3•0 Fica o Instituto Mineiro do Café autorizado
a fiscalizar o destino que deve ter o beneficio desta
isenção.

Art. 4.° Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finuiças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte 7 de junho
de 1935.

DECRETO N. 88

Revigora para este exercicio o saldo do credito especiat
oberto pelo decreto ii. 11.243, de 28 de fevereiro de
1934,peki Secretaria do Interior

O Govemnsador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições, e de accordo com o disposto no para-
rapho unico, artigo 20 da lei n. 1 .012, de 1927, resolve

revigorar para este exercicio o saldo do credito aberto
pelo decreto n. 11.243, de 28 de fevereiro de 1934, na
importancia de 7.256:712$100 (sete mil, duzentos e cm-
coenta e seis contos, setecentos e doze mil e cem réis),
para pagamento de despesas realizadas em exercicios an-
teriores.

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

Pa]acio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 7 de junho
de 1935.

BENEDICTO VALLA»ABES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 89

Rectifica o decreto ri. 11.812, de 26 de janeiro do
corrente anuo

O Governador do Estado de Minas (ieTaes, usando
fie suas attrihuições, tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo, rectifica o decreto n. 11.812, de 26 de
janeiro do coa-rente anno, que abriu o credito de rs.
2:482$762, para pagamento de addicionaes de Joaquim
Augusto da Silva, guarda fiscal de Porto Novo, e Octa-
viano Mendonça, funccionario da Imprensa Official, ca-
bendo ao primeiro a imnportancia de rs. 1:296$562, e ao
segundo rs. 1 :186$200.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Paiacio da Liberdade, em Beijo Horizonte, 10 de ju-
nho de 1935.

E

BENEDICTO VALLADABES Rinarno
	

BENEDICTO \ .'LLADARES Rinumo
Ovictio Xavier de Abreu	 Ovidio Xuvier de Abreu
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DECRETO N. lO

Approva contas da prefeitura de Nova Rezende

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas altribuições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.87, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
cio Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Nova
Hezende, sr. .Joubert de Vasconceilos, relativas ao peno-
do de 1 a 22 de janeiro de 1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.........210$500
Hendas arrecadadas .......4 :497.$200

4:707$700
Despesa:

Despesa realizada ........4 :224$20()
Saldo entregue ao successor .	.	. .	483$500

4 :707$700

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 12 de ju-
nho de 1935.

BENEDICT0 YALLADÀRES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 91

Approva contas da prefeitura de Novo Rezende
O Governador do Estado de Minas Geraes, osando

de suas attribuições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interiór, as contas prestadas pelo prefeito de Nova Re-
zende, sr. José Milicio de Souza, relativas ao pei-iodo
de 23 de janeiro a 22 de abril de 1932, e assim denions-
tradas:

Receita:

Saldo recebido	........4831500
Rendas arrecadadas .......44 :6501000

45:1331500
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Despesa:

Despesa realizada .......37 :425$800
Saldo entregue ao siiccessor . .	.	7:7071700

45:133$500

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 12 de ju-
nho de 1935.

BENEDIC-rO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 92

Approva contas da prefeitura de Nova Rezende
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e de accorcio com o dispoato na
aboca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Nova Re-
zende, sr. José Orestes da Luz, relativas ao penado de
23 de abril a 18 de julho de 1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido	........7 :707$700
Rendas arrecadadas .......7 :960$800

15:668$500
Despesa:

Despesa realizada. .......15 :391$900
Saldo entregue ao successor	...	2761600

15:668$500

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 12 de ju-
nho de 1935.

BF.NEDICVO VALLADAES RanEmo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 93

Approva contos da prefeitura de Nova Rezende

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attnibuições, e de accordo com o disposto na



alinea XIX, <u-t. 12, do decreto n . 9.847, de 1931, re-
solve approVar, nos termos do J)arecer da Secretaria (10ll
Interior, as contas prestadaa pelo prefeita de Nova Be-
zende, sr. . José Mi]ici.o de Souza, relativas ao periodo
de 19 de julho a 8 de clezenibro (te 1932, e assim de-
nlonslrad'as:

Receita

Saldo de	..............	
tUt

276$600

Rendas arrecada das	...... 26 : 027 

26:304','400

Despesa:

Despesa realizada	....... 25 :0205OO

Saldo entregue ao successor	 1 :283$90()

26 :304$400

Patacio do Governo, c-RelIa IlOri'/.Oil e, 12 de ju-
nho de 1935.

BENEDICTO VAI,I,\DARES HiBiclR()
Gabriel de Rezende Vossos

l)E(.RíYFO N. 94

Approva contas do prefeitura de Nova Rezende

O Governador do Estado de Minas Geraco, u,ando
de suas attribuições, e de accorcio com o cIi;1)OstO na
alineu XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer cia Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Nova Be.
zende, sr. José Surettc, relativas ao periodo de í) a 31
de dezembro de 1932, e assim cIeniorrtrudas:

Receita:

Saldo recebido
Rendas arrecadadas

Despesa:

Despesa realizada -
Saldo para 1933
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Situaçbo patrimonial:
Activo	......... . 86:23140O
Passivo	......... . 36 :931$500

Patrimnoni9 liquido	-	.	.	.	.	 49:299$900

Palacio do Governo, elo Bel lo 1-lorizon te, cor 12 de
junho de 1935.

RENEI)JC1\) \TAI.I,ADAJ(ES BII3IIIO
Gabriel de Rezende Passos '

DECRETO N. 95

Autoriza o prefeito (te Ferros a abrir uni credito especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas altribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
te Ferros a abrir uni credito especial (le 81$100, para
pagamento a dona Punciana Pereira tIa Costa, viuva de
Antonio Miguel da Costa, ex-fiscal (lo districto de Cubas,
daquelie Inunicipio, e correspondente aos vencimentos
e á porcentagem a que tinha direito o referido funcejo-
nario, no perioclo de janeiro a 25 de abril de 1933, data
em que falieceu

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 12 de ju-
1 rrho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 96

Cria o Serviço do Contencioso e de Consultas ,Jur,dicas
do Estado

O Governador do Estado de Minas (ieraes, usand3
te suas attribuições, e attendendo a que é d.e conveni-
daria centralizar e systematizar os serviços a cargo do
Advogado Geral do Estado, dos Consultores Juridicos e
do Procurador Fiscal do Estado, afim de que os mesmos
tenham mais uniformidade e maior efficiencia, decreta:

Art. 1.0 Fica creado o Serviço do Contencioso e de
Consultas Juridicas do Estado, ao qual compete repre-
entai o Estado e a Fazenda Estadual, perante qualquer
juizo ou tribunal, e emittir pareceres sobre as consul-
tas que lhe forem dirigidas pelo Governador e peio
Secretarios de Estado, attinentes aos negocios publicos

1 :283$900
1 :51OO

2 :949OOO

2 :491$800
4572OO

2 :949OOO



Art. 2. 1 Este serviço, directamente subordinado ao
Governador do Estado, sob a direcção do Advogado Ge-
ral, será desempenhado por este e tres Advogados do
Estado.

Art. 3° O Advogado Geral e os Advogados do Es-
tado serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre
os doutores ou bachareis em direito, de copetenCia e
idoneidade indiscutiveis, e poderão ser demittidos, li-
vremente, sem precedencia de qualquer processo.

§ 1." O Advogado Geral e os Advogados do Estado
tomarão posse perante o Secretario do Interior, deven-
do constar do respectivo termo a data, numero e demais
indicações relativas á sua inscripção no quadro da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

§ 2.° A pO.se desses funccionarios será communi-
cada, pelo Governo, aos Presidentes da Côrte de Appel-
lação e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 4. ' Cabe ao Serviço exercer, em geral, todas
as attribuições conferidas pela legislação em vigor ao
Advogado Geral do Estado, ao Auxiliar do Advogado Ge-
ral, ao Procurador Fiscal e aos Consultores Juridicos do
Estado e das diversas, Secretarias, especialmente as se-
guintes:

a) representar o Estado ou a Fazenda Estadual,
como autor ou como réo, em qualquer causa, dentro ou
fõra do Estado;

b) interpor e seguir os recursos legaes, nas causas
em que intervier

c) representar o Governo, em qualquer acto, dentro
nu fóra do Estado, sempre que aquelle assim o deter-
minar;

d) falar, antes de sentença definitiva, ou de quaes-
quer despachos dependentes de preparo, em todos os
feitos processados na comarca da Capital, para reque-
rer e fiscalizar o pagamento dos seilos e impostos devi-
doa ao Estado;

e) activar oandamento dos feitos administrativos
que interessem á Fazenda Estadual e promover a arre-
cadação dos sellos, direitos e imposto sobre heranças,
legados, doações e outros, sempre que forem devidos, so-
licitando, para isto, de quem de direito, as providencias
adequadas;

f) officiar, nos juizos da comarca da Capital, nos
processos de desapropriação, por necessidade ou utili-

dade publica;

g) prestar todas as informações solicitadas pelo Go-
verno, para a orientação dos serviços administrativos

r.

do Estado e Opinar sobre a questões de direito Sumet-
tidas a seu exame;

li) redigir as minutas de contractos e ajustes nos
quaes o Estado fôr pai-te ou interveniente;

D promovei- a cobrança das multas e da divida ac-
tiva do Estado, constantes de autos e certidões extrahi-
das em fórma legal.

Art. 5•0 Compete ao Advogado Geral:
1) exercer a direcção geral e a representação do

Serviço;
2) orientar e fiscalizar os trabalhos a cargo dos Ad-

vogados do Estado, expedindo instrucções concernentes
ao exercicio de suas attribuições;

3) respondei- ás consultas que lhe forem feitas pelo
Governador e pelos Seorelarios de Estado;

4) designar qualquer dos Advogados do Estado para
redigir minutas, emittir pareceres e prestam- informações
solicitadas pelo Governador ou Secretarios de Estado;

5) visar os pareceres emittido5 pelos Advogados cio
Estado, de modo a uniforinizai- a orientação juridira do
Serviço;

6) distribuir aos Advogados do Estado, caso não
prefira agir, directamente, os processos judiciaes em que
a Fazenda Estadual deva intervir, coitio interessada na
arrecadação de impostos, taxas e quaeaquer Outras con-
tribuições fiscaes;

7) requisitar da Secretaria do Interior os adianta-
mentos necessarios para as despesas urgentes, de prom-
pto pagamento;

8) apresentar ao Governo, até o dia 30 de abril de
cada anno, um minucioso relatorio sobre os trabalhos
executados pelo Serviço, no anno anterior.

Art. 6.° Aos Advogados cio Estado compete:
1) emiltir pareceres nos processos que lhes forem

distribuidos, de accordo com o disposto no art. 5.°, n. 6;
2) minutar, mediante incumbencia do Advogado Ge-

ral, os contractos, ajustes, termos, e quaesquer instrumen-
tos em que o Estado fôr parte ou interessado;

3) representar o Estado ou a Fazenda Estadual em
todas as causas nas qunes esta ou aquelie tiver interes-
se, tambem mediante designação do Advogado Geral;

4) requisitar das repartições, autoridades ou insti-
tuições publicas directamente ou por officio, informa-
ções e esclarecimentos julgados necessarios ao (lesem-
penho de suas attrihuições;

5) funccionar, por distribuição do Advogado Geral,
em qualquer acção p roposta contra o Estado ou a Fa-
zenda Estadual, assim como nos inventarios, arrecada-
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o, seguindo o feito, neste caso, os seus ulteriores

3.° Sem a exhibição de guia fornecida ou visada
;crviço, não poderão sei- recebidas as dividas e

de cuja cobraura elIe esteja iccunihido, sob pena
sponsabilidade do funcrionario que autorizar ou
iar o recebimento, sem esta formalidade-.
rt. 10. Salvo expressa autorização do Governador
Lado, o Advogado Geral e os Advogados do Estado
)derão transigir, compromelter-se em arbitros, coo-
accordai- e desistir.

rt. 11. E' vedado ao Advogado Geral e aos Ativo-
do Estado o exercício cia advocacia contra o Es-
a Fazenda Publica Estadual ou Mun c ipal

rt. 12. Ficam desde já extinctas a Procuradoria
a Consultoria Juridica e as das ciciicais Secreta-

o logar de auxiliar do Advogado Geral do Estado,
aproveitados, nos respectivos quadros de fun-

ii-ios, os occupantes dos cargos ora suppriniidos.
ira grapho unico. O actual procurador fiscal ficará
o.,ição do Serviço, com o; vencimentos que per-
pai-tilliando do rateio tias porcentagens.

1. 13. O Advogado Geral scibmetterã á approva-
' Governo, opportunamente, a regulamentação do
te decreto.

-t. 14. Serão 1;oslos á disposição cio Serviço do
icioso, mediante requisição do Advogado Geral, o
onarios necessarios á execução do seu expediente.
ragrapho unico. Esses funccionario.s pertencerão
idro da Secretaria cio interior, e terão os mesmos
s e deveres dos ticitiais funccionarios dessa Se-
a.

4. 13. c) presente decreto entrará em vigor na data
publicação, revogadas as disposições em contrario.
Secretai-ios de Estado dos Negocios do Interior

Finanças assim o tenham entendido e façam cxc-

lado do Governo, efli lieliu Horizonte, 12 de junho
a.

IIENEIOCTO \'ALLADAISES RIBEIRo
Gabriel de Rezende Passos
(Jc'idio X'wier de Abreu
José Ilonifacio Olinda de Aitdiac/a
Rcwl deNoronhci Só
Israel Pinheiro da Silva
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çôes de bens e outros processos administrativos, cujo
andamento interesse á Fazenda Estadual;

6) promover, mediante distribuição do Advogado Ge-
ral, os executivos fiscaec para a cobrança da divida
activa do Estado, na comarca cia Capital, e tombem os
que forem ajuizados nas demais comarcas, quando as-
sim o exigir o interesse do Estado.

Para.grapho unico .A competeiicià, conferida aos
Advogados do Estado não exclue a do Advogado Gerzl,
como director e representante do Serviço.

Art. 7. ' O Advogado Geral cio Estado perceberá, ao-
nualmente, OS vencimentos fixos de 36 :0000OO e, cada
um dos Advogados do Estado, os de '24:000$000, no mes-
mo periodo.

Art. 8 . 0 Além dos vencimentos fixos, o Advogado
Geral e os Advogados do Estado terão direito a venci-
rnentos variaveis, consistentes nas porcentagens que de-
vam caber aos representantes judiciaes da Fazenda Es-
tadual sobre as importancias arrecadadas, amigavel ou
judicialmente, por intermedio do Serviço ou sob a sua
fiscalização, e nas custas contadas áquelles representan-
tes pelos actos que praticarem nos processos contencio-
sos ou administraivos em que fôr interessada a Fazenda
Estadual.

§ 1 . 0 Essas porcentagens e custas serão rateadas en-
tre o Advogado Geral e os Advogados do Estado.

§ 2.° Os vencimentos variaveis não serão devidos aos
que não estiverem em effectivo exercicio dos seus cargos,
solvo quando afastados por motivo de ferias regulamen-
tares.

§ 3.' Nos seus impedimentos occasiOfloeS e faltas não
excedentes de trinta dias, o Advogado Geral será substi-
tuido pelo Advogado do Estado por elie desiiiado, caben-
do ao Governador do Estado, nos demais casos, designar
quem o substitua.

Art. 90 As custas e porcentagens a que se refere o
art. 8.0, serão pagas ao Serviço quando tiverem de ser
rubricadas as guias para o recolhimento dos impostos,
taxas, multas e outras contribuições fiscac.s, cumprindo
ao funccionario designado pelo Advogado Ceral rece-
bei-as e escril)tu1'al-as, para a sua opportuna listrhtiição,
na forma do art. 8 0 , paragrapho 1..

§ 1 . 0 Essas guias não serão processadas aiiiiinistra-
tivamente antes de rubricadas pelo Advogado que houver
funccionado no respectivo processo, e nas mesmas se
fará menção dessa circumstoncia.

§ 2. 1 Ficarão sem effeito as guias cujo pagamento
não fôr effectuado dentro nos tres dias do "visto" do

1
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DECRETO N. 99
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DECRETO N. 97
11

Abre d Secretaria da Educação e Saude Publica um cre-
dito especial de 531$100, pura pugmnento de pra-
li! ira ção U(ldiCiO na!

O (iovernador do Estado de Minas ('xeraes, usando
de suas attribuiçães, e tendo em vista o lareccr do Coo-
selho Consultivo do Estado, resolve abrir á Secretaria
da Educação e Saude Publica um credito especial de
quinhentos e trinta e uni mil e cern réis (531100), para
o pagamento da gratificação addicional de que trata a
lei n. 425, de 190G, a que fez jús a professora cio grupo
escolar de Januaria, (1. Amelia Maria da Conceição Pat-
ina, no periodo de 2 de junho de 1934 a 31 de dezembro
do corrente anuo.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educação
e Saude Publica e das Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio do Governo, Belio Horizonte, 15 (te junho
de 1935.

BEN EDICfO VALLADAHES RIBEIRO
José Bonifacio Olinda de Andrada
i) y jdio Xavier de Abreu

DECRETO N. 98
Abre um credito especial de rs. 190:000$000 para despe- j

as de instaliação da Secretaria da Agricultura, In-
dusiria, Commercio e Trabalho

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e de accordo com o parecer do Conse-
lho Consultivo do Estado, resolve abrir um credito es-
pecial de rs. cento e noventa contos de réis para custeio
das despesas de instalFação da Secretaria da Agricultura,
Industria, Commercio e Trabalho.

Os Secretarios de Estado dos Negocios das Finanças
e da Agricultura, Insdustria, Commercio e Trabalho assim
o tenham entendido e façam executar.

Palacio do Governo, em Pará de Minas, aos 22 de
junho de 1935.

BENEDICTO VALLAOAIIRS RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro

OoÁcede isenção de imposto de exportação para todos os
exemplares de animaes destinados á 5. Exposição
Pecuaria de Petropolis
O Governador do Estado deMinas Geraes, usando de

suas attribuições e attendendo á utilidade desse certameii
para a pecuaria mineira e á solicitação do Prefeito de
Petropolis, resolve, ad-referendum do Conselho Consul-
tivo:

Art. 1.1 Conceder isenção de impostos de fronteira,
tanto na sahida como na entrada, para todos os exem-
plares de animaes destinados á 5 Exposição Pecuaria
de Petropolis, promovida pela Associação de CrFadores
daquelia cidade.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Pará de Minas, aos 22 de
Junho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovldio Xavier de Abreu

DECRETO N. 100

Modifica disposições do decreto ia. 11.412, de 30 de junho
de 1934

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista a conveniencia de só
concorrerem ao sorteio de 30 do corrente as apolices já
coilocadas, a exemplo do que foi feito no sorteio anterior,
pelo decreto n. 11.723, de 19 de dezembro de 1934, re-
solve, ad-referendum do Conselho Consultivo, em face da
urgencia do assumpto:

Art. 1.0 Só concorrerão ao segundo sorteio, a reali-
zar-se em 30 de junho corrente, as apolices que tiverem
sido coilocadas até essa data.

Art. 2.1 Este decreto entrará eni vigor na data (te
ua publicação, revogados as disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Pará de Minas, aos 22 de ju-
nho de 1935.

ii BENEIMCTO VALLADARES Bmnnto
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 101

Approva contas da prefe itura de Bom Suecesso

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.47, de 1931, resolve
approvai, nos termos do parecer da SecretaVia do Inte-
rior, 'as contas prestadas pelo prefeito de Bom Successo,
sr. Bento Mendes castanheira, relativas ao periodo de 1,0
de janeiro a 5 de junho de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 ...........1 :795$601)
Rendas arrecadadas ....... 157 :717500

159:.513$100

Despesa:

Despésa realizada ...	.	.	.	.	.	.	71 :468$800

Operações de credito ..	.	.	.	.	.	81 :400$000

Saldo entregue ao successor.....6 :644300

159:513$100

Situação patrimonial:

Activo .............632 :690HO
Passivo (divida consolidada)	.	-	384 :569$500

Patrimonio liquido .......248 :120$800

Palacio do Governo, em lIcito Horizonte, 26 (te ju-

nho de 1935.

BENEDIC'rO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 102

Autoriza o prefeito de Prados a abrir uru (-i-edito espeeiul

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuiçõeS e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Prados a abrir um credito especial ria ianportancia de
1 :000i000, destinado ao auxilio para a instailação de urna

1
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estação radio-diffusora na Feira Permanente desta Ca-
pital.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 26 de ju-
nho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rrnarno
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 103

Approva o decreto municipal numero 33, de 11 de
abril ultimo, da prefeitura de Arceburgo.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas lattribuições, e tendo em vista o parecer favora-
vel do Conselho Consultivo, resolve approvar o decreto
numero 33, de 11 de abril ultimo, da prefeitura de Arce-
burgo, pelo qual foi aberto um credito extraordinario de0009 destinado ás despesas com o combate ao sur-

laria que alli se verificou.
cio do Governo, em 'Belio horizonte, 26 de ju-
935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 104

o prefeito de Ouro Fino ia, abrir uru cedito, sup-
entar.

avernador do Estado de Minas Geraes, usando
ttril)uições e tendo em vista o parecer do Conse-
altivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
o, a abrir um credito supplementar á verba II
4 - Diligencias Policiaes - na import'ancia de
para completar as autorizações do exercicio de
egularizar a escripta municipal.
io do Governo, em Bello Horizonte, 26 de
1935.

RENEDIcT0 VALLADAJ(ES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 105

o prefeito de Ferros a vender iminoveis me-
[e hasta publica.

vernador do Estado de Minas Gemes, usando de
ibuições e tendo em vista o pate(r1' do Coiisc

"1
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lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Ferros a vender, mediante hasta publica, quatro predios,
de propriedade dia prefeitura, um situado na séde do dis-
tricto de Joannesia, outro na séde do districto de Sete
Cachoeiras, outro no povoado de Santo Antonio da Foi
taleza, e o ultimo tambem na séde do districto de Joanne-

sja, daqueile muniCiPiO.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 26 de junho

de 1935.
BENE1MCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 106

Autoriza o prefeito de Ubá a assignar com o senhor Luiz
de Araujo Porto contracto para exploração do servi-
ço funerario
o Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito de
Ubá autorização para assignar com o senhor Luiz de
Araujo Porto contracto para exploração do serviço tu-
nerario daqueila cidade, cujas clausulas com este se pu-

blicam.
Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 27 de junho

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos	 1,4

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N. 106

1 - Dos serviços e do prazo de sua concessão
Fica outorgado ao contractante o serviço funerariO

no districto desta cidade, serviço de que terá exclu sivi
-dade por dez (10) annos, a contar desta data e que cons-

tará de: a) transporte de cadaveres; b) fornecimento de
caixões mortuarioS; c) armação de camaras ardentes,
quando encommendadas pela parte interessada.

II - Do attestado de obito e seu registro
O contractante poderá acceitar a incumbeilcia de

abrir catacumbas, promover o registro, obtendo attest
do de obito e a respectiva guia para sepultamento do ca•

daver, tudo de accordo com a parte interessada. Por es-
ses serviços poderá cobrar até a quantia de •dez mil réis
(10$000). excepto a iniportancia despendida com selios,
registro, certidão de obito, impostos, etc., que será paga
eia separado.

III - Da gratuidade e dos abatimentos
Serão prestados gratuitamente os serviços a que se

referem as letras "a:" e "b" da clausula primeira quando
recahirern sobre pessoas de indigencia comprovida.
Quando o obito recahir sobre funccionario da Prefeitu-
ra, em exercicio de seu cargo, serão cobrados os servi-
ços acima mencionados com abatimento de vinte (20)
por cento.

IV - Do transporte de indigentes

A Empresa será obrigada a transportar indigentes
cru proprio sómente quando não fornecer o cai-
xão e onde houver estradas proprias.

V - Dos serviços não previstos no contracto

Mediante ajuste previo com os interessados, poderá
o concessionario encarregar-se:

a) da ornamentação das salas mortuarias e algueis
de castiçaes;

b) de fornecer corôas e carros para transportes das
mesmas;

e) da impressão de convite para enterros, colioca-
Vão de eças na egreja, contracto de musica, sacerdotes e
outras quaesquer despesas não especificadas, tudo, porém,
sem o privilegio constante deste contracto;

d) do fornecimento de camaras ardentes, pelos pre-
ços especificados no presente contracto.

VI - Do estabelecimento

O concessionario é obrigado a ter sempre em reser-
va o material flecessario ao acondicionamento de cada-
veres, nos casos de molestia contagiosa, em conformida-
dade com os preceitos hygienicos vigentes e a confeccio-
nar caixões especiaes de zinco ou outro material ade-
quado á viagem de cadaveres de uma locratidade para ou-
tm, assim como deve estar habilitado para executar as
e n commendas extraordinarias, fóra das tabelias, tudo me-
diante prévio ajuste desde que os interessados prefiram
fornecimento superior ao consignado neste contracto.

1



-

VII - Da entrega das encomrnendas
Após a entrega da guia para o sepultamento, os cai-

xões mortuarios das classes 4. 1 5., 6. 1 e indigentes serão
entregues ás partes dentro do prazo de duas horas, sen-
do as demais classes com o prazo de tres horas.

VIII - Do prazo para instaUuçõo do estabelecimento
O contractante se obriga a installar o estabelecinieji-

to funerario dentro do prazo maximo de trinta dias, sob
pena de multa, depois de assignado o presente contrario,

IX - Da fiscalização
A execução do presente contracto será fisclizada pr

qualquer pessoa do povo, e, officialmente, por qualquer
funccionario da Prefeitura.

X - Das informações
Deverá o concessionario ter em seu escriptorio, em

logar visivel, uma tabeila impressa, com os preços esta-
belecidos para cada classe. Além disso, deve tc no mes

-mo escriptorio, á disposição das partes amostras referen-
tes aos materiaes de cada classe, e telephone uara haiti-
tar consultas.

XI - Do fornecimento de caixões a indigentes em
caso de epidemia

Em caso de epidemia, a Prefeitura obriga-se a pagar
o valor dos materiaes empregados para os caixões de in-
digentes que excedam ao numero de duzentos (200) an-
nualmente.

XII - Do zelamenlo do cemiterio
O contractante se obriga a zelar o cemiterio e man-

dar abrir sepulturas gratuitamente, fornecendo a Prefei-
tura um auxiliar nas épocas das capinas e aio iiiomeflto
do sepultamento de indigentes.

XIII - Da isenção de impostos
A Prefeitura obriga-se a isentar o contractaflte do im-

posto de industria e profissão durante o periodo do con-
tracto.

XIV - Das tabelias de preços
O concessionario se obriga a manter seis (6) classes

para adultos e seis (6) para infantes, além de uma e1

- 229 -

se especial para indigentes, tudo de accordo com os pre-
ços e especificações seguintes:

ADULTOS

1. classe. Preço total, 280$000 (duzentos e oitenta
mil réis). Caixão de madeira branca, com duas tampas,
coberto de veiludo ou franella estampada, côr á vontade,
forrado de setim, guarnecido com quatro ordens de galão
glacé dourado de primeira qualidade, rendas, espiguilhas,
franjas, seis alças superiores, quatro pés superiores, sys-
tema garra de leão, lantejoulas, etc., sendo, o fundo for-
rado de selim branco ou outra côr, um cadeado especial
com fita.

2 classe. Preço total, 200$000 (duzentos mil réis).
Caixão de madeira branca, com duas tampas, coberto
com chamalote ou silkitine preto ou de outra côr, guar-
necido com quatro ordens de galão superior, gregas espi-
guiliam, quatro alças boas, quatro pés, forrado por den-
Iro (001 sarja americana, côr á escolha, guarnecido de
rendas, sendo o fundo forrado com morim, um cadeado
com fita.

asse. Preço total, 130[000 (cento e trinta mil
aixão de madeira branca, com duas tampas, co-
1 chamalote preto, ou outra côr, tres ordens de
reta de primeira qualidade, gregas, quatro alças
forrado por dentro de morim branco ou outra
fundo de morim, um cadeado com fita.

asse. Preço total, 80$000 (oitenta mil réis) -
madeira branca, com uma tampa, coberto de

o, côr á escolha com tres ordens de galão dou-
forrado por dentro com morim, quatro alças,

om fita.
asse. Preço total, 55$000 (cincoenta e cinco

Caixão de madeira branca, com unia tampa,
e tecido de algodão superior, preto ou de outra
riecido com tres ordens de galão regular, quatro
rado por dentro com tecidos de algodão, côr s
am cadeado e fita.
Isse. Preço total, 30$000 (trinta mil réis).
madeira branca com tampa, coberto com tecido

io, uma ordem de galão de segunda qualidade,
ças simples, forrado por dentro de algodão, ca-
iples, uma fita.

CREANÇAS

[asse. Preço total, 120$000 (cento e vinte mil
ixão de madeira branca, com duas tampas, co-
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berto de setim especial ou silkitine lavrado, côr á esco-
lha, guarnecido de quatro ordens de galão glacé de pri-
meira qualidade, rendas, espiguilhas, franjas, esteiras de
canutilho, alças superiores, forrado por dentro de selim
guarnecido com rendas, sendo o fundo forrado com hiizi-
ne especial, um cadeado de primeira e um laço de fita.

2. classe. Preço total 90$000 (noventa mil réis).
Caixão de madeira branca, com duas tampas, coberto de
chamalote ou flanella, côr á escolha, guarnecido com qua-
tro ordens de galão glacé bom, gregas, quatro alças bôas,
forrado por dentro com luizine superior, fundo de mo
rim, cadeado com um laço de fita.

3.1 classe. Preço total, 65$000 (sessenta e cinco mil
réis). Caixão de madeira branca, com duas tampas, co-
berto com silkitine ou sarja americana, guarnecido com
quatro ordens de galão palheta de primeira qualidade, es-
piguilhas, quatro alças, forrado por dentro de algodão
branco ou outra côr, guarnecido de espiguilhas, fundo
de morim, cadeado e fita.

4.1 classe. Preço total, 40$000, (quarenta mil réis).
Caixão de madeira branca, coberto com tecido de algo-
dão especial, côr á vontade, guarnecido com quatro or-
dens de galão palheta bom, com espiguilhas, quatro argo-
las ou alças, forrado por dentro de morim, guarnecido
de espiguilhas, fundo do mesmo tecido, cadeado e fila.

5.1 classe. Preço total, 20$000, (vinte mil rés) - Cai-
xão de madeira branca, com ima só tampa, coberto com
tecido de algodão, com tres ordens de galão palheta de
segunda qualidade, quatro alças ou argolas, forrado de
morim, fundo do mesmo tecido, cadeado simples e fita.

6.4 classe. Preço total, 10$000, (dez mil réis). Cai-
xão de madeira branca, com uma só tampa, coberto e
forrado de morim, uma ordem de galão de segunda, qua-
tro argolas, um laço de fita.

INDIGENTES

1.' e unica classe. Caixão de madeira branca, com
uma só tampa, coberto com tecido preto ordinario e for-
rado com tecido branco de segunda qualidade tambein.

CAMARAS ARDENTES

Ornamentadas com material das classes correspon-
dentes e contidas neste contracto, preços:

1.1 classe. Preço total, 40$000 (quarenta mil réis);
2. classe. Preço total, 35$000 (trinta e cinco mil

réis);
3.1 classe. Preço total, 30$000 (trinta mil réis);
41 classe. Preço total, 15$000 (quinze mil réis. -
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XV - Das multas e rescisão do contracto
Qualquer infracção do presente contracto obrigará

o contractante á multa de cem mil réis (100$000) e ao
dobro nas reincidencias. No caso de havei- terceira in-
fracção poderá a Prefeitura decretar a rescisão do con-
tracto, ouvidos, antes, o Conselho Consultivo e o contra-
ctante, que terá o prazo de 15 dias para produzir a sua
defesa.

XVI - Da transferencia do contracto
O contractante, por si ou por seus herdeiros, reser-

va-se o direito de, em qualquer tempo, transferir o pre-
sente contracto, desde que a Prefeitura acceite o novo
successor.

XVII	Da garantia do contracto
A importanciia de oitocentos mil réis (800$000), de-

positada nos cofres municipaes, como caução, afim de
que o contractante pudesse tomar parte na concorren-
cia publica, continuará ali depositada, sem vencer juros,
até a terminação do contracto, corno garantia de sua exe-
cução.

XVIII	Do valor do contracto
Para os effeitos fiscaes dá-se a este contracto o valor

de oito contos de réis (8:000111000).

Confere. - A. Lage Filho

DECRETO N. 107

Extingue o quadro de delegados de Capturas anriexo ao
l B. C. M. da Força Publica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve extinguir o quadro de dele-
gados de Capturas annexo ao 1" B. C. M, da Força
Publica.

Art. 1. 1 Os officiaes que compõem o quadro ora
extincto, devem ser transferidos para o quadro supple-
mentar ou para as unidades onde houver vaga dos postos
respectivos.

Art.	2.0 Rcvopans-sr	is (ljSJ)os!çOs cii contra-
rio.li fl:
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O Secretario de Estado dos Negocios do Interior, as-
sim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governador, em Beilo Horizonte, 27 de
junho de 1935.

BENimicTo VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 108

Autoriza o prefeito de São Romão, a abrir um credito es-
pecial de 1:240$000

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o Prefeito
de São Romão, a abrir um credito especial de
1:240$000, destinado a auxiliar a construcção da estrada
de rodagem que, partindo do porto fluvial daquelia vilia,
se dirige á cidade de Brasilia.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de julho

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 109

Autoriza o prefeito de Muriohé a permutai uni predio de
propriedade da Prefeitura.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Muriahé a permutar um pequeno predio de proprie-
dade da Prefeitura, situado no bairro da Barra, naquelia
cidade, por um outro de propriedade do sr. Sebastião
Alves Pinto, lambem situado no mesmo bairro, ecujo
terreno se destina a completar a área necessaria á cons-
trucção de novo grupo escolar daquella cidade.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 110

Autoriza o prefeito de Campo Belio a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecei- do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Campo Bello a abrir um credito especial de - . . -
1:5.")0$000, destinado ao pagamento da differcnça de
subsidio e representação do prefeito do mnunicipio, veri-
ficada no exercicio de 1933.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 3 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADAHES Riniiao
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO n. 111

Autoriza o prefeito de Oliveira a abrir una credito supple-
mentar lia importaiicia de 16:500$000

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Oliveira a abrir um credito supplementar na impor-
tancia de 16:500000, para reforçar a verba III - Obras
Publicas.

Palacio do Governo, em BeIlo Horizonte, 3 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 112

,4utori:u o prefeito de Belio Horizonte a vender lotes de
terreno, independente de hasta publica, á Mitra Ar-
chidiocesana, e contem outras disposições

O Governador do Estado, usando de suas attribuições
e de accordo com o parecer do Conselho Consultivo, de-
creta:

Art. 1.0 Fica o prefeito de BeIlo Horizonte, auto-
rizado a vender, independente de hasta publica, á Mitra
Archidiocesana de Belio Horizonte, pelo preço de cento
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e trinta e cinco contos de réis (135:000$000), os lotes
numeros 1 a 19 e 21 a 28, do quarteirão 23, da 9.' sec-
ção urbana.

§ 1.° O pagamento do preço será feito em vinte
(20) prestações simestraes.

§ 2. 1	A faltta de pagamento de duas prestações
consecutivas importa na caducidade da venda, sem que
caiba aos compradores qualquer reclamação ou indemni-
zação por parte da Prefeitura.

Art. 2.° O terreno se destina á construção do Gym-
nasio Santo Agostinho, dirigido pelos padres agsti-
nianos, não podendo ser dado ao immovel destino dif-

ferente.
Art. 3•0 O prazo para essa construcÇãO será de tres

annos, contado da data da respectiva escriptura.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contra-

rio.
O Prefeito de Beilo Horizonte, assim o tenha enten-

dido e faça executar.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de julho

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 113

Cria mais um cargo de juiz de direito na comarca de Bel-

lo Horizonte
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuiçõeS, decreta:
Art. 1 . 0 Fica creada, na comarca de Belo Horizon-

te, a terceira vara de juizo de direito do civel.
Art. 2.' Ao juiz de direito de vara civel da Capital,

a que for attribuido o serviço eleitoral, caberá exercer
apenas essas fuincções e as de juiz de feitos da fazenda

municipal.Art. 30 Ficam abertos os creditos necessariOS para

execução deste decreto.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contra-

rio, entrando este decreto em vigor na data de sua Pu.

blicação.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de julho

de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 114

Dispõe sobre commissionads da Força Publica
O Governador cio Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e,

considerando que o decreto n. 9.962,de 19 de junho
de 1931, que regularizou a situação dos officiaes commis-
sionados no posto de 2. 1 tenente, estabeleceu normas
para a sua effectivação neste posto;

considerando que a portaria publicada no boletim
do Q. G. n. 204, de 13 de setembro de 1931 e que extin-
guiu o Q. A., estabeleceu o prazo de dois annos, para,
facultativamente, se prepararem, afim de concorrerem a
exame a que seriam submettidos para se habilitarem á ef-
fectivação naqueile posto;

considerando que o decreto n. 11.252, de 3 de
março de 1934, que creou o D. 1., proporcionou aos 2.°s
tenentes commissionados opportunidade de se prepa -
rarem, sem onus proprio, para aquelie mistér;

considerando que, além do prazo que lhes foi con-
cedido, já são decorridos cerca de dois annos de tole-
rancia;

considerando que o objectivo consubstanciado no
art. 11 do decreto n. 9.962, é exequivel, em virtude da
creação do D. 1.;

considerando que, com a criação do D. 1., de-
monstrou o Governo o seu proposito de aprimorar o
preparo technico e cultural dos inferiores e officiaes da
Força Publica;

considerando que é de todo inconveniente a incor-
poração á officialidade da Força Publica de elemen-
tos que não se encontrem devidamente preparados para
as funcções que lhes serão attribuidas.

Resolve:

Art. 1.0 O militar commissionado no posto de se-
gundo tenente, que, até 31 de dezembro de 1937, não
tiver completado o necessario curso no Departamento
de Instrucção, será automaticamente reformado com os
vencimentos desse posto, salvo si preferir voltar ás fi-
leiras, no seu posto effectivo.

Paragrapho unico. Todo militar cornmissionado
terá garantida matricula no Departamento de Instruc-
çio, afim de satisfazer ás exigencias deste decreto.

Art. 2. 1 Os commissionados que terminarem o
curso do Departamento de Instrucção ficarão automati-
camente effectivados no posto de segundos tenentes.

1
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Paragra)hO unico.	Os com missionados, que
terminaram, bem como os que preencheram os requisi-
tos do art. 38 do regulamento baixado com o decreto n.
7.712, de 16 de junho de 1927, ficam desde já effecti-
vados nesse posto.

Art. 3.° O presente decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.
O Secretario de Estados dos Negocios do Interior

assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governador do Estado de Minas Geraes,
em Belio Horizonte, 5 de julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 115

Cria, na Capital Federal, aiwexo ao Serviço do Conten-
cioso e de Consultas Juridicas, o Serviço de Advo-
cacia do Estado de Minas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usandc
de suas attribuições, e, de accordo com o parecer do
Conselho Consultivo do Estado, attendendo a que o Es-
tado tem necessidade de defender os seus direitos e inte-
resses, em juizo e fóra deile, na Capital Federal, para o
que, até agora, tem sido obrigado a contractar, para esse
fim, sei-viços profissionaes de advogados alli residentes;

attendendo, porém, a que a pratica desaconselha tal
providencia, por exigir contractos a tempo certo, não
susceptiveiS de prorOgaçao, além de acarretar a outorga
de poderes, para cada caso, o que vem a prejudicar a
continuidade que deve ser mantida na defesa dos refe-
ridos direitos e interesses;

attendendo, ainda, a que, apesar de investick de po-
deres para representar o Estado além de suas fronteiras,
o Serviço ido Contencioso e Consultas Juridicas do Esta-
do não o poderá fazer •permanentemente, sem prejuizo
de suas demais funcções, tornando-se, assim, necessario
instituir, complementarmente, um Serviço destinaao es-
pecialmente á defesa permanente dos interesses do Es-
tado, na Capital Federal,

decreta:

Art. 1. 1 Fica creado o Serviço de Advocacia
tado de Minas Geraes, destinado a representar e
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der o Estado e a Fazenda Estadual perante qualquer jui-
zo ou tribunal com séde na Capital Federal.

Ai-I. 2.' Este Serviço, directamente subordinado ao
Governador do Estado, constituirá dependencia do Ser-
viço do Contencioso e Consultas Juridicas rio Estado e
será desempenhado por um Advogado do Estado e por
uni auxiliar, ambos de livre nomeação do mesmo Go-
vernador.

Art. 30 O Advogado do Estado, na Capital Federal,
e o seu auxiliar serão escolhidos dentre os doutores ou
bachareis em direito, de notorio saber e comprovada pro-
bidade, e ficarão mantidos nos seus cargos emquanto
convier ao Governo, que os poderá demittir, a todo o
tempo, independentemente de processo.

Art. 40 Esses funceionarios, considerados de con-
fiança, serão empossados pelo Secretario do interior, nos
termos e com asas formalidades do artigo 3.", pai-agrapho
LI, do decreto n. 96, de 12 de junho de 1935, devendo
a sua posse ser, opportunamente, communicada aos juizes
e tiíbunaes perante os quaes elles hajam de servir e ao
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 5. Cabe ao Advogado do Estado exercer, no
Districto Federai, sem dependencia de distribuição ou
designação do Advogado Geral do Estado, as attribui-
ções a este conferidas pelos artigos 40, letras a, b e c, 5.°,

numnelos 3 e 8 e 6. 1, numeros III e V do decreto o. 96.
de 12 de junho de 1935.

Ai-t. 6.1 Incumbe ao Auxiliar do Advogad do Esta-
do exercer as attribuições conferidas a este e que por
elIe lhe forem delegadas, cumprindo-lime, outrosmin, exe-
cutar os demais serviços que lhe forem daAm-ibuidos e
ue não reclamem  presença e a intervenção do refe-

dvogado, tudo, porém, sob a responsabilidad

ragrapho unico . A eomnpetencia conferida por este
ao Advogado do Estado e ao seu auxiliar não

a do Advogado Geral do Estal, como director e
n tante do Serviço do Contencioso e Consulta-,, .Ju-
do Estado.

L 7.° O Advogado do Estado, na Capital Federal,
erá, mensalmente, vencimentos fixos de 4:000$000
o contos 'de réis) e o seu auxiliar vencimentos
le 1:500$000 (um conto e quinhentos mil réis)

-t. 8.° Além dos vencimentos especificados no ar-
recedente, o Advogado do Estado terá direito a
erba, que constará do orçamento, para represen-
bem como ás custas e porcentagens que devam

do Es-
defen-
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caber aos representantes judiciaes da Fazenda Estadual,
sobre as iinportancias por elie effectivamente arrecada-
das no Districto Federal.

Art. 9.1 Os advogados, que se encontram actual-
mente contractados pelo Governo do Estado, na Capital
Federal, ficarão add:idos ao Serviço de Advocacia, creado
por este decreto, até que findem os respectivos contractos
e com as vantagens que nos mesmos lhe são assegu-
radas.

Art. 10. São extensivas ao Advogado do Estado e
ao seu auxiliar as disposições dos artigos 10 e 11 do
decreto a. 96, de 12 de junho de 1935.

Art. 11. O presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições rol
contrario.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, em Beilo 1-lorizonte, 9 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Oeidio Xavier de Abrei,

DECRETO N. 116

Autoriza o prefeito do inunicipio de Campo Belio a ossi-
giwr contracto com o senhor Diocesio Barbosa
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito
do municipio de Campo Bello a assignar, com o senhor
Diocesio Barbosa, uni contracto, cujas clausulas com este
se publicam.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO 'VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

CLAUSULAS DO CONTRACTO A QUE SE REFERE O
DECRETO N. 116

Primeira
A Prefeitura Municipal de Campo Bello, pelo pre-

sente instrumento e na melhor fórma de direito. confes-
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sa-se devedora ao segundo conti-actante, senhor Dioce-
sio Barbosa, da quantia de 191:768$135 (cento e noventa
e um contos setecentos e sessenta e oito mil cento e trinta
e cinco réis), de capital e juros contados até quinze de
janeiro de mil novecentos e trinta e cinco, proveniente
da installação e montagem da usina hydro-electrica de
Campo Beilo.

Segunda
O pagamento da referida quantia de 191:768$135 e

mais os juros de 12 % (doze por cento), ao anno, con-
tados a partir de dezeseis de janeiro de mil e novecentos
e trinta e cinco, será feito em prestações annuaes d
quarenta e cinco contos de réis (45:000$000) no mmi-
nio, á excepção da ultima, cujo valor será o do saldo cre-
dor verificado na data do pagamento. O pagamento das
prestações será feito no dia trinta de março de cada
anno, a partir de mil novecentos e trinta e seis.

Terceira
A Prefeitura obriga-se a consignar em seu orçamen-

to verbas que se destinem, annualinente, ao pagamento
das prestaes a que se refere a clausula anterior, a
partir do que se elaborar para o proximo anno de mil
novecentos e trinta e seis.

Quarta
A Prefeitura se obriga a reservar para o pagamen-

to das referidas prestações, em cada orçamento, e a
partir de mil novecentos e trinta e seis, as rendas pro-
venientes de Matadouro, luz, agua, exgotto e cemiterio,
deilas não podendo lançar niSo para fim diverso, em-
quanto não fôr feito o pagamento da prestação minima
fixada na clausula segunda.

Quinta
A Prefeitura manterá a conta corrente já aberta, em

que serão lançados todos os pagamentos feitos e os juros
reciprocos, á taxa minirna estipulada, contados em trinta
e um de março de cada anno.

Sexta
Si necessario se tornar ao segundo contractante agir

em juizo ou a contractar advogado para defender seus
direitos no presente contracto, a Prefeitura de Campo
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Beilo pagar-lhe-á mais, além do que já está estipulado,
a multa de dez por cento (10 %), sobre o capital e juros
devidos, a titulo de compensação.

Sei ima

E' livre á Prefeitura de Campo Beilo o direito de
resgatar antecipadamente o seu debito para com o se-
gundo contractante, ou pagar-lhe prestações annuaes
maiores.

Conforme. F. Bernardo. Confere. D. Leão.

DECRETO N. 117

Autoriza o prefeito de Arceburgo a abrir um credito
suppleineiitar, na importuricia de 2:340$000

O Governador do Estado de Minas Ger.aes, usando
e suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizaro prefeito
de Am-ceburgo a abrir uni credito supplementtir, na irn-
portancia de 2:340$000, destinado ao pagamento da dif-
ferença de vencimentos e representação, a que tem di-
reito neste CXCFCiCO.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALI.ADAHES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 118

Autoriza o prefeito de Rio Casca a abrir um credito de
40:725$400

O Governador do Estado de Minas Gcraes, usando
de suas alt! ibuições, e tendo cm vista o parecei- do Coo-
solha Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Rio Casca a abrir Uni credito na imnportancia de
40:72.5$400, afim de effectuar pagamento de juros ao
Banco Comniercio e Industria de Minas Geraes.

Palacio do Governo, em Beilo horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIumuRo
Gabriel de Rezende Passos
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DITIIE'rO N. 119

Autoriza o prefeito de Ferros a realizar operações de
credito

O Governador do Fsiado de Minas Geroes, usando
de suas attrihuições, e lendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
(te Ferros a realizar operações de credito com o Banco
(:oiniiiem-cio e Industria, até a importancia de 18:900,`,',000,
para o fim de dar andamento a Serviços de melhoramen-
tos municipaes.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 120

Autoriza o prefeito de Salinas a fazer desop;opriacão

O Governador do Estado de Minas Gcraes, usando
de suas atiribuições. e tendo ciii vista o parecer do Con-
selho Consultiva municipal, resolve aulolirar o prefeito
de Salinas a desapiopriar, por utilidade publica, afim
de se proceder a abertura de ruas, parte do predio per~
tencente ao senhor Alfredo Francisco de Mello e parte
do predio pertencente ao senhor Epaminondas Almeida,
situados a praça Santo Antonio, naqueila cidade.

Palecio do Governo, cm Relia horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLAnAIIES Rumino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 121

Autoriza o prefeilo de Itobirito a assqlflar contracto com
o si. Agostinho Rodrigues

O Govein1nr tio Estado de Minas Gera(-;, usari tio
de suas 1ttritJ1t((iC:. 1	&litt() &flt \il1 o l)niec ci Io (omi•

16
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seho Consultivo municipal, resolve autorizar o uefeilo
de Itabirito a assinar, com o senhor Agostinlo Itodri-
gues, o contracto cujas clausulas com este se jiuli1icin.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENcoIcro VALLADARES RIDEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 122

Autoriza o prefeito de Carmo do Parariahil'u a firmar
contracto para exploração do Coilegio São Geraldo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista O pare

c e" do Con-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar e prefeito
de Cai-mo do Paranahyba a firmar com o professor
Aguinaldo Magalhães contracto para exploração do Col-
legio São Geraldo, cujas clausulas com este se publicam.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 10 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rincuso

Gabriel de Rezende Passos

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N. 122,

DE 10 DE JULHO DE 1935

Clausula 1

A Prefeitura Municipal nomeia, por este instrumen-
to, independentemente de portaria especial, o professor
Aguinaldo Magalhães Alves, para o cargo de director do
Collegio São Geraldo, por cinco (5) annos, garantindo-
lhe todas as regalias inherentes ao cargo, inclusive re-
sidencia com sua fainilia no estabelecimento e diieilo
deexploração particular do internato, para o que lispo.
rã elas accommodações a esses serviços destinadas tra-
dicionalmente.
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Clausula Ii

A Prefeitura Municipal garante ao director, dentro
exclusivamente das rendas do Coilegio, além de uma
gratificação de 20 % sobre a renda liquida (obtida de-
pois de deduzida toda a despesa, inclusive o ordenado
do director) uma renda annual que variará, segundo o
numero de alumnos frequentes contribuintes, e que será
paga, tomando-se por base o numero (te alumnos COIfl
que fôi- iniciado o inez, de accordo com a seguinte ta-
bella:

Tendo o Coliegio até 50 alumnos, 6:000$000 -
(500$000 mensaes)

Tendo o coilegio de 50 até 75 alurnoos, 7:200$000
- (600000 mensaes) -

Tendo o Coliegio de 75 até 100 alumnos, 8:400$000
- (700$000 mensaes) -

Tendo o Coliegio (te 100 até 150 alumnos, 10:200$000
- (850$000 mensaes) -

Tendo o Collegio de 150 até 200 alumnos, 12:000000
(1:000$000 mensal).
Tendo o Coilegio mais de 200 alumnos, 14:400$000

- 0:200$000 rnensaes).

clausula III

A Prefeitura Municipal poderá conceder matricula
gratuita a seis (0) alumnos pobres, que satisfaçam as
condições exigidas nas leis municipaes que regulam o
assuinpto. Taes alumnos em nada influirão sobre a fi-
xação da renda mensal (dos vencimentos) do director.

Clausula IV

A Prefeitura Municipal poderá dispensar os servi-
ços do director, segundo contractante, antes ele findo o
prazo a que se refere o preambulo e a clausula primei-
ra, mas sómente no fim de qualquer anno lectivo e pre-
cedendo a dispensa de um aviso feito com a aflteee(lCfl-
eia ininima de tres mezes.

Clausula V

A Prefeitura Municipal se obriga a applicar todas
as sobras da renda do Coilegio em beneficio do esta-
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belecin.ie.nk), através Cia cquisição e melhoria do ma-
terial didaci(-o, mobiliarios e ampliações necessarias.
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flicuto, para o flui de SCICIH UbtIOs 05 llLelliOres bene-
ficias ao progresso desta cidade.

C!ausulo VIII
Clausula Vi

Ao director, segundo contractante, incumbe
a) não se afastar da direcçdo do estahclecilnentO, sob

pena de incorrer nas faltas a cine se refere a clausula
decima;

b) exercer os misteres commuflS da direcção para
o que lhe é concedida inteira autonomia Iechnica C (te
orientação didactica;

e) manter permanentenleilte um intenso serviço de
propaganda, por todos os meios possiveis, economicos
e aconselhaveis;

d) zelar pela conservaçao dos imnloveis em que
funcciona o estabeleciment o , suas dcpen1enci2s, moveis,
utensilios, material didactico;

e) manter o serviço de cscriptulÇã0 da renda e
da despesa do Coliegio (pelo livro caixa), regsiro de
matricula, frequencia, dados eC;tat1stlCo5

f) contractar, nomeie e fixar ordenados aos pro-
fessores e auxiliares estrictaineflte necessarios ao iUflC-

cionamenho regular do Collcgio, suhmettendo á approva-
ção do Prefeito Municipal os ordenados que fixar;

g) promover o desenvolvimeflio do Coilegio pela
maior efficiencia dos serviços e cursos;

h) subnetter-se á fiscalização do sr. Prefeito Mu-
nicipal no que respeita á integral execução de todas as
clausulas e condições do prçsente contracto;

1) suhmeiler «1 appiav. tio da Prefeitura projectos
de novas obras e melhoramentos e da creaçiio de novos
serviços e cursos no Coilegio, hein como os pianos au-
nuaes da applieaçãO das soL(aS do orçamento coliegial.

Clmisula VII

A' Prefeitura Municipal, além das obeigações já es-
tabelecidas, incumbe auxiliar a directoria do Coliegio
na maior efficiencia dos serviços de propaganda e no
desenvolvimento material e inteliectual do estbelcei-

Para cffeilo de contagem do prazo estabelecido no
p('ea;IlbUlo, iflClUC-SC O loCSC( ite nn'o l(etiV0 (IC 1931,
vencendo-se, pois, este contraci', nos fins do anuo de
1933

Clou5uio IX

Para garantir o cumprimento da clau;ula primeira,
ficam retidas na Prefeitura as apolices nuneros 17, 18,
19 e 20, da cmiussão autorizada pelo decreto mi. 11 . 533, de
29 (te setembro de 1934, do dc. Interventor Federal no
Lstado de Minas Geracs, do valor nomiiu1 de uni conto
de réis (1:000$000) cada unia, resgataveis em 31 de
março de 1939.

Clausula X

As apolices referidas na clausula fluo a não concor-
rerão ao sorteio e reverterão em beneficio da Picfcitu-
ia, unia vez verificado o não eumurimncnio de (iladIlUer
clausula deste contracto.

Clausula xl

A Prefeitura não se responsabil.-, à pela eoberturt
de quaesquer despesas, tanto as de ordeii geral como
aduinistrahivas, devendo, por isso mesmo, serem orien-
tadas de modo que sejam sempre inferiores ás rendas do
estabeiccniento.

Clausula XII

Osegundo contractante, no época da extineção deste
contracto, fará á Prefeitura Municipal ou a (lueni cliii
(lcte(m mar, a entrega dos moveis, muaterioei; e (tefliaiS
bens constantes da relação approvada pelo Conselho Con-
smi!tivo Munrc pai, rcsponsah 1 cnn do-c pelo pagamento
ou sLibs[itaiçao daqueles iC]).ii:a( pei'Vcntura desap-
parecido.

Confere Djeiwio ledo,
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DECRETO N. 123
Orça a Receta e fixa a Despesa para o exercício de I9.'i.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de soas altri-
buições, e depois de ouvido o Conselho Consultivo, resolve orçar a Recei-
ta e fixar a Despesa para o exercido de 1935, da maneira seguinte:

ORÇAMENTO DA RECEITA
Art. 1." - Para o exercicio de 1935 é a Receita do Estado orçada

em Rs. 232.913:1450509 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e treze
contos, cento e quarenta e cinco mil e seiscentos réis), proveniente da ar-
recadaçao prevista a seguir:

RENDA ORDINARIA
Rendas de tributos:

1 - Imposto de Exportação:
a) Ad-valorem.............33 000000$000
b) Sobre-taxa do café-----6.500:000$090 39.500:0001000

2— Imposto 1 territorial	-	14.600:0001)00
3 - Imposto de Industrias e

Profissões (tnclusivé os. - . -
1 0 0 /0 addicionaes de que
trata o decreto n. 10062,
de 18/9/931) ..... . ..........	-	13.000:0001000

4 - Imposto de Bebidas (ia-
clusivé os 10 O / addicio-
naes de que trata o decre-
to n. 10.062, de 18/9/931).	-	5500:000$000

5 —Transmissão .dnter-vlvos.
(inclusivé os I0°/ addt-
clonaes de que trata o de-
creto n. 10.032, de l8/9j931)	-	7.500:0001000

6—Transmissão Causa-mor-
tis (inclusivé os 10°/,, de
addicionaes que que trata
o decreto n. 10 062, de....
18/9/931)	 3.300:0001000

7 - Novos e Velhos Direitos
(inclusivé os 10 % de ad-
dicionaes de que trata o
decreto n. 10.062, de......
l8//931) ............... ... -	1.100:0001000

8 - Imposto de selio:
a) - Adhesivo e por verba 6.500:0)00000
b) - Diversões ............700:0007000
e) - Aguas mineraes	80:0001030
d) - Matricula de automo-

veis ......................	io0:900100o	7.380:0001000

9— Taxa de pesagem dede ga-
do ........................-	25:000$000

lO - Consumo de gasolina	-	20'J:0000000
11 - Passagem em estradas de

ferro (inclustvd os 100/.
addicionaes de que trata
o decreto a. 10.062, de....

181	/9.,1) .... .............. -	1.900:000$000
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12	Estatistica................--	30:0001000
13—Taxa de viaç3o-2°/ 0 so-

bre ad-valorem, territorial.
Industrias e profissões, be-
bidas alcoolicas, 'causa-
mortiso, novos e velhos
direitos, passagem em es-
tradas de ferro, estatistica,
taxa de pesagem de gado

	

e de automoveis...........-	1.446:5003000
14—Coritribuiçõo dos municl-

pias para a Guarda Civil	--	30:0001090
15—Consumo de lenha	-	240:0001000
li - Subvenções federaca	-	356:0001000
7 — Renda do Departamento

das Municipalidades	-	100:0001000
Rendas Patrimoniaes

IS—Arrendamento de terre-
nos cliamantinos ...... . .... -	23:0000030

19— Arrendamento de p r o-

	

prlos do Estado...........-	200:0005000
20 - Juros de apolices e divi-

dendo de acções perten-
centes ao Estado	 -	1.400:000000t)

21 — Juros de ernprestiinos mu-
nicipaes .... . ..............	-	3.603.0000000
Rendas Indnstriaes

2)— R.éde Mineira de Viação	-	40.000:0001000
23—Navegnçõo do Rio Sôo

	

Francisco..................-	1.000:0001000
24—Usina de Alcool-motor

em Dlvinopolis ......... ...	-	811:0001100
25—Usina de Capelia Nova	-	18:0000000

- Imprensa Offlclal:
s) — Assignaturas ..... ...	(100:(091000
b) - Publicações .........700:0001000
c)- Producçao do estabe-

lecimento ...............203:0000000
d)—Encoinm ondas das

Secretarias de Estado	1.530:0001000 3 030.0001300

27— Estabelecimentos do Es-
tado:

ai Easno ..................	450:0000000
b) Agricola..... ........... 740:0000000
e) Assistencia .............20:03010)0
(1) Estações Hydro-minc-

	

raes .....................1.279:7001000	2.489:7000000
o

- Loteria Mineira:
a) Contribuição fixa	3000000000
b) Quota de 00°f,,.........0:0001000	650:0000030 149 420:2000000

RENDA EXTRAORDINARIA

Renda de tributos:
- Cobrança da divida acti-
va ........ ... .........

	

.....-	6.500:0301000

11

1
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30— Muitas	 -	600:0000000
31— Taxa da Defesa do Café	-	8.100:0005000

Rendas Patrimon facS
32—Jurosdedepositosem

	

Bancos ....................-	2,50o:000000
J?o LIas de oriqco. iicrsas-.

	33 - Reposições ...............-	200:0005000

	

34 - Indemnizações...........-	104:3005000
35 - Entrades de origens di-

	

versas ....................-	60.6i89405é00
36 .- Aniortizaçao de empre3-

limos nsan 4 cipaes	 -	475:0005000
37—Vendas (te artigos para

	

a agricultura..............-	290:0005000
35 - Vondas de terras devolu-

tas ............ ...........	-	801:0005000
39 - Venda de preprios	-	400:0005000
40 - Contribufç0cs inunicipues

	

em atrazo ................-	1 503:0005030
41 - Renda da Inspectoria de

Vebiculos .. ...... .........	-	100:000$0i0 83.483:9451600

Total .............. ...	-	-	232.913:11556k8

ORÇAMENTO DA DESPESA
Ar!. 2.1 - Para o exercicio de 1035 é a Despesa do Estado fixada

eia Rs. 244.550:9535005 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cm.
coenla e quatro contos, novecentos e cincoenta e ires mil réis) com os se-
guintes serviços do Estado e de accordo com a classificaç0o de despesas
que a este acompanha:

Paacio do Governo
1 - Despesa com o Palacio

do Governo ................

	

-	-	653:3840w

Secretaria do Interior
2— Admmnlstraçao Geral	._	4.708:1145000
3 - Departamento de Admi-

nistração Municipal	-	358:0807000
4 - Chefia de Policia	 -	307:464$000
5—Serviço de 1nvestigaçes	-	1823:7465300
6 - Delegacias de Policia	-	898:52051)00
7—Diligencias Policiaes	-	400:0035)00
8—Guarda Civil ... ..... ...	-	2 673:4705030
0— Inspectoria de Velilculos	-	628:8005000

10— Serviço Medico-Legal	-	136:265$000
11 - Prompto Soccorro Poli-

	

cial ............ ... ........-	190:000$000
12— Casa de Correcç(10	-	109:200$000
13	Prisões ...................-	1404:4005(00
14 - Penitenciaria de Ou r o

	

Preto ......................-	198:7095350
15— Penitenciaria de Uberaba	-	143:3(10501)0
18— Manicomic, Judiciario	-	29:445$0O3
17—Força Publica.............-	24753:3005000
18— Corpo de Bombeiros	-	1.210:831)5000
19—Caixa Beneficente da For-

ça Publica ............ . ....	-	300:0001050
20— Justiça de Segunda in-

stancia ................ ...	-	831:1325000

r
21 — Justiça de Prlmeii Ia

stanc)s....................
22—Ministerjo Publico .......
23—Conselho Penitenciario
24—Ordem dos Advogados
25—Recola de Reforma ,Alfre-

do Pinto' ..................
26—Escolacola de Preservação

'Lima Duarte ............
27—Abrigo de Menores «Af-

fonso de Moraes»..........
20 - Serviço ISeleitoral........
29— Secretaria do Conselho

Consultivo.................
35—Secretaria do Senado,...
31—Camara dos Deputados..
32—Archivo Publico Mineiro.
33 - Serviço Radioteiegraphl-

co.........................34 - Serviço de Contenioso e
Consultas Juridicas do Es.
lado......................

Secretaria das Finanças
35—Divida Fundada interna	-	35.494:1907000
35— Divida Fundada Extensa	-	961:017$005
37 - Compromissos do Tlsesou-

ro.... ... .....	............

	

-	l2.900:050$03((
33—Adinhrsistração Geral	-	4.562:34450J9
35— Colieciorias .............. -	4.268:945$1100
40 - Postos Fiscees ............ -	1.404:6.19,030
4! — Estradas de Ferro (par-

crntagem sobre o arreca-
daçao cio rendas)	 -	1.000:0005000

42— Fiscalizaçao de Rendas	-	930:095O00
43—Imprensa OFicial	 -	4.083:5525000
44—Inspectoria Fiscal	 -	461:7705000
45—Junta Comsnercial	 -	4): )80$C0()
46—Aposentados e reforma-

dos........ ................	-	4.300:0005009
47—illuminaçao da Capital	-	1.800:000$00
48—Instituto Mineiro do Café	-	8.400:0007030 80.638:9385005

seoIeta1isL da Agricultura
.çiio Geral	-	1.959:7405000
Agricultora e

	

-	5.057:9305700
industria e.

	

-	355:292$500
.lcr'ol-motor de

	

-	811:00051100
Fstatistiça....	.--	168:4505000
e Terras, Pro-
eral e Meteoro-

	

-	454:548$000
criar de Agri-

	

terinaria .....-	864:0005003 10.570;967$200
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4.091: 176$010
981: 4W$003
45:0400000
20: 0W4000

223:833$500

315.8505800

152:7405000
200:0005000

27:0005000
133: 884000
143:7795000
75:9205000

373:1005000

83:8705000 48.321:2195000
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r Extincta Secretaria da Agricultura.
Com mcrcio, Industria. Viação o
Obras Public:r s

Tres cltiodecirnos do orçamen-
to para 1934 (dec. n. 11.336.
de 18/5/31) que foram re-
vigorados para os mezes
de janeiro, fevereiro e mar-
ço de 1935 e pelos quacs
correu a despesa dessa Se-
cretaria, até a época do
seu desmembramento—ex-
cluida a dotação destinada
ao custeio da ROde Minei-
ra de Viação, qve foi in-
tegralmente transferida pa-
ra o orçamento da Secre-
taria da Viação e Obras
Publicas	 -	5.038:8015300

Total da despesa	-	-	244.554:953$000

Art. 30 - O Governo do Estado poderá realizar, corno antecipa-
çfts da receita, operações de credito no excedentes ao total da mesma.

Art. 40 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
çlo, revogadas as disposições em contrario.

Os Secretarios de Estado dos Negocios das Finanças, do Interior,
da Agricultura, Industria, Comniercio e Trabalho, da Educação e Saude
Publica e da Viação e Obras Publicas assim o tenham entendido e façam
executar.

Palácio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 10 de julho de 1935.

BENEDICTO VALLADAPOES RIBEIRO
()vidio Xavier de Abreu
Gabriel de Rezende 11a8sos
Israel Pinheiro da Silva
José Donifacio Oliuda de Ândracicx
Raul de Noronha Bá
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Secretaria da Viação e Obras Publicas
82— Administração Geral . . . -
83— Estradas de rodagem....
04— Navegação fluvial e fis-

calização de estradas de
ferro......................

55— Pontes ...................
86— Edil icios Publicos........
87— Commiss90 Geographica
88 - DemarcaÇSo de fronteiras
89— ROde Mineira de Viação.

-	2.389:6825500
-	5.690:0005000

778:5345000
600.000$000

2.641:7003000
138:5001000
200:000$000

45.331:6535020 57755:0695500
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Secretaria da EdlLca';o o Saude Publica
55 - Administração Geral
51— Ensino Primario .........
58 - Ensino Secundario.......
59--- En-lao Normal...........
60 - Escola de Aperfeiçoamen-

to ............ ............
51 - Ensino S.:perior .........
62 - Ensino Arllstico .........
63— Ediicaç0o Physlca e Ar-

tistica .....................
64 - Ensino Tcuhnfco .........
65 - Assistencia Technica do

Ensino....................
66 — Instituto «São Raphael"..
67 - Ensino Profissional ......
68 - Directoria de Saude Pu-

blica ...................... .
69— Inspectoria de Hygiene

Medico-Escolar............
70 - Inspectoria Dentarlo-Es-

colar .....................
71 — Centros de Saude, Postos

de Hygiene, Sub-Postos e
Postos Ambulantes........

72— Saneamento Rural.......
73 - Centros de Estudo e Pro-

phylaxia da Lepra........
74 - Centros de Estudo e Pro-

phylaxia da Malária......
75 — Para combate á FranLboc-

zia Troplcal................
73— Inspectoria de Hygiene

Prenatal e Infantil ........
77— Directoria Geral de ?,s-

sistencia Hospitalar.......
78 - Hospltaes reglonaes de

Fatos, Pouso Alegre, Pira-
pora e Viçosa.............

79 - Hospital Colonia de Bar-
bacena ..................

80 - Instituto «Raul Soares"..
81 - Hospital Psychiatrtco de

de Oliveira................

-	2.670:8925600
-	24 193:8145S00
-	1.570:2205009
-	3.124:440$09

-	405:6805030
-	180:8005030
-	298:020$000

-	42:800$000
—	55:3005000

—	674:160$000
-	265:0005000
—	31:2005000

-	1 360:359$000

430:5205000

-	312:895$000

-	1.681:0705000
-	110:000$000

-	1.287:200$005

—	466:5505000

-	270:00000

-	117:0405000

-	77:580$00

-	270:000$000

—	917:973$600
-.	457:2605000

-	294:6985000 41.590:4745000



Iffillos oDcthis do ormoato 00. ro o

grcic	do 1O5 1 Opprovodu, 3 seIo dcroto

. 12, do 10 do Julho do 195

1 - Despesas com o Palacio do
Governo

2 - Representações
3 - Pessoal effcctko
4 - Pessoal contractado

5— Soldos

6— Etapas
7 - Gratificações
8 - Diariase aluda de custo
9 - Addicionaes

10 - Expediente
11 - Eventuaes
12 - Transportes
13— Serviços postJ, telegrapluco

e telephonico
14 - Serviços Hollerith
15— Força, luz e agua

16 - Vehlculos e accessorios
li - ComhustiveiS e lubrificantes
18 - Moveis o utensilios
11 - Propaganda e publicidade
20 - Jornaes, revistas e livros

21 - Enconunendas á Imprensa
22 - Salarios
23 - Restituições
24 - Seguros
25— Armamentos e munições
23 - Fardamento, calçados e equi-

pamento
27 - Semoventes

28 - Remonta de aninaes
29 - Forragem, ferrugens e pasto

30 - Medicamentos
31 - Vestuario e alinsentaç8o
37 - Tratamento hospitalar
33 - Funeraes
34 - Exercidos findos

35 - Auxilios, subvenções e con-
tribuições

35 - Juros, desontos e coiniuls
sões

37 - Amortização

- Dtffcrenças de cambio

30 - Percentagens a exactores

40 - Custas crimes

41 - Premies de apolices

42 - Aposentados

43 - Reformados

44 - Fomento \ industria s com
mercio

45 - Fomento á agricultura

40 - Fomento á pecuaria
47 Material para a Imprensa

48-	para construcções

49	medico e medico -
dentario

50-	de engenharia

51 -	'>	pholograph!co e is
identificação

52 -	.	clectricO

53 -	radio-telegraphlco e
radio-telephonico

54- ferroviario

55	hydraulico

55- de navega çiio

57— • de sapa

58 -	dldactico

59 - Instruisiental de meiça

60 - Alugueis e armendarnenlom
de prediOs

61 - Causas da Fazenda

62 - lndemnizaçíes	

14j
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Classificação das despesas orçamedrIa$



Chefe de gabinete.........
Ofliciai de gabinete.......
7 chefes desecço, a12:000$
Guarda-livros .............
O primeiros olfi e  aes, a

9:84)8....................
Bjbliothecarjo ............
6segundos officiaes, a
8:160$....................

8 amanuenses, a 6:2408.
Ajudante de guarda-livros
Almoxarife ................
8auxiliares de 1	classe,

a 4:8008..................
12 auxiliares de 2. classe.

a 4:200$ .................
2 auxiliares deblbllotheca,

a 3:600$..................
10 dactylographos, a 3:6008
10 archivistas, a 3:600$.
14prr'ticantes, a 3:0008
2 motoristas, a5:400$......
1 motorista ................
Inspector electricista......
Mensageiro motocyclista..
3 telephonistas, a 3:0008...
Porteiro....................
9 continuos, a3:240$........
16 serventes, a 2:6408......

18:0008000
12:000.Mt:9
84:00080013
9: &10$000

59:0408000
7:200$00()

48:960$000
49:9208000
6:0000Ol)
8:4008000

38:4001000
50:4008000
7:2008000

36:00080013
36:00)8000
42:0008000
10:8001000
5:0408000
7:2008000
3:600801)0
9:0008000
4:200501(0

20:1608000
- 42:240$003	696:6008000

4— Posoal coniractcsdo:
9 praticantes, a 3:0008 (Ver-

ba para 7 mezes).........
1servente .................
2 ajudantes de motoristas,

a 3:0008..................
4 ascensoristas, a 1:8008...
Carpinteiro ................
3 diaristas enceradores, a

2: 1600 (Verba para 5 me-
zes)......................

7— Gratificações:
-	nta-

:ado
uni-
nes-
viço

o de

rta-

15:7508000
1:5408000
6:0001000
7:2008000
3:0008000

	

2:7008000	36:l90$00

24:0008000
40:0038000

	

04:0305000	744:7908000

14:400$00i)

5:964$000
7:2008000
3:600$030
3:600:000
1: 560$000
1:200$0(30
1:2008000

60 0608000
24:000160110
22:80$000
18 :0)0$OOt)
12:1038000
9:6001000

10:8008000
7:2008000
6:0008)00
3:6001000
7:200$000
8:400$000 18 :000$OdtJ

45:2U08000(

101:9841000

j:.
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Palaclo do Governo

1 -- PALACIO DO
GOVERNO

3 - Pessoal effeetivo:
Subsidio ao Governador
Chefe de gabinete.........
Officlal de gabinete.......
Secretario particular......
2 porteiros, a 6:0001000....
2 ajudantes de porteiros de

i. 1 classe, a4:800S......
3 ajudantes de porteiros de

2. 1 classe, a 3:6001......
1 electricista...............
1 ajudante de electricista..
1 servente auxiliar de ele-

ctricista .................
2 mensageiros motocyclis-

tas, a 3:6008.............
2 teiephonistas. a 4:200..

4 - Pessoal contractado:
Para pagamento ao modor-

mo, motoristas, ajudan-
tes de motoristas, jardi-
neiros e serviçaes........

1 - Despesa com o Palacio do
Com mb:

Para rcprcsentaç0es, grati-
iic ;õ es e despesa de
proinpto pagamento.....

Para despesa de manuten-
ção, conservaÇO do Pa-
lado e dependenciaS e
respectivo mobiliario.
expediente da Secretaria,
conseraçAo e custeio de
automoveis, g azo 1 !na,
fardamento para pessoal
subalterno, illuminaç5o,
serviços te 1 e p h o nico,
postal e t e 1 e g r aphico,
conservaÇlo dos jardins
do Palacio e transportes

11 - Eventuaes:
Total da despesa.....

Secretaria do Interior
2— ADMINISTRA-

ÇÃO GERAL
2 - Representação do Secreta-

tarjo .. ....... ............	-	12:0001000
3 - Pessoal effectivo:

Secretario de Estado	36:0008010
2 directores, a 18:0008	36:0008000

20:0001000	321:9848000
-	6:6001000	663:384S

663



24:0003000

10M40,)0
18:003301)
36:003500)

19:6803006

107:680$000

16:320$000

12:480$000
9:6003000

8:1005000
12:0003000 166:480$000

- 256 -	 ré ,	- 257 -

Ao encarregado do Sci
viço telegraphico e radio-
telegraphico ............3:604000	10u:324000

8 - Diarias a funecionai'iO

	

ee viagens ........... .....	-	16:0003000
9— Addícionaes a 1 Direto,

	

e a 1 Chefe ................-	3:000300s1

	

10 - Expediente . . .............	-	 )03000

	

li - Eevntuaes ............ ...	-	400:0005000
12 - Transportes e Cosnsuisi-

caçí3es:
Da antiga verba 37.......1.800:0003000
Da Secretaria .............60:0003000	1.800:j3sJOO

13 — Serei,ss Postal. telegra-
phico e le.leplsonieO	 -	50:0003000

	

15 — Forçaelva ........ .......	-	24:0003006
16 - Vhicuio8 e accessoriOs.

	

17 - Conibustiveis e lubrificou-	-	30:0003000
tes ...................... 1

18— Moveis e. utensilios	 -	18:000$000
19— Psopaganda e publicida-

dado (Antiga verba 39)	 -
21 - Enconsnscndas (1 Isipeen-

sa (Antiga seeba 30) .....

20— Jornaes, rHistas e licros	-	10:000$000
26 — .t'ardonsento aopessoalou-

	

butierno ........ ....... ...	-	16.0003000
34 - E.ercicios findos (antiga

	

verba 4)) ................... 	830:0603006
61 - (Jass,ese da Facnda (vsnt-

ga s-eiOa 41):
Custas, honorarios de advo-

,,,-,.,,,A,.,. dnonecn	de

cartori	 70:000$60) 4798:11400

3- DEPARTA-
MENTO DE AD-
M 1 NISTRAÇÃO
MUNICIPAL

3— Pesoal ef/3elico;
Director ..................
Consultor Juridico (a 24:0003

verba para 5 mezes) .....
Assistente technlc ........
2 ins pectores, a 18:0003....
2prltnelros officiaeS, a

9:84 3....................
4.798:1 14$l

2seoundos officiaes, a
8:1603....................

2 amanuenses, a 6:2403.
2 auxiliares de de 1a clas-

se, a4:80S .... .........
2 auxiliares de 21 classe, a

4:203...................
4 praticantes, a 3:0003.....

4— Pessoal contractado:
6contadores tiscaes, a

9:600.....................
7— 0ra1ificaç6e:

Substituições regulamenta-
res ...............	.......

8 - Piarias a funccionarios
em viaqem...............

10—Iisn'dien)e ..............
11— Eeenluaes ................
19 - Propagada e publicidade

4- CHEFIA DE
POLICIA

2— 13pesentaçào do Chefe de
Policia.................

3— Pessoal effec firo:
Chefe de Policia ..........
Chefe de (labinete.........
3 chefes de secção, a 12:000$
3 primeiros o f ti c iaes, a

9:8403....................
3 segundos ofhiciaes. a8:lOOS
3 amanuenses, a 6:2403....
3 auxiliares de ja classe,

,14:800$ .............. ...
5 auxiliares de 2. classe,

a 4:2003..................
3 praticantes, a 3:6003.....
1 mensageiro motocyclista
2continuos, a 3:2403......
2 serventes, a 2:0403.......

7 - Gratificaçvíes:
Aos auxiliares de gabinete
Substituições regulamenta-
res.......................

9— Addicisnaes a u,n 1.0 of-
ficial..................

10 - F6epediesst,................
li - Eventuaes ................
12— Tvsvssporfe .............. 113— S rviços postal, telegra-

phico e felephonico.
16— Vshicnlos e ace,ssOrios. .
17—Cons0usfioeis e 1 a brifi

cantes...................
213 - Iardomen)o a pessoal su-

balterno ................

5 -- SERVIÇO DE
INVESTIGAÇÕES

3—Pessoal effe(-)ieo:
Chefe .. ...................

J

57:600$00

28:000$000

30:000$)00
31:0063000
40:0003000

	

15:0006060	368:0803000

6:000$000

30:000$)00
12:0083000
36:00013000

26:0203000
24:480$000
18:720$000

14:400$000

21:0003000
9:00030()0
3:600$000
6:403000
5:2803000
	

210:4803000

14:000$000

11:00013000	25:0033000

-	 984$00
-	8:004u00
-	20:0003000

-	15:0003)00

-	18:0003000

-	4:0003000	307:4643000

5.473:6581000

.01: 00u$0)6



008:5201000

823:2261400

10:0001000

280:0003000

j

- 258 -

Auxiliar de gabinete	6:390*000
6 delegados especializados,

a18:0005 .................	108:000$000
6 escrivães de delegacias

especializadas, a 5:400*	32:400$000
3 chefes de secção, a 12:0003	36:000$000
3 primeiros o 11 iclaes, a

9:8433....................29:5203000
5 segundos o ff1 ciaes, a

8:1603 ....................
	

40:P0O3000
5 amanuenses, a 6:240$	31:200*000
10 auxiliares de j•0 classe,

a 4:0003..................48:0003000
Protocollsta .......... ......4:5003000
Perito chimico ............. 12:0003000
Inspetor de filiaes de Iden-

tificação .................	5:190$000
4 Identificadores, a 3:6003	14:40f$000
Photographo chefe	 8:640$600
Photographo de 1.0 classe	6:480$00
Photographo de 2 . 0 classe	4:32($000
Ajudante (te photographo	3:6003000
4 archivadoreS. a 3:000$	12:000$000
2censoseS, a 8:400$	16:8(0000
Operador de 1. classe	7:200$00
Operador de 2 . 0 classe	4:8001000
2 ajudantes (te Operadores,

a 3:0203...................6:0)11000
30 praticantes. a 3:0003	90:0003003
Porteiro ...... . .............	4:2003000
7 continues, a 3:2401	22:6003000
10 serventes, a2:6405	26:400$000

4— Pessoal cosi racf udo:

Inspector do Corpo de Se-
gurança ..................6:0403000

6 subinspeCtOreS, a 5:6161	33:69$000
25 investigadores de 1.

classe, a 5:0523..........126:30)3000
35 investigadores d e 2.

classe, a 4:3623..........152:6703000
60 investigadores d e 3.

classe, 3:6721............ 220:3201000
Corpo de vigilancia extra-

numerariO incluoivd 3 as-
censoristas, por 7 mezes.	284:2001000

7 - Gratificações:
Substituições regulamenta-

res ....... ................ -
8— Diarias:

A delegados especializados
em viagem ..............	30:0001000

A investigadores, Idem,..	250:0003030

10 - Expediente:

Da chefia do Serviço de In-
vestigações e Delegacias
Especializadas ..........8:0001000

Do archivo geral e Secção
de Expediente ...........

	
20:000$OOC
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Da secçlo de estatistica...	5:0003000

	

Das filiaes do identificação	10:0001000	43:0001000

-	1.671:746$000 5.473:058$0O
13— Serviços postal, tetegs'a-

phico e telphonico	 -	16:000$000
26 - Fardasneufopaca opessoaf

subalterno ......... ........ -	15:000$000
II - Olaferial photoqraphico e

de idnfif0caçdo:
Para a Secçao de Identifi-

	

caçOu.............. ....	6:0003000
Para o atelier photogra-

•	plllC() ....... ...........	25:0003000	31:0001000	1.8f3:740$000

6 DELEGACIAS
DE POLICIA

3 — Pessoal effectivo:
	Primeiro delegado auxiliar	21:6003000

	

Segundo delegado auxiliar	19:200$300
4 delegados auxiliares (3.0,

	

4., 5, o e 6 0 ) a 18:0003	72:000$300
3 delegados de policia, na

Capitel, a 16:8001	50:400$000
1 delegado de policia em

	

Juiz de Fóra .............	12:0003000
O escrivOes de delegacias

auxiliares, a 5:400$	32:400$000
4 escriviles ele delegacias

da Capital e Juiz de Fóra,
a 5:4003...............21:6003000	229:2001000

7 — Gratificações a 213 delega-
dos de policia, a 600$ mm-

	

saes ......................	-.	127:800$000
.8 — Diariao:

A delegados auxiliares	36:0003000
A delegados especiaes	210:0u03000
A delegados de capturas

	

e escoltas ................	60:0003000	336:0003000

10 —Expediente duo delegacias
	13 — Oereiços postal, telegsa-	-	535203000phico e telephoeico.......

18— Eoveis ................
li— Viiocslos e acce000rios.

	17— Ossrbuotieeio e ia brifican- 5	-	112:0003000	859:5203000
1,5 .................... 1
7- DILIGENCIAS

POLICIAES
7—(íralificações............
8—Darias ................

11 - Beentuai9........ ........-	-	4300'JO$0'J'J12 - Tcasoj,ortes ............
13— Serviços postal, Ielegra-
phico e telephcsico 

—	 -	8.555:9243000

____ - PS



28:000)000

6:000)000

48:000)000

20:00(1)000

8:000)000

628:800)000
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8 - GUARDA CI-
VIL

3 — Pessoal effectivo:
Medico ....................
Chefe de Secção ..........
intendente .................
Primeiro escripturario.....
2 segundos escripturariOS,

a 6:600) .................
4 terceiros escripturariOS a

6:000) ..................
5 auxiliares de escripta, a

4:260)...................
Dentista...................
2 dactylograPhOs, a ......

3:130.j$000.................
Porteiro....................
6 chefes de divisão do Cor-

po de guardas a ... .....
6: 0'O$)OO.................

13 fiscaeS de turma, a
4:000)000, sendo 1 aggre-
gado........ ........ ....

23 fbcaes rondantes, sendo
1 aggregado a, 4:3)0)000

200 guardas de 1, 1 classe, a
3: 126$ ...............

300 guardas de 2. a classe., a
2:7803....................

250 guardas de 3.' classe
a, 2:400) .................

7— Gratificações:
Ao superintendente.......
Ar) Inspector Geral........
Ao Sub-inspector..........
Ao Intendente para (que-

hras ...	..................
Substitulções..............

10— Expediente. ..........
25 - Armamento::.:.. .......
25—Fardamento e calçado....
30— Medicamentos...........
40 - Material medico dentario
32— Trata?nenta hospitalar.

9-INSPECTORIA
DE VEHICULOS

3 — Pessoal effectivo:
Chefe de Secção...........
Inspector Geral............
5 escripturarioS, a 4:200)..
3 auxiliares de escripta, a

3:000000 ................
Porteiro-servente .........

8:0008000
5:000)000 2.673:470$0

9

0:600)0)0
8:400)000
7:W1$000
7:203)001

13:200)000

24:000)000

21:00)800
3:600)000

7:2008000
3:60$0)0

36:000)000

62:400)300

112:3)0)000

624:0008000

828:000)000

600:000)000 2.3

4:800)000
3:6001030
1:203400

1:200)030
3:000)000

6:600)000
6:010$uOO

21:00W000

9:000)000
2:4008000
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Ajudante i do inspector....
6 inspectores, a 4:800)000.
9 ficaes motocyclistas, a

3:01)0)300 ............
35 liscaes de 1. 1 classe, a

3:1208000...............
45 fiscaes de 2. 1 classe, a

2:760)000.................
70 liseses de 3. a classe, a

2:6400060.................

15—Força e luz:
llluminaçho de apparelhos

signaleiros ..............
Reparo de apparelhos sI
gnaleiros................

16—Vehiculos e acce,ssorios:
Custeio e reparos de mo-

tocycletas ......... ......
Pl acas e seilos para vehi-
culos.....................

25— Arn?nmento..............
10 .— Expediente..............
(16— Fardamento e calçados..

10 - SERVIÇO
MEDICO LEGAL

3—Pessoal effectlr,o:
4 medicos legistas, a .....
9:' 0)600.................

1 medico legista-toxicolo-
gata....................

1 chimico especializado
1 auxiliar de chimico
Secretario.................
3 auxilar-s academicos, a

3:6006003.................
1 Dactylographo.. .... ...
Protocoilista ..............
1 Porteiro .................
2 enfermeiros a 3:3)0)030

tes zeladores, a
100 ..............
te de laboratorio.

cação a 1 Director
e a medicos, em
ente...............
sento para pessoal
erno...............
l medico..........

38:400$000

9:000)000
8:40000
3.0000000
8:40)0)0

10:000)000
3:0005)100
3:6(0)860)
3:6000000
6:72)4000

6:480)000
2:644000

1

1

105:840)000

3:60)8000

10:000)000
4:0006000

1:8'S$)OO
11::00000	030:2658000

5: 400)000
28:800)000

32:4004000

100:200)000

124:200)000

	

184:800)000	529:800)000

-	529:800)000 11.229:394)000

12:000)000

	

5:000)000	17:000)000



10: 800*000

10:800$000 12.18449*

2:400$000
1:0005000

74:0005000

15:0005000

6:000$000	109:2003M

260:400$000

24:0005000
100:0005000

100:000$000

1.000:000*000 14
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11 - PROMPTO
SOCCORRO POLI-

CIAL
49— Material medico	 -

12 - CASA DE
CORRECÇÃO

3 - Pessoal effectiuo:

AdminIstrador. ........ ...7:20053)00

	

Ajudante de administrador	3:600$000

7—. Gratificações ao medico -
10— Expediente............... -
30—Medicamentos ............-.
31 - Alimentação ............
31 - Vestuario:...............

Lavagem de roupa......
18 - Moveis e utensilios
11 - Eeentuaeo,. ........ ......

Limpesa do predio........
15 — Força e luz ...............-
13 - Telephone ..... ..........

13 - PRISÕES
3 - Pessoal effectivo:

2 carcereiros das cadelas
de Barbacena e Juiz de
Fôra, a 3:6003000	7:200$000

211 carcereiros das cadeias

	

do estado, a 1:200$000...	253:200$000

7— Gratificações e medicoS

	

contractados . . . ........	-
18 - Moveis e utensilios......
11 —Eventuas..............
31 - Vestuario ..............
30—Medicamentos	 -
33—Funeraes ....... ........ 1
31— Alimentação ..... ........-
15—Porçae luz..............

14-PENITENCIA-
RIA DE OURO

PRETO
3— Pessoal effectivo:

Director ...................13:2005000

	

Medico ........ ............	7:2005000

r

Almoxarife
Amanuense ...............
Inspector geral.... ........
Professor primario ..... ...
Porteiro..................
Servente...................

4— Pessoal contractado;
Auxiliar de amanuense...
Mestre de sapateiro......
Mestre de alfaiate ........
Enfermeiro................
Auxiliar de porteiro.......
16 guardas................
Guarda do almoxarifado.
Cozinheiro ...............
Ajudante de cosinhelro.,..

7—Gratificações por substi-
tuições...................

10— Exoediente................
15— Força e luz ..............
18 - Moveis e utensilios .......
31 - Vestuario (lavagem de

raupa) ....... ............
li - Eoentuaes................
31 - Vestuario (comnra de rou-

pa e calçados) para pilar-
das e reclusos...........

30—Medicamentos..........
31 - Alimentação .............

15- PENITENCIA-
RIA DE UBERABA

3— Pessoal effectivo:
Administrador............
Amanuense................
1 professor primaria.......

- Pessoal contractado:
Inspector..................
Porteiro....................
Servente..................
8 guardas..................

7—Gratificações:
Ao medico (art. 131 do Reg.

2918, de 16/8/910........
Substituições.............

10 — E.rperfi,nte...............
IS— Força e luz...............
18 - Meceis e utensílios......
30—MedicamentoS... ... .....
31—Alimentação.............

6:00050,10
5:1007001.)
4:04000
3:33)5000
4:200$000

	

2:160$000
	45:720$000

1:8605000
3:492$001.,
3:4923900
1: 860$000
1:860$000

239015300
1:6923000
1:17)5000

702$00
	

40:005600

85:8005600 13.778:059$000

2:2005000
1:500$000
5:000$031)

9:200$000

15:00$000

	

80:000$000	108:700*600

7:200*000
5:40$000

	

3:3003000	15:960*000

1:860$0110
1:8605000
1:8)05000

	

14:880$600	20:460$000

1:440$00
500$000	1:940$000

-	6005000
-	'1:0060000

-	75:000*000

L
l90:00
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1



12— Trans-
portes

14.120:128600 j

Para os nlealcos
dos batalhões da
Capitai e dos 2.°
e 4.° Batalhões	16:800$000
Para o Director
do Instituto Pro-
pedeutico	5:4005000
Para o director-
teclinico do Cen-
tro de Educação
Physica	 3:600$00
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88;200$0()0

	

52:440000	

4

2:7005003)

4:700$000

7:500$000

69:900$000

	

4:000$000	229:440$000

31 - VesI.uario (lavagem de
roupa)	 -

31 - Vestario (roupa e calça-
dos para os guardas e r-
clusos ..... . .............. -

35— Auxilias e subvençí3es.
Para alugueis de casa do

administrador .........
11	Eventunes ..............

16- MANICOMIO
JUDICIARIO

3—Pessoal e/fectivo:
Director. ................15:0005000
2 medicos alienistas, a....

9:6005000.................19:2005000
Radiologista ..............9:C00$000
Amanuense dactilographo 4:20,i3000
Escripturarlo ..............5:40030130

53:400$000
Economo almoxarife	9:6003000
Enfermeiro chefe ...... ...	3:60j$900
Enfermeira chefe ..........	3:C005030
Enfermeiro parao pavl-

Ihao de homens	 3:000$000
Enfermeira para o pavi-

lh90 de mulheres	3:000$000
Porteiro ....................	4:800$o00
Continuo ....... ............3:810500
Zelador dos gabinetes	3:6005000

4 - Pessoal onlractado:
Pharmaceutico.............5:4005000
2 Inspectores, a 1:8605030	3:720$000
16 Guardas a 1:560$)00	24:960$000
Cozinheiro ................1:9205000
Ajudante de cosinheiro	1:2u05000
2 Copeiros, a 840$000	1 :680000
2 Serventes, a 1:0805300	2:1305000
2 Costureiros, a 1:804000,	3:00)5000
Electricista ................3:0005000
Foguista ....... .. ..........	2:4005000
Jardineiro .................2:4005000

10— Expediente ................-
18— Moveis e utensilios......
15 - Força e lua ............	-
13 - Serviço telephonico.......
11 - 2rventuaes .... ...........	3:0005000

Conservação e asseio	4:5003000

31 - Vestuario e alimentaçao:
Alimentação e combusti-

vel ......... . ............	59:0005000
Fazendas e roupas	6:6003000
Lavagem de roupas	4:30:13000

49 - Material medico:
Laboratorio ......... ......	-

17 - FORÇA PU-
BLICA

. 2— Repre- Para o Chefe e
sesta sub-chefe do Es-
ç tudo Maior, com-

mandantes de
unidades e chefes

	

IS—Serviço 
de serviços......	96:0005000

Tele-
p ho
nico	Para o Director

	

do H. Militar....	3:600$000

3— Pessoal Effeclivo.........
10 Coroneis. sendo um cru

disponibilidade , a......
26:0005000................

21 Tenentes coroneis, sen-
do, para um, verba para

mezes, a 15:3005000....
30 majores, a 12:0035000..
67 Capitães, a 10:20050)0..
00 Primeiros tenentes, a..

8:4005030.................
02 Segundos tenentes, a

7:8005000.................
112 Oegundos tenentes com-

missionados, a 6:0003000
Professor da Escola Regi-

mental da Unidade da
Capital ..................

Guarda-livros do Serviço
de Saude ............ ...

1 Enfermeiro visitador
4 Enfermeiros e praticos

de pharmacia, a 3:6005.
1 Enfermeiro do sala de
cirurgia..................

1 Enfermeiro technico de
Rontgentherapia ........

- Pessoal Contractado:
Armeiro....................
Mestre de officina de Al-
faiate........... ..... ...

Cortador da mesma offici

4:2003300

11:8003000

9:4005000
143 3605000

125:400$000

125:400$000 14.349:5685500

260:000$000

323:700$000
300:0)05000
887:400$000

753 :0005000

711:6005000

672:000$000

3:960$000

7:2035000
6:000$000

14:400$000

4:8005000

4:800$000 4.017:8608000

5: 400$000

6:600$000

4:800$000

4



327:240$000

3 Professores de escolas re-
gimentaes ...............11:880$000

6 Professores das escolas
reglmentaes das unida-
des de fora (3.°, 4 70
8.° e 9. 0 Batalhões), a
3:3605000.................20:1605000

Chefe de Laboratorlo de
Pesquisas Clinicas do..
H. M. Militar . ..........	10:2005000

6 Segundos tenentes den-
tistas das unidades de
fora, a 7:800$000	 46:800$000

	

1 instructor-chefe ..........	27:600500))

	

3 Instructores, a 24:000$000	72:000$000
1 Tenente coronel e 7 capi-

tIes professores, a.......
10:2005000...............81:6005000

	

1 Adjuncto .................	10:2005000
2 Medicos, no Rio, em

estagio no Serviço de.
Saude, a 9:000$000	18:000$000

1 Instructor adjunclo (ver-
ba para 6 Inezes)	 12:000$000

- Soldoo a praças de pet:
20 Sargentos ajudantes, a

2:1005000.................42:0005000
138primeiros-sargentos, e

1:8005000.................248:4005000
297 segundos-sargentos, a

1:6205000................481 1405000
483 terceiros-sargentos, a

1:4405000...............695:5205000
995 cabos, a 1:2605000 1.213:7001)00
381 cabos graduados, a

1:0805000.........	a
......411:4805000

87 musicas de 1.0
. classe, 

1:2955000.................112:7525000
68 musicos de 2.° classe; a

974000..................66:0965000
96 musicos de 3,0 classe a

6485000...................62:2085000
128 tamboristas e cometei-

ros, a 1:008$000 ..........129:0245000
34.153 soldados a 0005000... 	737:704000

A pracas afastadas do ser-
cn o noureuarlas por
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motivo de° ioistia	45:004000 7.285:020$000

6 - Etapas:
360 de 55000 diarios para

939 inferiores e 251 musi-
cas e 380 de 3590 para
995 cabos, 381 ditos gra-
duados, 128 corneteiros e
tamboristas e 4.153 sol-
dados .... ....... ......	-	9.264:0205000

7 - Gratificações:
De 100$000 a 7 chefes de

secção cio Estado Maior	8:400$000
De 40$000 a 11 capitães

ajudantes...............	:2805000

De 40$000 a 15 contadores
pagadores ...............

A assistentes militares e
ajudantes de ordem em
virtude de leis ..........

A instuctores do Departa-
mento de Instrucção,..
sendo: 10 a 2:400$000 e 9
a 1:440$000 .............

Para 2 sargentos, no Rio..
Substituiçaões de que tra-

ta o artigo 111 do regu-
Regulamento ...........

Idem de 2 medicos-capi-
files ....................

De $600 danos a praças
reengtjadas ............

A praças em transito (art.
122 do regulamento).....

Para aulas supplementares

8 - Diarjas e ajuda de custo:
Ajuda de custa a officiaes

9 - Áddicíonaes a 1 capitão e
a 1 major

11 - Serviço liollertth
6 funccionarios, a 3:6005...

12 - Tranej,oj'les .............
10 —Exprdieofí Expediente e
l3—&rei'u	.-Jrnrresponden-

a ofílcial das
fel	unidades......

l3-3ríço t! - lllumlnaçao e
phome	serviço tele-..

phonico dos..
quarteis e uni-16—Força e L,,	dades.......

10.- Expedi,ute
13—Serviço peo- Para os quar-

tal	teis dos desta-
15—Força e Luz camentos .....
11—Eveetuaes:

Material para o Departa.
"°'jto de lnstmucçilo -

mas de proinpto pa-
iento.................
rvaçilo da linha de

despesas eventuaes

S e islensiiios:
s unidades..........

)S destacamentos....

dameoto, calçados e
uipansento:
mento para 6.848 pra-
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7:204000

32:004000

36:960$000
7:200$000

50:500$000
20:4005000

310:000$500
100:000$000

12:000$000	589:940$000

-	134:000$300

2:220$000

-	21:600$000
-	55:0005000

100:0005000

-	60:000$000

-	42:000$000

50:0)05000
105:000$000
20:0005)00

	

50:000$030	225:000$000

100:000$000

	

30:000000	130:9605000

890:000$000



4:800)000

960$00))
3:500$00

388:4408000

21:9683003
5008000	31:7288000

-	5:2008000

9:004000
15:0038000	24:000$000

-	3:030$000

-	45:0008000

-	15:000$0)0

68:0008000

3:000$000
1:000$000

150:0305000 1.210:836$000

300:000$000

35:0005000
28:0003000
5:0005000

de 58000 para 48 mb-
ores e 25 musicos.....
de 31500 para 38 cabos,
corneteiros, 11 tambo-
stas e 152 soldados....
Itificaçôes:
a representação do.....
)mmandante e trans-
arte medico............
48)1)000 a um capi050-
judante e a um conta-

stltuiçôes..............

$200 diarios a praças
eng aladas; de $600 a

!
.bombeiros de 1 . das-

de $409 a 10 de 2.
asse; de $200 a 10 de
. classe e de $500 em-
regados nas offieinas...
raças em transito......

,edicnte................
viço postal ...........
ratuaes:
;pesas de pronipto pa-
sinento........... .....
ras despesas eventuaes

riço leI epho:rico........
ça e Luz.............
Importe................
sbus liveis e lubrificam

reis e utensifios e roupa
e . cama.................
damento, calçados e....
juipameuto:
damento para 282 pra-

EIS .......................
çados para 282 praças
lpamento..............

tamento hospitalar....
eraes ....... ...........
terial hljdraulico (para
parelhomento do Corpo)

-CAIXA BENE-
I1ENTE DA FOR-
A PUBLICA

vil ios e subuenç0es:
itribuições do Estado...
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Calçados para 6.846 praças
Equipamento.............

28 - Remonta de anirnaes
29— Forragem, ferragem epas-

(o:

Forragem e ferragem, in-
cluslvé tratamento de

animaes ...............
Conservação de fazendas

e pastos.................

32— Tratamento hospitalar....
33—Funeraes ..................
35—Auxilio ao Hospital Militar
53—Instrumental de musica....
60—Airendanre.nto de predios..

18 - CORPO DE
BOMBEIROS

3—Pessoal effectivn;
1 tenente-coronel..........
1 major...................
4 capitães, a 10:2008 (inclu-

sive capitão medico).
4 primeiros-tenentes, a..

8:4005001)................
8 segundos-tenentes, a....

7:8005000.................

4-11essoal contracta do
1 professor da ecola regi-

mental...................

5—Soldos a praças de pret:
2 sargentos ajudantes.....
10 primeiros-sargentos, a

1:8208000.................
14 segundos-sargentos, a

1:6203000.................
22 terceiros-sargentos, a..

1:4408000 (sendo um mo-
nitor) ...................

41 cabos, a 1:2608000......
9 musicos de 1. 1 classe, a

1:2968000.................
6 musicos de 2 , 1 classe, a

9728000...................
10 musicos de 3a classe, a

6488200 ...................
8 corneteiros, a 1:008030..
6 tamboristas, a 1:0088000
152 soldados, a 9004000.
A praças afastadas do ser-

viço e agregadas por
motivo de mulestia.....

268-

435:00080)0
50:0008020 1.315:0008000

-	20:0008000

600:0008000

	

15:0008000	615:0308000

-	80:030:000
-	10:000$000
-	60;020$000
-	33: 00$,109
-	180:000$000 21.753:300$(O

15:6005000
12:0028000

40:8008000

33:6008000

	

62:4008000
	

164:4008000

3:9605000

4:2008000

18:0008000

22:6808000

31:680$000
51:66158000

11:6645000

5:8328000

6:4803000
8:0)541000
6:04)5000

1311:8008000

5:000$000
	

308:108$000



1
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20- JUSTIÇA DE
SEGUNDA INS-

TANCIA

3—PesROal effecliue:
13 Desembargadores, a.

48:0008000 ...............
Secretario .................
ArchiviSta ...............
2 officiaes—a 7:8005000.
2 amanuenses-a 6:0008000
3 escrivães—a 7:2005000.
Escrevente do cartorio cri-

minal (Dec. 10493, de
10 / 9 /932.............

Blbliothecario ...........
Porteiro....................
Continuo .................
3 serventes - sendo um

a 2:4008000 e 2 a 1:8605.
2 ot0ciaeS de justiça - a

4:2008000................

Praticante ................
4 dactylographoS—a 4:8008
Electricista ................
Conductor de autos.......
Motorista.................
Ajudante de motorista....

g....Addicionaes da lei 375 a 7
desembargadores:

11 - Eventuaes e despesa de
proinpto pajcsinento.

10— Expediente para 3 escri-
vães do Tribunal da Re-
lação.

1OExpediente................
13—Serviço postal e telegra-

phiCO...................
15—Força e Lu . .......... ...

16— Vehiculos e acceuso'rio....
17_Combustiveis e lubrifiCa'

teu .....................

18—Moveis e utensilios .... ....
20—Jornaes, revistas e livros.)

26—Fardamento para o pessoal
subalterno.

624: 0')O$0()0
15:0005000
6:0001000

15:0005000
12:0008000
21:6008000

4:200$600
9:600$000
4:200$090
3:0005000

6:1205)00

8:400$00

729:720$000

1:8905000
19:20)5000
2:7695000
2:7605000
3:494000
1:861181300	761:6528000

	

-	33:6008000

	

-	15:0008060

	

-	2:8808000

	

-	8:500$000

	

-	6:000$000

	

-	2:0008000

	

-	1:5008000	331:13250

21 JUSTIÇA DE
PRIMEIRA INS-
TANCIA

3—Pessoal effective:
8 Juizes de Direito de 45

entrancia, a - 32:0008000	256:0008000
12 Juizes de Direito de 3.1

etrancia, a 22:4006000	268:8005000
54 Juizes de Direito de 2.1

entrancja, a - 15:680$000	846:720$000
57 Juizes de Direito (te 1.

entrando, a - 12:0038000	614:0008000
3 Juizes muntcipaes da Ca-

pital, a - 12:0008000	36:0005000
Juiz Municipal de J. de
Fora .....................9:6005000

12 Juizes Municlpacs de
3.° entrania, a - a....
0:4005000.................100:8005000

54 Juizes Municipues de 21
eniranria, a - 7:200$000	388:800$000

49 Juizes Municipaes de
termos annexos, ijiclu-
slvé unia comarca não
inetallada, a 7:2006000	352:80080004 escrivteo do crime, cm
lermos e séde de cansar-
ris de 4 1 entrancia, a
5:560$000 ................22:2405000

12 eucrivaes do crime, em
termos de séde de co-
marca de 3.° entrancia,
a - 4:380$000 ...........52:5605000

111 escrivaes do crime, em
termos de séde de co-
marcas de 1 1 e 2° en-
trsncias, a - 3:6605000..	406:260$000

411 escrivães do crime, em
termos annexos, a.......
3:0605000.................149:9408000

3.574:5208000

Escrivão privativo dos lei-
tos fiscaes do serviço.
eleitoral da Capital	6:000$000

Escrivão privativo do jui-
zo criminal da comarca
de OelIo Horizonte	4:000$000

Escrivão do juizo de me-
nores ...............4:6608000

0ffidi1 de Justiça do Juizo
de menores ..............	2:1605000

Escrivão privativo do ser-
viço de alistamento elei-
toral da comarca de Juiz
de Fora .................6:0005000

Porteiro do Palacio da....
Justiça ...................	4:2005000

3 serventes do Palaclo da
Justiça, - a 1:860$000...	5:5808000

4(1,613:

41.444:8355600



4:800$000 3.612:2203000

-	14:400$000

50:0003000

45:000$000
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2 officiaes de Juizos para
o serviço criminal - a
2:4003000.................

7— Gratificações:
3003000 mensaes aos juizes

das varas crimlnaes e da
de menores, da comarca
de Beijo Horizonte, e da
vara criminal da comar-
ca de Juiz de Fora......

8—Diarias e ajuda de custo:
Ajuda de custo aos juizes

de direito e aos juizes
munlclpaes, quando no-
meados, removidos ou
promovidos..............

Aos juizes de Direito, por
sessão do jury que pre-
sidirem nos termos que
não sejam os da séde de
suas comarcas e aos que
tiverem de se transpor-
tar á Capital para, como
substitutos, tomar assen-
to no Tribunal da Rela-
ção - a 3503000.........

Aos juizes de direito, como
indemnização de despe-
sas de transportes para
a presidencia do jury,
nos termos que não se-
jam os da séde de suas
comarcas e aos que ti-
verem de se transportar
á Capital para, como...
substitutos, tomar assen-
to no Tribunal da Rela-
ção......................

9—Áddicionaes ajuiaeo deDi-
reito e .Tttunieipaes (lei 375)

10—Expediente para o Tribu-
nal do jury..............

11—Eventuaes:
Limpeza, asseio e hygiene

nos Foruns do interior
do Estado ...............

13—Serviços postal e tclegraphí-
co dos Juizes.............

15—Força e Luz:
Ao Paiacio da justiça (t.

instancia); ao juizo de
menores e Foruns do
Interior do Estado .....

18 Moveis e utencilios
Mobiiiario para as salas

do Tribunal do 3ury.....

1
26— Fardaaento ao pessoal da

portaria do 1 'a tarjo da
Justiça..................

35 A aviltes e subvençôes;
Para aluguei de casa aus

juizes de Direitos das
Comarcas de Uberaba,
Poços de Caldos, Laia-
bary e Araxá - a.......
2:4003010.................

Ideia, idem, aos juizes mu-
nicipaes dos termos de
Uberaba, Poços de Cai-
das e Araxã, a 1:200$000

Idem, idem, ideia, para o
Juiz , de Menores, em Bel-
lo Horizonte, e para func-
cionainento de Fortins no
interior do Estado......

40 - Custas e honorrerios;
Para rateio entre funccio-

navios do fOro criminal
nos processos em que de-
cair a Justiça Publica,,

idem, idem, idem, aos Jui-
zes municipaes..........

22- MINISTERIO
PUBLICO

3— Pe8oal effectivo:
Procurador Geral..........

)-Procurador............
rogado Geral (verba
ara O mezes)...........
xiiiar do Advogado Ge-
31 (idem)................
ciliar Juridico da Pro-
icradoria Geral.........
romotores de justiça de
omarcas de 4. entran-
ia, sendo 3 a 9:6005010.
2 a 8:4005030..........
promotores de justiça
e comarcas de 3. en-
rancia a 7:2003030......
4 promotores de justiça
e comarcas de 21 en-
ancia a 6:0003000......
promotores de justiça

,e comarcas de 1a entran-
ia, a 5:4005000...........
rador de menores, ao-
entes e  massas failidas
iciol da Promotoria Ge-
ai..... ......... ........
chivista da Procuradoria
lerai..................
ctyiographo da Proru-
adoriu Guiai............
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-	1:000$030

9: 0003030

3:600$000

30:0003000	43:200$000

25:00050[l0	120:000$000

-	28:656$000

-.	15:000$000

-	2:0005000	J

-	0:0003000

-	4:0003000
3.797:276$000 41.444:836l6

4000050O0

180:00)5000
30:000$000	210.0003000 4.091:476$Q0)

36:0003000
24:0003000
12:5003000

8:2505000
14:400$00))

45:6005000

86:4005300

324:000$000

307:8005003
9:6003000
7:800$030
8:0003000

4-G)CJL"J



âú
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2 auxiliares da Procurado-
ria Geral, a 3:6003000	7:200$000

Continuo da Procuradoria
Geral ................... .3:0003000	895:3503000

4 Pessoal eotractado

Official do Gabinete do
Advogado Geral	3:00000Q

DactylographO do Gabi-
nete do Advogado Ge-
ral .......................	3:0003000	6:0003000

901:31103000 45.836312$eit)

7 - Gratificações

Aos promotores de justiça,
pela inspecção de livros
de Registro Civil nos dis-
trictos de paz, excluido
o da séde, a 503000 por
districto.................

8— Piarias e ajuda de custo:

Aos promotores de justiça,
quando em diligencia ló-
ra do termo, no desem-
penho de cominlssO.O de
que forem incumbidos
pelo Governo e pela Pro-
curadoria Geral........

a 203000.............4:0003000
Idem ao Procurador Ge-
ral e ao SubProcutadOr
(40$000); ao Advogado
Geral e ao Auxiliar Ju-
ridico da Procuradoria
Geral e ao Advogado
Geral (30$000), quando

	

em serviço fóra da séde	12:0303000
Ajuda de custo aos pro-

motores deJusliÇa, quan-
do nomeados ou promo-
vidos ...................17:6001000

Idem aos Promotores de
Justiça, por augmenlo
de trabalho —2503000 por
sessão de jury em que
funccionarenl nu termo
annexo. ................. 20:0003000

Idem aos promotores de
Justiça, como indemni-
zaço de despesas de
transporte, por sessão
de jury eia que funccio-
nareni no termo annexo,
ou quando incumbidos
ele commlssO-O fóra da

	

séde .....................	12:000300(1

9 - Áddicionae8 da lei 375 a

	

um promotOr de justiça	-

lO— Expediente pai-ri o (bOi-
nele do Procurador (levai

Idem, idem do Advogado
Geral....................

13—Serviços postal e telegia-
pioro:

23- CONSELHO PE-
NITENCIARIO

3— Pessoal e/feri/co:

Chefe de expediente......
Auxiliar escrevente.......
Porteiro ...................

4 —Pessoal contractado:

3 praticantes, a 3:000$031)

10—Expediente
13—Serviços poial e telegra-

phieo

10—Oiorei8 e ufensitios
00— Jornaes, revfsiose livros

24 - ORDEM DOS
ADVOGADOS

83— Amo/lias e subvene3es:

Para manutenção do ser.
viços da Ordem dos Ad-
vogados, até a sua ins-
taliação definitiva.......

25-ESCOLA DE RE-
FORMA «ALFRE-

DO PINTO»
3— Pessoal effectivo:

1—Director .................
1econorno ............. ...
1 praticante ..............
4 professores primarios, a

3333000...................
1mestre ele alfaiate.......
1 mestre de carpinteiro...
1mestre de sapateiro.....
1 Inspector ................
1 prteiro. ....... .. .... ...

10.0008000

65:6003000

540$000

4:003$000

2:0003000
	

6:000$000

1:000$900	984:40030130

12:0003003
9:8405000
4:200$000	26:040$000

-	9:0003000

-	10:000:000
45:040$OuO

46.565:8423600

20:0003000

10:20$000
6:0108000
5:000$000

15:8403000
4:200$000
4:200$000
42003000
3:0003000
3:240$00(1



45, W: 6742U

79:560$00J

59:48C

31:56(

6:081

156:7!

223:8333600

1 servente-enfermeiro	.	2:1608000
1 continuo-correio ........ .1:4408000

4—Pessoal conlractado:
1 professor de gymnastica	7:200$500
1 dentista ..... ........ ...	3:6008000
1 sub-inspector ............	2:4008101
6 guardas, a 160$000......9:0008000
1 cozinheiro ......... . .....	2:1603000
1 ajudante de cozinheiro.	1:2003003
1 mestre de artes ..... ....	6:0008000

- Gratificaçi3es
A' Assistencla pedagogica	1:800$600
A diaristas ...............4:2803000

10— Expediente.............
11-1]ventuaes ..............
13—Serviços postal, telegra-

phico e lelephonico...
16—Força e luz-
16— T/eMCulos e accessorios
17—Combssstiveis e lubrifi-

cantes.................
18—Moreis e sstensiiios.....
31_All,sentaçãO e sestear/o

26 - ESCOLA DE
PRESERVAÇÃO «LI-

MA DUARTE»

- Pessoal effectivø:
1 director ..... ........ ...	10:2008000
1 economo ................6:000000
1 medico ..... ...... . .....	6:0003000
1 amanuense ..... ........	3:6008000
1 escripturarlo almoxarife	3:000$.03

29;4003000

1 dentista.... .......... ...	3:6003000
1 professor de musica	3:0038000
1 hortaleiro ...... .........	3:0003000
1 mestre de cultura	3:6003000
1 chefe de disciplina	3:6008000
7 professores primsriOS, a

3:6013000 ................21:2003000
1 inspector vigilante	3:0011000
Porteiro ....................	2:4003600
Servente ...................	1:5603000

4—Pessoal contractado:
3 inspectores vigilantes a

3:0003000.................9:0008001
1 mestre de sapateiro	4:2008300
1 mestre de alfaiate	4:2003000
1 mestre de carpinteiro...	4:200$000
1 mestre de funileiro. ...	4:2008000
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3 guardas, a 2:400$000	7:200$000
1 cozinheiro.............	1:8003000
1 ajudante de cozinheiro..	1 0801)00
1 enfermeiro .............1:2003000

22—Se lar/es:
A operai'ios diaristas. ....-

1)—Expediente..............
1l—ls'e,,tnaes................
13—Se,,i,o postal, te legra-

plico e telephonico .... . . -
15--Ferça e tur..............
18-Moveis e
31— 1'estuarío e alirne:stação

27 - ABRIGO DE
MENORES « AFFON-

SO DE MORAES>
3 -J'eoseei effetico;

1 director..................10:2003000
1 economo .................	5:7605000
1 dent ista ..................	3:6003000
Medico do Juizo deMencres	9:3003000
3 professores primarlos, a

3:0605000 ................11:880$O'lO
Escripturarios-almoxarife	3:6003000
Servente-enfermeiro	2:1003006
Quarda noturno ...... . ....	2:0008000
Porteiro ..... ..............	3:2405000

4-Pessoal contractado
4 guardas, a 1:800$000	-

22—Salarios...................
A operarios. .............. -

JO—Erpediente ..............
11—Eventuacs ................
13—Serriço postal, teegra-

phteo e telephonico....	-
15—Força e luz...............
l8—Movel e utensil los......
31-1'tst11arjo e alimenta çtic

28-SERVIÇO ELE!-
TORAL. .... ....

29 - SECRETARIA
DO CONSELHO

CONSULTIVO
DO ESTADO

1O—Exedf::oie:
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37:0803000

10:0003000

189:210$800	315:f5O3800

52:0103000

7:2001000

7:0808000

81:4303000

152:74's000

47.278:267$000

-	200:000$00

27:600$000
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30	SECRETARIA
DO SENADO

3-Pessoal effe.tico:

Diretor ...... ... ..........	18:0005050
Chefe de Secç0o ..........02:0005000
Redactor de actas	13:0005000
5 officlaes, a 9:840$	49:2005000
2 amanuenses, a 6:2405	12:480$00
Tachygrapho auxiliar.	9:840$000
Praticante dactylographo	3:0035000
Praticante auxiliar	3:000$000
Porteiro .. .... ........ ...	4:2005000
Continuo . .................	3:2405000
2 serventes, a 3:000$	6:000$000

	

9-Acldicionaes a uru continuo	-

31 -- CAMARA DOS
DEPUTADOS

3-Pessoal effectivo:

Tachygraplio chefe	17:220$000
Superintendente do Servi-

	

ço de actas ...... . .....	11:0005030
Secretario das commissôes	13:440$000
Redactor de debates	11:8085000
Official bibllothecario	9:8405000
2 officiaes, a 9:8405	19:680$000
3 amanuenses, a6:240$....	18:720$000
2 praticantss dactylogra-

phos, a 3:6725...........7:3445000
Chefe de Portaria 4:8005000
Continuo ajudante de por-

teiro.' ...................3:2405000
Continuo ajudante de ar-

chivista .............. ...3:2405000
Continuo ........... .......	3:2405000
3 continuos serventes, a

3:0005...................9:0005000

9-Adrlieionaes a 1 taehytjru-
pho e a 1 primeiro offi-
dai. ......... ........... -

10-Expediente .... .........-
11-Eventuaes. ......... .....

..

26-Fardamento para o pes-
soal subalterno	 -
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32- ARCHIVO PU-
BLICO MINEIRO

3-Pessoal effectivo

Director . ........ . ...... ...18:0005000
Chefe de Secção ..........	12:0005000
Primeiro official ....... ... 9:8405000
Segundo ofiiclal...........8:1605000
Amanuense............ ....6:2405000
Copista (praticante coila-

borador) .................	3:5005000
Porteiro ........... . .... ...4:2005000
2 serventes, a 2:6405	5:2805000

7_GroifcaÇões
Substituições ............ ..-

lO__Expeliente .............f -
20-,Jo,'naes, revistas e livros 1.
26-Fardamento para o pes-

soal subalterno	 -

33 - SERVIÇO RA-
DIOTELEOHAPFIICO

3-Pessoal effectivo:
RadiotelegraPiliSta chefe	16:600$000

sdiotelegraphiSta de li'.
classe ...... ............ .10:8005000

8 radiotelegraphiSta de V.
classe .... .............. .42:000:000

O radiotelegraphista de Y.
classe ................. ..46:8005030

jo radiote1egraph11 de 4k'.

	

classe ............ .... ....	72:0005000

6 radlotelegraPhista de 5.
classe ...................39:6005000

2 cadfotelegraPhtsta reser-
va.......................9:6005000

C	
.

hefe de 011icina.........1:4005000
Empregados de officina...	3:0005000

4 -Pessoal contractado:
10 adiote1egraphf sOas	36:0005000
5 estafetas de l a . classe...	15:000$00
3 esiatetas de 2. classe...	4:6005000

8-Diarias .............. ....-
03- Material	radiotelegr(t

phico ..... .......... ... -

103:5605003

324$000
	

133:884$000

136:572$000

2:7065000

3:0005000

1:500$000	143:778000

-	47.783:520$000

67:3205000

7:0005000
5:000$000

600$000	79:920$000

262:4005000

65:5001000

6:030$000

60:0005000	373:0005000
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34 - SERVIÇO DE
CONTENCIOSO E
CONSULTAS JURI -
DICAS DO ESTADO

3—Pessoal effectiuo:

Advogado Geral do Esta-
do, a 36:0005 (verba para
7 meses).. ...............	21:0005030

21:0305000

3 advogados do Estado, a
24:0305 (verba para 7 me-
zes) .................... ..42:0005000

Procurador Fiscal, a 12:0005
(verba para 7 meses)....	7:0001300

10 Expechent.. .............. .-
18—Moveis e utensílios.....

Total da despesa da Se-
cretaria do Interior	-

35 - DIVIDA FUN-
DADA INTERNA

30	Jt .08 de apolices
Emissão do dec. o. 825, de

31 de maio de 1895-5°/
- 10.003:0005000.........	104:3505000

Emissão do dec. ri. 856, de
14 de setembro de 1897-	

91.650$00,35°/-1.833:000$000........
Emiss0o do der. n. 1 074,

de 27 de dezembro de 1900	
60:0005000—5/—1 .320:0005000.....

Emissão do dec. ri. 1.433,
de 21 de dezembro 1.900—.	

124:260500050/ —2.485:000$000 .......
Emlss0o de dec. n. 1.655,

de 17 de dezembro de 1903	
39:0755003—5°/--'-781:500030.......

Emissão cio dec. n. 1.709,
de 31 de inalo de 1901-	

31:50050005O/_630:000$000.........
Emissão do dec. n. 1.752,

de 28 de setembro de 1904	
5:770$000—50 /0 -115:400$000 .......
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Emissão do der, ri. i
de 22 de fevereiro de 1933
—5°/--504:0005000.......28:2005000

Emissão do dec. n. 1.8731
•	dd 13 de janeiro de 1.905

—5°/-4.826:O0050OO. ....	241:3005000
Ernissuio do dec. n. 1.905,

de 25 de maio de 1906-
5°/-1.000:000$000	50:000$000

Emissão do dec. n. 1.972,
do 17 de janeiro de 1907
— 5°/o-10317:5005000,	515:8750003

Emissão do dec. ri. 2.079,
de 31 de agosto de 1907-
5°/4970UO8O00 ..........	24:8505000

Emissão do dec. n. 2.127,
de 26 de novembro de
l907-50/-7.050:000$000	352:5005000

Emisslo do dec. n 2771,
de 2 de março de 1910-
5°/-333:900$O0o ..... ...	17:6505000

Emtsso do dec. a. 2.991,
de 18 de novembro de
1910-5°/-.-3 698:0035000	184:9305000

Emissão do dec. n. 3.799,
de 28 de janeiro de 1913
—5°/ 0 --2.489:0005300	124:4505000

Emissão do decreto n. 4.037
de 10 de outubro de 1913
—5%--993:000$000	49:9005000

Emissão do dec. ri. 4.478,
de 20 de outubro de 1915r	—50/'1.500:000$C00	75:009$009

Embato do dec. ri. 4.668,
de 28 de outubro de 1916
—5°/o-5.000:000$000	250:0905000

Emissão do dec. n. 7.921.
•	de 22 de setembro de 1927

—50 /0-24.000:0j0,000	1 200:000Ç00
Emissão do dec. n. 9.555,

de  de maio de 1930-
5°/-8.8l1:0000Ø90......440:5505000

Emissão do dec. Ín' 9.682,
de 4 de setembro de 1930

479:050$000
Emissito do dec. n. 9 511,

j.	de 20 de março de 1930-

r	
7°10-20,000:000$jOQ ......	1.400:0005000

6.297:120$000

Enilssilo do dec. ri. 9.625,
de 1. 0 de agosto de 1930-
7°/-10.000:00O5000	700:000$000

Emissão do der, ri 9.651,
de 1. 0 de setembro de
1930-7% 10.000 :000000	700:0305003

8mlsslo do dcc. In. 9.716,
de 20 de setembro de
18207°/20.000:000'O00 1.400:000$000

Emlssao dl) dec. n. 1Q.240,de
8 do fevereiro de 1932-
7°/a 56 041:0095000........3 922:8705000

EmJsso do dec. n. 10.997,
de 18 de junho de 1933-
7°/a 20,000:0005090.......1.400:0005090

48.237:3495000

	

70:0005000	
01

	13:870$000	83:870$4:00

48.321:2105000
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Emissão do dec. ii. 9.766,
de 24 de novembro de
1930-9°/ 215,000:0308000. 16,348:0103000

Juros de 30/ vencidos no
primeiro semestre pelas

policcS do EmprestimO
Mineiro de Consolidaçao
_130.030:0053000.........3,250.0003000 34.017:990$(Y9)

37—A,?Irtiza{ :
Para resgate, ao par, das

apoliceS do Emprestimn
Mineiro de Consolida
çáo, sorteaveiS em 30 de
junho de 1935 ............

41—Prenio, de a0,01ic'e8:
Para pagamento dos pre-

mios do sorteio de 30 de
junho de 1935, do mesmo
i'mprestimO ..... ........

36-DIVIDA FUN-
DADA EXTER-
NA

36 - -j ,u'O.Ç e co»u,i558:

The National City Bank ai
New York:

Emprestllflo americano de
14de março de 1928, de
36 .500,030,02 juros—
3510,185,00 ao cambio de
ltd 83210.....4.118:4173600

Commissão --
$3.240,92, !dera 	4. 145;006$300

The National City Bank of
New York;

EmpreStilflO americano de
14 de setembro de 1929,
de $8.000.0000 juros-

3192.010,0) ao Cambio de
Gd 8$219... .3.98W0505800

CommissãO $3.050,25 idem.25:0373100 4.305;0873000
Doou Fischer  Cio.

Emprestimo inglez
nas Qeraes" Electric
Light and TramWaYS" de
27 de julho de 1926, -

£120.000-0-0:
Juros £ 2,768-0-0 ao cambio

de 6d...40$000... 110:7205
Commissn

£ 350-O, idem. .1:4403000	112:1508009
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J. Henry Schroeder & Cio.
rEmprestinio inglez de 14 de

março de 1928, de £
1.753.000-0-0:

Juros
£ 105 339-0-0, :ao cambio de

6d 40$000 ... .4.138:9403000
Commlssao
£ 670-4-0--0, idem. 26:808330 4 165:748$000

37— A nsortizações:
The national City Bank 01

New York: Ensprestimo
americano de 14 de mar-
ço de 1928, de $8.520.000,
00:

Amortização $138.000.00,
ao cambio de 6d-8$219.. 1,199:9743000

The Nationai City Bank of
New York Emprestimo
americano de 14 de se-
tembro de 1929, de..
$8.000.000,00:

Amortização - $118.000,CO,
ao cambio de 6d-8$219	1.027:375$000

Dsnn Fisclier & Cia.
Emprestimo inglez "Minas

€ieraes Electric Light
and Tramways" de 27 de
julho de 1926, de.........
£ 120000-0-0.

Amortização — £ 4.432-0-0,
ao cambio de 6d 403000..	177:2803000

J. Henry Schroeder & Cia.,
Emprestimo inglez de 14
de março de 1928, de £
1.752,000-00:

Amortização £ 28,701-0-0,
ao cambio de 6d 403000.. 1.222:660$000 3.627289$000

13— Serviçs patal, telegraplu-
co e tehph(nico:

Custo do sei-viço com ca-
, selios, etc..... .....	30:0003000
ilioa e svbve_eç'les:
L de fiscalização á
inrissão de Estudos
anceiros e Economi-

35:0001000

16.120:294$400
Juzir
estimo americano de
1.,$8.500.030,09-77,50/
Idos, conforme "Sche-
Oswaldo Aranha"... 5.049:3971500
estimo americano de

)00.000,00, idem, Idem
4.776:266*400

7W:44000

720:0003000 35.404:190P60

12.428:0051400
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W:112$900

5.086:501$500 15 159:271(1400	901:0175000

-	 -	3(1.455:2075001

Emprestimo inglez 'Minas
(ieraes Electric Llght &
Trzimways de ............
£120 .000,0-0-0, Idem idem
Idem .....................

Emprestimo inglez, de 1928
£ 730.000-0-0, idem, idem
Idem.... ........ .......

37- COMPROMIS-
SOS DO THE-
SOURO

35 —feres, descontos e coei mis-
sOes

Juros de emprestimos eco-
rsomicos..... ...... ... ...	850000$000

Idem de deposites, cauções
e cofre de orphaoS	50:9003000

Despesa com juros, com-
missões, descontos de ti-
tulus, reformas, etc., a
particulares e bancos . .. 12.000:3005000

38-ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL

2— Rcpresesstciçüo do Socretario.

3....pessoal effectioo:

3 Directores, a 18:0;03002..

Consultor juridico (Verba

Procurador Fiscal ..........

2 Contabilistas a 9:840$000..

Secretario de Estado.......
Chefe de gabinete.........
Director ,geral do 'Ihesouro

Chefe tcciinico Contabilista

para 6 niezes) ............

	
3(3:000300)

30:0030000
18:0000000

12: O000O0

54:00)10(0)
12:0003300

l4:4)0$')00
19:680$000

Auxiliar	de Fiscalização	
12:000$000(classe extiacta).........

2 Fiscaes de Rendas (decre-	
25:200$000to 10.186 a 12:00i.$O0')....

10 Chefes de SecçSO, a --	
120:000300012:0305010 .... ......... ..

Guarda-livros cia Divida	
12:0005000Fundada ................

13 Primeiros Officiaes, a	
157:41050009:845(1000 ............. ...

22 Segundos Oif!ciaes, a	
179:520(10108:113050)0 .................	3O:880300O37 Ama:uenses, a 6:2403000	
15:0000300Thc-soureiro...... ...... ...	
21:60050002Pagadores a 10:8014000..

rI Encarreg?,do do Serviço de
Man,", 	...............

Porteiro ...................
5 Continuos a 3:2403100.. -.
ii Serventes a 2:t403030...
Thesoureiros das Secreta-
rias do interior o da'
Agricultura, transferidos
para as Finanças, em
virmOs do Decreto 11.734.
de 25 de dezembro de
1924 .....................

5 Pagadores da Secretaria
da Agricultura, Idem,
ideia, a 7:2005000........

4—Pessoal contractado:
Guarda-livros bancado...
112 Praticantes a 3:000$000.
1 Expedidor Geral........
16 Serventes a 2:4)0$OOo...
2 Serventes-diaristas a --

2:1605000 .................
1 Cablielro .... ... ........
2 Chauifeurs a 4:20030)0....
Ajudante.... . .............

Fiel do Thesoureiro da Se-
cretaria do Interior,
transferido para a Secre-
taria das Finanças, em
virtude do Decreto 11.73.1

12: 00)5000	. Substituições regulamen-
tares

A funccionarios dos Ga-
biuetes ................... Qebras, sendo: ao Thesou-
reiro, 1 8005000; a 2 Paga-
dores, 3:6005000 ..........

A Conferentes de Caixa...
Auxiliar do 2. 1 Pagador...
Porteiro da Secretaria—_—
Encarregado do Archivo..
Para quebras ao Thesou-

reiro cia Secretaria do In-
terior, transferido para a1	Secretaria das Finanças

:	!	pelo Decreto 11.734, de
r	25 de dezembro de 1934..

Gratiiicaçoo ao mesmo.

8—Diaiias a funccioseaiioa cai
o/agem ...................

—Addicionaeo da Lei 425 a:...

1 Director ..................
1 Primeiro Officlal.........
1 Segundo Official.........
1 Continuo................
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9:60131000
4:20351)00

16:21,(3009
29:040$300

24:000(1000

36:0005000 1.088:7505)00

12:000$003
336:0JOJ0O

4:880$030
IS: 4011$30)

4:320$00
2:1605:00
8:41030.))
3:0Jt)503J

409:1605000 1,100:7605000 49,355:2075000

7—Grritificciçõe:

6:0005000	415:1605000

30:0005000 -

80:0)05030

5:4005000
14:402(1300
1:2000000
1: 200$ 000
1:200$000

1:200$000
6:60053(Y1	1)1:20050000

5:4001020

1:8003030
9548100
8163000
324500.)

12.900:0015010

1-
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40 - Postos fiscaes

$ - Pessoal effectíco;

21 vigias de primeira clas-
se a 5:400*000 ........ ...

45 vigias de segunda clas-
se a 4:8005000- ...........

- Pesvo coa Ira ctado:
50 guardas de primeira

classe a 3:030*003........
80 guardas de segunda

classe, a 2:400*000......
218 guardas de terceira

classe, a 2:040*000.....
Zelador da balança de Si-
tio.......................

Capatazes, com a diarta
de 3*000..................

39— COLLECTORI-
AS

3—Pessoal e/ic liv.
Quota lixa para 14 collec-

tortas de primeira classe,
a 3:0001000...............

Ideni, para 46 cuilectorias
de segunda classe, a -
3:0001200................

Ideni, para 60 coliectorias
de terceira classe, a -
3:0005000................

Ideni, para 84 coilectorias
de 4. 1 classe a 4:5003020.

Idem, para 18 coliectorias
de quinta classe a 5:002*

4—Peesoal cvnl,'aitcsdo:
10 auxiliares de coilectoria,
a3:000$000 ...............

10 auxiliares de coilectoria,
a 2:4003000...............

4 auxiliares de coilectorta,
a 1:8005000..............
1 auxiliar de coliectoria,
com a diarla (te 3$090.. . -
1 auxiliar de coilectoria,
com adiaria de 10*000....

10—Expediente
39—P,reentag,mi a coliecto-

coa, eacrivdes e pronzo-
fores de justiço........

30:000*000

24: 000$00))

7:20(1*000

1:095$000

3:6501000	65:940$000

-	60:000*000

-	3.315:1)0(4000 4.268:945*000

-	 -	58.186:496$000

113:4005000

220:800*000	334:200*000

150:0305030

192:0005030

441:7205030

5:8805330

1:095)000	793:095)000

42:000*000

138:000*000

180:000*0(1)

378:000*000

00 : 000$(X0)
	828:01111*1)10

10.5
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1 ThesotlreirO da Secreta-
ria do Interior...........

10—Expediente para Gabine-
tes........................

11-- Eventuaes:
Conservação doediliClO -.
Eventuaes (sendo 200:000*

da antiga verba 18)......

13—Serviço postal	tehgie.a-
phiCO da Secretaria......

14SerpiçOS Hollerith:

Aluguel de machinas, ac.
qulsiç5o de cartões e ser-
viço technlcO ............

15—Força e lua..............
13—Serviço Telephonico......
16—Ve6ieulOS e accessoriOs. .
17—Cosnlni5tiVe is e lubriftcan-

teM .... ..... ............ í
18—Moveis e utensifio:

AcquistçAO de mobiliadO,
archivoS, ficharlos e ou-
tros materiaeS neceSSa-
rios racionalização dos
serviços.................

7_Grotificctçiies aos respec
tivoS encarregados......

19_Propayaètda e publicidade
21—Suco si endas O 1 ii /ironso

23— RPsli(v jeles:
AnnullaçõeS de rendas....
Saldos de contas com entes

a favor de exactores.....

24-8egus08 7e proprios do Es-
tado .....................

26—Fardamento ao pessoal su-
balterno .................

34—ExerciciOs findos:
Para pagamentos não re-

clamados em tempo.....
36—JurO8, descontos e caiam is-

slev—Despela com o se-
colhimento dos soldos de
arrecadações de rendas
pelos exactoces do !stado

61-0ausas da Fazenda:
Custas, honorarlOS de ad-

vogados, despesas em
cartorio, etc..............

	

1:200*000	5:124*000

20:000*000

7:000*000

	

402:000*000	407:000*000

55.000%000

160:000*000
35:000*000

20:000*000

110:000*000

400:000*000

2.884:6441000 49.355:207*0(02

610:030*000

10:000*000	620:000*000

85: 000M0

7:7003030

8o0000$000

85:000*000

80:000*000 4562:3445((0)

ii
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39 - Prce o tagem .o arr, eu-

	

daçao eu /1ea ...........	 70:0003090	930:995)000
7 - Gratificações:

uhStitUlÇ8CS regulamenta-
res.......................

8 - Jiiaricis
Aos vigias com séde nos

postos do Rio de Janei-
ro, Angra dos Reis e Vi ,
ctoria, a 10)000..........

10 - Exp e t
 de caso de d

édiefle................
60 — Alugestacamentos polieiaieS jnn-

to aos postos fiscaes....
39 - PercetaU1 aos vigias e

guardas sobre arrecada-
çdo............ ... ...... .

41—Estrada de Ferro

- Percenta9efl sobre arFe-
cadação de rendas......

42 —Fiscalização de
rendas

- 3 Pessoal effectivo:

8 Inspectores a 10:8001000
31 liscaes, a 7:200)000.....

4 - Pessoal contract000
6 fiscaeS em commiSSSO, a

7:200)000.............
u	

...
6 axiliares fixos a.......

4:2003000.................
6 auxiliares lixos a ..... ...

3:600)000................
4 auxiliares ambulantes a

3:000)000................

8 - Diarias e gratificacdes a
funccioizaiios da fi8caie-
:aÇâO ...................

9 - AddieiOna58 a 1 inspe..lO1
10 - Expedieii8:

Parao s inspectores e fisca-
es, efiectivos e contra-
ctados, a 50)050 por mino
a cada um ..............

12 - Transporte:
Passagens, abono kilome-

trico, telegramifla e cor-
respondencia para fisco-
zaçflo ambulante........

13 - Serviço postcil e telegra-
pliiCO

-	20:000)000

10:950$000
20:0303000

o:UO3OOO

2.o.000)JIOJ 1.404:845:0

1.0U0:000O

	

86:400$030	 .4
	223:2005000	309:600)200

	

43:2003000	 -

25:2001300

21:500$003

	

12:000)000	102:000$00
41:604050 00.591:341)0

	

-	 333:315)10)
1:0803000

	

-	15:000)000

130

1

43 - IMPRENSA
OFFICIAL

3 — Pessoa! effectioo:
Director ...................
Chefe administrativo.....
Chefe das offício.........
Chefe da Secção Central..
Tliesoureiro................
Almoxarife ................
2 ajudantes technicos, a.

11:160)000.................
1 fiel de Iliesoureiro ......
2 tos. guarda-livros, a....

9:6003000................
1 sub-chefe da Secção Cen-
tral.....................

3 chefes de secção do ser-
viço nocturno, a.........
9:6003000................

15 chefes de seccão do ser
viço diurno, a ....... ...
8:400300tJ.................

2 2os. guarda-livros, a....
8:400)000.................

5 redactores do <Mlnas
r'	Oeraes>, a 12:0004000...

Chefe da composição e pa.
ginaçao do «Minas Ge-
raes'..... ... ...........

2 porteiros da noite, a....
8:600)000.................

1 porteiro do dia..........
4 ernendadores de provas

a 5:400)000...............
2 typographos obreiros de

1." classe, a 5:400$000...
60 primeiros officiaes, a..

5:160)000.................
Ajudante de portaria.....
3 conf:rentes do "Minas

Geraes,, a 5:400)000.....
14 segundos officiaes, a...
4:200)000................

3 primeiros praticantes, a
3:6003000.................

Auxiliar de porteiro da
noite .....................

Auxiliar do archivo ......
4 encadernadores obreiros

de primeira classe (pau-
tação), a 5:400)000 ......

7 encadernadores obreiros
de primeira desse (bro-
chura), a 4:200$000.,..

Contiuuu...........
19

30:0003000
14:100$0M
14:41)03(100
13: 00$Ci00
12:0003000
12:000$000

22:320$000
10:800$000

19:200$000

9:600$000

28:800)000

125:0001000

16:8003000

60:0003000

10:2003000

12:000)000
5:400)000

21:600$000

10:800$000

309:600)000
4:800)000

16:2001000

58:8003000

10:8005000

4:200$1)00
4:2003000

21:600$000

29:400)000

902:1203003	 61.522:3366000



r1
1 segundo taxador .... ...

primeiro otficial.........
1 servente.................

li - Expediente...............
li- Evrutuacs ............ ...
12 - Transporte:

Fretes, carretos e despa-
chos.....................

13 - Serviço postal, telegra.
phico e porte do «Minas
Ge,raesu..................

15 - Força e luz...........

17 - Combustiveis e lubrifi-
cantes ...................

47 - Material para Imprensa
Papel para o «Minas Ge-

raess .... ...	............
Papel para obras e carto-

tolina..................
Papelao....................
Tintas.....................
Machinas e accessorios..

44-INSPECTORIA
FISCAL

3 - P000al effectivo:

Director ...................
Ajudante..................
2 chefes de secçao, a.....

12:00)5000...............
8 primeiros officiaes, a...

9:84050)0 .................
15 segundos offlciaes, a...

8:130501.1.................
5 amanuenses, a..........
6:24)5:0).................

Porteiro....................
2 continuas, a 4:2005000...
2ssrventes, a3:601U003....

4 — Pessoal contractado:
II praticantes, a...........

3:001iOt)0.................
1 chimico analysia........
1 fiscal encarregado de

amostras ...............
1 escripturario da secção
de minerio .............

4 serventes, sendo um en-
carreda(lo de fo::ida de
anloStias de finei ii)....

6:972$00)

20:00051i0)
40;0J0$J0)

120 :00050:1)

70:00050))

3.058:5525020 61.522:3365000

60:0005000

935:0005010 4.083:5524000

323:520$1)00

eu

3)200510))
14:4U04000

24:003$003

78:720$000

122:40030120

31-200-000
6:1)0)5)00
8:405000
7:200$000
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720$(100
51(1,000

240$JOJ

375:000$000

500:000$00
2):)- 0,003
30:000100
40 :OOdi000

27:005000
9:ldO$000

9.0003000

6000$000

14:100000	65:1005000
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Continuação	 909:120$000	-
protocoflista ......... . .....	30005000
Continuo ............. ......	3:24080t0
4 terceiros officiaeS, a...

3:0001)000.........	12:000 o00
TelephOfliSta ........... ....3: 00$00
5 serventes. a 2:4003000	12:0005000
Fundidor de metal	3:0005001
Pasoadora de bilhetes	2:1604000
Paginador do «Minas Ge'

raes	...................9:6105000
3 auxiliares de redacção. a

9:60050120 .... .............28 800$000
Auxiliar tcChfliC() 7:0005000
2 primeiros auxiliares de

guarda-livros a ...... ...
7:2005000.................14:400500')

Traductor de telegrammaS 8:4025000
Encarregado de electrici-

dade...................7:8005000
25 ajudantes de secç0o do

serviço diurno, a........
7:2000000 ................180:0005000

5 ajudantes de secção do
serviço nocturno, a.....
7:80,4000.................39:0005000

1. 0 taxador ................7:8005000
2 ljnotypistaS mensalistas,

a 7:8003000..............15:6005000
3 revisores do «Minas COe-

raes, a 7:8005000.

	........

	23:400$C'OO
2.° taxadOr ............... .7:2005000
4 linotypiStaS obreiros de

1.' classse, a ............
7:8005000. ................3i:200$000

1 iinotypista obreiro de se-
gunda classe ............6:6103000

1 revisor de obras .........	6:2405000
Apontador .................6:000500,1
Encarregado de compras	6:000$000
2 reportereS, a 6:000$"00	11:0005000
2 pautadOres obreiros de

primeira classe, a 5:4005	10:8003000 1.376:760$000

4 - Pessoal contractado:
MensalistaS e obreiros	-	 1.380:14050')0

7 - Gratificações:
Por serviço extraordinariO

do art. 13, paragrapho
unico da lei 11.. 844, de
1923......................50 0005000

Gratificações e percenta-
gens .....................54:6815000	104:6505000

9 - Addicionaes de 10°/, o:
i ajudante technico	1:116$000
1 segundo guarda-livros	840$000
1 chefe de secção de servi-

ço diurno ..................8405000
1 redactor .................1:204030
1 ajudante de secção do

serviço diurno. . .........	7205000
1 linotypiSte mensalista ..	7805000

ri



- 292 -

8 - DiariaS:
265 diarias de 2$00 a9

praticantes .. ............. -

9 - AddicionaOs do 10°/a a:
	Ajudante ..... ..............	1:4405000

Chefe de secção.......... 1:2(108000
5 primeiros officiaes, a....

9845000..................4 9205000

	

Porteiro ....................	6008000

	

Continuo ...................	 4208000

10 - Expedienetc .... ......... -

11 - Eventua8
Conservação do edificlo,

elevadores, insialiaÇões

	

electricaS e hydrauiiCas..	-

12 - Transporte
Acondicionamento e car-

retos. ................. ...

13 - Serviço telepheflico.... k

	

15 - Forço e luz ............. J	-
215 - Fardamento d o pessoal

subalterno...............

35 - Auxilios para aluguel de
casa:

Ao director	 6000$000	461:770505)
Ao porteiro 

45 - JUNTA COM-
MERCIAL

3 - Pessoal effetívO:

Chefe de secção ...........	12:0008000
1. 1 official .................	9:8408000
Amanuense... .............	6:2405009
Porteiro ....................4:2003000

4 - Pessoal contractado
Praticante .................. :000$O0(
Servente ....... ...........	2:4008000

10 - Expediente............... -
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46 - APOSENTA-
DOS E REFOR-
MADOS

	42 - Aposentado, ............	2.600:0005000

	

43 - Reformados..............	1.700:000$000	 4,300:000$000

47 - ILLUMINA-
ÇÃO DA CAPI-
TAL

Contracto de 1929......	 1.800:0005000

48 - INSTITUTO
MINEIRO DO
CAFE'

	Taxa-ouro ...... .......... .	 8.400:0005000

Total do orçamento de
despesa da Secretaria
das Finanças.	 80 608:938$000

Secretaria da Agricultura, Industria,
Commereio e Trabalho

(As verbas deste Orçamento são para 9 meses,
excepto aqueilas que trazem indicação de

2 ou 7 meses)

49— ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL

2 - Representação do Secre-

	

tario...................	 9:0005000
3 - Pessoal effectivo..........

	Secretario do Estado......	27:000$000

	

Chefe de Gabinete........	13:SOd$000
3 Superintendentes (Ver-

	

ba para 2 mezes).........	9:000$000
7 Chefes de Serviços te-
chntcos a 1:5005000 (ver-
ba para 7 mezes)
	

73:500$000
4 Chefes de serviços ad-
ministrativos, a 1;300$000

	

verba para 7 mezes).....	35:8005000

5:5705000

8:5805000

35:000$000

5:000$000

10005000

9:0005000

2:0005000

455:770$000 65. 605:8885000

1

32:2805000

5:400$000

3:600$003
	41 :2850
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:hnlco de plantas sac-
hariferas, oleoginosas e
xteiS (2 mezes)........
siliar technico (verba
ara 7 mezes) ...........
,paradores de 1a Classe
gundos officiaes.....

ciliar contabilista (2 me-
s) ..................	...

Dnlabllistas (verba para
niezes) .................

Imoxarife (2 niezes)....
Dllaborador (2 mezes)..
scripturarloS de 1.'
[asse (verba para 7 me-
es)......................
cal de postos meteoro-
(gicos, )2 inezes........
cal da ROde Meteorolo-
ica (verba para 7 me-
es) ....	.................
esenhistas ........... ...
esenhista de 2." classe
1 m(-,zes) ........ ........
[calista .................
:hnico de Apicultura e
unicultura .... .........
:hnico de Avicultura...
cal de colonias.........
ganizador e zelador da
ixposiÇão Permanente (2
nezes) .......... .........
carregado de mostrua-
los (verba para 7 mezes)
spachante da Intenden-
ia .......................
mographa ...............
,manuenses (sendo 3 du-
ante 7 mezes) .. .... ...
:orrentista (2 mezeS).....
agrimensores...........
Lpuradores de 2. classe.
ripturario (2 mezes)....

tI da lntendencia.......
mazenista da lntenden-
ia.... ... ..............
:haulfeurs, a 4)05000.
stre de culturas........

ixiliar de armazenista...
clinico de Sericultura...
cripturario do Departa-
atento de Agricultura 2
aezes)...................
cripturario de 2. classe
verba para 7 mezes)....
hllothecaria..............
auxiliares de de 1". clas-
se........................
iuxiIare de 2." classe...
,rteiro ................... ..
iutdliares de 3. classe...
chauffeurs a 3105900.....
cpedidor de mercadorias
continuos ............ ...
,chnicu de fumo (2 mezes)

1:400$000

4:90Ç'$OOO
18:90)5000
36:7205002

1:300$000

9:8005000
1:3000)220
1:3101000

9:1005-3011

1:3005000

4:i.005000
16;200$000

1:2001000
5:4005000

5:4005020
5:40050)2(1
5:4005000

1:200590)

4:2005000

5:400$000
5:4025000

39:001500)
1:0080110

72:030$C0O
31:50512))

1 :OJO$03)
4 0,205.0)

4:050$000
8: 100;'0)
3:8705000
3:690$020
3:600$00

2:800502)0
3:6005000

32:40052)0)
18:90052)0
3:150$04)0

24:300)000
6:3005020
2:7005000
9:72050)0

500$000

10:4005200

45:5005000

8:4005000

9:1005000

2:600$000

9:1005000

11:700100)
11:7000000

2:400$010

8:4005003

2:400$000

4:80050071

SI: 000000

4:O0'$000

9:00$000

2:0105000
18:0002000
18:0O$000

2:000$003

12:600$000
9:001$020

8-100$000
51:Sti00O O

1:640$000

1:6401000

14:0001000

1:6005000
7:>0r5000

i8:8005 ,O0

1:60J5000

1:410000)

4:900$300

4 Inspectores (verba para
2 mezes) ................
5 Encarregados de servi-
ços techaicuS; a 1:310.1000
(verba pata 7 mezes)
Chefe de secção technlca
(verba para 7 mezes)....
Intendente (verba para
7 mezeS .................
Director da estação ex-
perimental (verba para 2
mezes) .................
Encarregado da estação
experimental (verba para
7 mezeS) ............
Technico de EnthomolO-
pia e Plsvtopathologia..
Technico de Çitricultura
Geologo chefe (verba
para 2 meze'). ..........
Chefe de secção de geo-
logia (veiba para 7 me-
zes) ........... ............
Meteorologista - c h e  e
(verba para 2 mezes)...

2 Engenheiros hefes do servi-ço d_)
Departamento

Geograpisicoe Geolo-
gico (verba para 2 me
zes) ......................
O chefes de secção, a
1:0205000 ...............
2 cliees de secção, a
1:00 O0) (verba para 2
mezes( ........... .......
1 Engenheiro de 1.a cias-
se ........................
1 Engenheiro de 1." classe
(verba p:ua2 mezes)....
2 (leologos ....... --- .....

2 chefes de turma........
1 assistente de MetereO-

logia (2 uiezes)........
2 assistentes de Meteoro-

logia a 90 COO (verba para
7 mezes) ................

Dentista dos Institutos....
Teclinico de sementes e

mudas ...................
7 Primeiros officiaes .....
Diaristas (2 mezes)........
i Guarda-livros da Inten-

dencia (2 mezes)........
2 Guarda-livros (verba

para 7 mezes) ..........
Engenheiro de 2." classe

(2 mezes ................
Cartorapho! ..............
4 topographos .............
Meteorologista auxiliar (2

mezes) .... .... ..........
Technico de silvicultura (2

mezes) ....................
Encarregado de sementes

e mudas (verba para 7
mezes) ...... .............



- Grasificaçles:
Ao pessoal do Gabinete,

de accordo com a distri-
buição que o Secretario
determin ar.............

Ao inspector de Ensino
Profissional e Agricola
(2 niezes) ......... .... ... ..

Aos substitutos, quando os
substituidos nada per-
dem.... ... .............

$ - lhanas o fa acnes anjos
ao, serviço .................

9 — Addiecionaes ao encarne-
ga0o de soostruaniOs (7 me-
zes) .............	...........

Is— Expediestte.:
Material para a Sccretaria

Idem para os serviços
techicos..................

ii - Ec vtnaes:
Despesas de prornpto pa-
gamento ........... .......

Enceramento ..............
l)espeSas da Intendencia..
Outras despesas eventuaes

12— T,suso,feS:
Passes e transportes......

IiT'aflsVOÉ Despesas de
es.

clonarios
serviçoVeis	publicotaw

18—Serviços postal, telegra-
plu o e ('lephonico:
Corespondencia do pes-

soal externo.............
II - torça e luz:

Illunsinaç3.o, teiephones e
e elevodores ........... ..

19—Propaganda e publici-
dade................. .......

11— Encoinrnendas á Impren-
sa..........................

56— Fardaeunto do Pessoal
uballernO ..................

34— Exercidos findos.........
60— Alivp'eis de ea'niptOriOS.
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27:0005000

2:600$000

15:0303000	44:600$000

54:000$000

420$000

15:000$000
5:000$000	20:000$000

20:000$000
1:500$000
4:5005000

20:0005000	46:00o400Ü

270:0003000

87:000$000

1:0003000

-	 9:000$000

-	27:0003000
80:0003000

5:400$000
4:500$000

-	18:0O0000 1.959:740$000
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Encarregado de campo de
fumo verba para? mezeS	1:750$000

Guarda da Exposição Per-
manente (2 mezes) ......	5005000

12 serventes sendo verba
de O p.	meses e de 3
para 7mezes... .........	22:4405000

Servente porteiro da in-
tendencia (2 meses)	440$000

2 telephonistaS (verba para
7 mezes)............. ...	4:2003000

Chefe de secção de conceS-
sao de aguas (verba para
7 mezes) .................	8:4003000

Official de Gabinete (ver-
ba para 7 mezes)	 7:0003000

2 assistentes de serviços
(verba para 7 mezes...--	14:000$000

Engenheiro da Inspectoria
de sarviços Urbanos (2

mezes) .............. ...2:0305000
Encarregado do material

(verba para 7 mezes)	6:300$003
Porteiro da Feira Perma

nente de Amostras, a
35:15000...................3:1503000

Zelador da Feira Perma-
nente a 3005009..........2:7003000	1.059:470$000

4 - Pessoal coo fractadO
Director de Serviço de

Ensino Profissional e A-
gricola (7 mezes)........10:3003000

Fiscal dos Institutos de En-
sino Agricola (7 mezes)	9:1003000

TechnicO de vitricultUra e
vinicultura (2 mezes)	2:6005000

Teehníco de vitivifliCui
fura (verba para 7 me-
zes) ....................9:1003000

TechniCO de Zootechnia	9:0003000
TechniCo de café e cereaes	6:300$000
TechnicO de ia icifliOS	 6:300$000
6 veterinariOS ....... .......	37:00$000
Technico de fructicUltUra	5:4 u50}J
TechniCo de forragens e

aljmentaÇO..............5:4003000
Agronomo de colcniaS 5:400$000
Fiscal de contracto da S.

M. de Sericultura	 4:5003000
6 auxiliares de veterinarlO	21:6001500
Auxiliar de escripta	2:7003000
Auxiliar de bibliotheCario	2:7005000
5 dactylograPho5 (verba

para 7 mezes ....... .....8:7503000
32 praticantes (sendo3 du-rante 7 mezes)...........70:5003000
Chaulfeur da lntendencf a

(sendo 2 mezes a 259$00)	2:9503000
2 cabineiros (sendo 1 verba
para 7 mezes)............2:4003000

Auxiliar do tecbnico de
turno (2 mezes)	 300$050

Feitor de campo de fumo
(verba para 7 mezes)....1:0503000 224:3503000
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50 - SERVIÇOS DE
AGRICULTURA E

PECUÁRIA

3 — Pessoal ef/cti0:

2 guardas................
2 mestres de officinaS..

Director da Escola Agri-
cola Padre Sacramento'

Economo ..................
Medico ..................
3 chefes de pavilhão ....
2 professores primarlos..
O adjunctos..............

Mestre de culturas.......
2 mestres de ofiicinas...
2	guardas................

4—Pessoal contractado

Mestre de culturas da Es-
cola Profissional .Del-
fins	Moreira"...........

Escripturario do Campo
de Semente de Nova
Baden..................

Idem de Carmo da Matta.
Auxiliar do encarregado

do Jardim Botanico.
Escripturario do Posto de

Monta de Cambuquira..
Idem de Leopoldina......
Encarregado da Fazenda

de criação de Abaeté...
Idem do .Horto Florestal

de Cataguazes'.........
Mestres de ofdcinas do

Instituto .J080 Pinhei-
ro".......................

Contra-mestres ............
Professor de cultura phy-

slca......................
Orientadora...............
Empregados internos.....
2 mestres de culturas do
Instituto «Barão de Ca-
margoS' ......... ........

Chefe de Pavilhão........
Medico...................
Escripturario..............
Professora adjuncta.......
Guarda....................
Empregados internos.....
Chefe de Pavilhão do Ins-

tituto Agricola -Carlos
Prates" ..................

Mestre de culturas........
3 mestres de officinas...
Professor primario........
Adjuncta .......... ........
Empregados internos.....
Chefe de pavilh0o do Ins-

tituto «'Bueno Brandéo..
Medico...................
Escripturario ..............
Professor primario ........
Adjuncta .................

3: 000'000
4:500$1100

5:400$000
4:3'O$O))O
2:7005)00
6:750$000
5:4075)830
4:5300000
3:150$000
4:5003000
3:0005000	293:550$000

3:2405000

3:240$000

0:4823200	293:5503000 1.959:7405300
3:240$000

3:240$000

3:240$000
3:2405000

3:W0$000

3:600$000

12:9375500
1:350$000

1:350$000
1:350$0(0

19:0505000

6:3701000
2:251)1000
9:70'$000
1:71)05000
2:5o$003
1:5001000

15:750$000

2:2505000
3:1505)00
6:750$00
2:700$000
2:250$00
4:5025000

2:2815000
2:700$000
1:81)05000
2:704000
2:2 05000

Director do Campo de Se-

	

mentes de Nova Baden	6:30050041

	

Idem de Carmo da Matta	6:300000

	

Idem de Patos .............	O 3033003	18:1003300

	

Idem de Maria da Fé .....	6:3005000

	

Ideni de S. Francisco,....	6:309$WO
Director do Jardim Bota-

n.:o (2 Inezes)..........1:400.3000
Encarregado do Jardim Bo-

tanico (verba para 7 me-
zeS) ......................

10 fiscaes de maltas ......
6 guardas florestaeS ... ..

Director do Instituto «JoOo
Pinheiro" ...............

Economo .................
Medico ....................
Mestre de culturas........
2 auxiliares de mestre
de culturas..............

Professor de desenho.....
de musica........
de trabalhos ma-

nuaes....................
primario..........

4 professoras adjuntas.
7 chefes de pavilhão ....
Guarda ....................
EscripturariO ..............
Auxiliar (te escripta.......
Director do lnssituto «Ba-

rão de Camargos........
Professora primaria.......
Director do Instituto ' Car-

los Prates................
Director do Instituto «Bu-

eno Brandão» ...........
Administrador da ,,Fazen-

da Modelo Gamelleira
Encarregado do Posto de.

Monta de Cambuquira..
Idem de Leopoldina ......
Director do Appren liza-

do Agricola «José (ion-
çalves" ........ ..........

Director da	Escola de
Horticultura de Jtajubd"

Director da Escola Agrí-
cola Adeiladc de An-
chada» ....... ...........

Economo ......... .........
Medico....................
2 professores prtmarioS.
1 adjuncta...............

Mestre de culturas ........
chefes de pavilhaO....

4:9055000
45:000$)00
16 :20,4000

6:7555000
6:30$030
3:15()8000
3:870$030

3:6005010
1:8001000
1:8015000

3:870$000
3:154000

10:0205.830
IS:00000

1:8305000
2:700$000
1:500$000

5:400$000
2:700$000

5:400$303

5:400$000

4:500$000

6:3005000
5:400$000

6:4003000

7:650$000

5:400$000
'1:3205(M
2:71)05000
5: 4'J05000
2:2505070
.3; 153800))
6:750$000



i`
2 guardas, a200$000 (ver-
ba para 7 mezes)........

Professor de noções de
physica e chimica e ele-
mentos de mathematica
(verba para 7 mezeS)

Professor auxiliar (cursos
proflssionaes) (verba pa-
ra 7 mezes) .............

Economo (verba pala 7
mezes ....................

Empregados internos da
Escola Agricola ,,Adelai-
de Anrirada.. ........ ...

Adjuncta de professor pri-
mano ....................

Empregados internos da
Escola Agricola «Padre
Sacramento". ............

Chefe de pavilhão da
' Fazenda Modelo lia-
meleira" ..... ...........

Mestre de culturas .......
Empregado de campo ex-

perimental ...............
Professores ................
Escripturario ..............
Empregados internos e ca-

maradas .................
Encarregado da «Fazenda

Diniz". .................
Para contractar pessoal

para fomento do algo-
dão ............ .........

Idem, idem, Idem do tu-
mo......................

Idem, idem, idem agri-
cultura e pecuaria.......

35—A az itios e subvenções
A' Estação Radlo-Diffuso-
ra.......... ........... .

Ao Instituto Biologico...
Ao Serviço deCaça e
Pesca...................

Ao Serviço anti-ophidi-
co................

Ao Serviço de Algodão.
A' Escola Profissional

-Delfim Moreira' ........
A' Escola Agricola de

Lavras

9—Addiciossaes dr 10 %
A 1 professor primaria do

Instituto «João Pinhei-
ro' .........	....	........

A 1 chefe de pavilhão,
Idem....................

Ao administrador da «Fa-
zenda Modelo Gamel-
leira».....................

Mestre de culturas	.
Professor de desenho....

de musica....
.	de trabalhos

manuaes...............
2 mestres de officlnas...

Guarda ...................
Empregados Internos......
Chefe de pavilhão do

Appren d Izado Agricola
José Gonçalves" ........

Professor primario........
Adjuncta ..................
Mestre de culturas........
Empregados Internos......
Chefe de pavilhão da 'Es-

cola de Horticultura de
ltajubá> (2 mezes) ......

3 guardas, a 200$000 (2
rnezes) ...	...............

Medico, a 350$000 (2 me-
zes) ......................

2 professoras primarias,
a 350$000 (2 mezes).....

3 adjunctas, a 278$333 (2
mezes) ...................

Mestre de culturas (2 me-
zes) ...................	..

Professor de desenho (2
mezes) ...................

de musica (2
mezes) ...................

de e trabalhos
manuaes (2 mezes)......

Empregados internos (2
mezes) ......... ..........

Professor chefe de cultu-
ras (verba para 7 me-
zes) ......................

Professor Assistente do
chefe de culturas (verba
para 7 mezes) ...........

Professor auxiliar (verba
para 7 mezes) ...........

Professor degeometria,
desenho, etc. (verba pa-
ra 7 mezeS) ..............

Professor auxiliar (verba
para 7 mezes)... .. . .. ...

Medico (verba para 7 me-
zes) ....... ...............

Dentista (verba para 7
mezeS) ...................

Professor de musica (ver-
ba para 7 mezes).......

4 professores primarios,
a 300$000 (verba para 7
mezes) ...................

Zelador (verba para 7 me-
zes) .....................

4 inspector es vigilantes.
a 350$000 (verba para 7
mezes ....................

- 300 -

3:1505000
1:800$300
1:5005000

2:250$000
4:500$000
1:51:3.5000
3:000$000

2:250$000
2:700$000
2:250$000
3:150$000
3:0005000

600*000

1:200*000

700*000

1:4005000

1:670$00

860$000

400$000

400$000

860$00

11333$300

169:6005800	293:550*000 1.950:740$00

49005000

4:200$000

3:500*000

3:500$000

2:1005000

3:5005000

3:500$000

2:1001000

8:4005000

2:1005000

9:800*000

- 301 -

2:800$000

2:8005000

3:5005000

3:150*000

4:4105000

2:250$000

4:410$000

2:7005000
3:2401000

2:7035000
11:115$)00

1:350$000

17:190$000

2:250$000

205:700$000

122:500*000

	

l0 :0005000	759:265*800

31(55000

270$000

	

450$000	
1:035$000

303:3(005003
79:997$000

37:499$400

27:0035000
146:000$000

7:4095700

14:1995400

612:9955600 1.053:8505800 1.959:740$00
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Para o Posto de Monta
de Cambuquira. ........	18:0001000

Idem de Leopoldina	 18:000$000 356:0005000 5.957:936$700

7.917:676$700

1
1.053:8505800 1.959:740$00

As Escolas D. Bosco e
de «Cachoeira do Campo"

A' Escola Superior de
Agricultura da Capital.

Para confecção de caixas
destinadas ao Serviço
antl-ophldico .... .......

45—Fomento á Agricultura
Custeio da Estação Expe-

rimental de Agricultura
Para a Escola <'Candido

Tostes' ..................
Para Campo de Sementes

de Nova Baden».......
Idem de Carmo cia Malta.
Idem de Patos.............
Idem de Maria da Fé....
Idemde S. Francisco....
Idem de Rio Branco......
Para o Jardim Botanico...
Para o Horto de Catagua-

zes........ ..............
Para o campo de Fumo de

Ubá........ .............
Para ciServiço Florestal
Custeio do ' Instituto João

Pinheiro". ...............
Idem do <'Barão de Ca-

margos . ................
Idem do «Carlos Prates'..
Idem do «Bueno Brandão"
Idein doApprendizado 'do-

sé Gonçalves. ...........
Idem da Escola de Hor-

ticultura de Itajubá.....
Idem da Escola ,<Adelaide

Andrada' ................
Idem da Escola Padre Sa-

cramento................
Idem da Fazenda Mode-

lo Gameileira"..........
Para fomento da cultura

de algodão..............
Idem idem do fumo.....
ldem,

, 
 idem de diversos..

Para acqulslção de ma-
chinas agricolas ..... ...

idem de insecticidas.....
Idem de sementes e mu-

das........ ..............
Instaliação da Feira Per-

manente ..... ...........
Pavilhão e representação

na Feira do Rio Gran-
de ............	

...........
Para as exposições regio-

naes (auxilios)...........

46—Fomento a pecuaria:
Para acquisição de re-

productores..............
Diversos...................

3:750$000	631:744$900

110:0005000

200:0W$000

33:751)5000
33:750$0ii0
14:6991700
33:751)5000
18:000500
16:4905750
37:499$400

9:01)05000

1:4995400
9:000$000

139:000$000

74:997$000
29:000$000
29:00051)00

29:000$000

(9:0005000

37:499$400

37:499$400

74:9975003

1.519:20$00
363:700$000
350:0u0$000

140:0005000
45:0005000

30:0005000

150:000$000

200:000$000

60:0005000 3.916:8415003

140:000$000
180:000$000

51 - TRABALHO,
INDUSTRIA E
COMMERCIO

Engenheiro das estancias
hydro-mlneraes..........

Ideia do serviço de Minas
Administrador da colonia

'David Campista'.......
Idem, idem de «Francisco
sã',......................

Idem, idem <Padre José
Bento ......... ..........

Ideia, idem "Raul Soares,,
Idem, idem "Vaz de Mello»

- P,..moal eoslraefa,1)o:
1 medico - Estancia de

Araxá (verba pura 7 me-
zer)......................

5 fiscaes de minas, sendo
um a 5:190$300 e 4 a....
3:6005000.................

Mestres de culturas das
colonias "Francisco Sã",

Paire José Bento '< e
Raul Soares, a 4:30$...

Pessoal contractado e dia-
ristas das thermas "An-
tonio Carlos,, em Poços
de Caldas .............

Idem, idem do Baineario
do Barreiro, em Araxa..

- Gratificações
Aos zeladores das colonias

Alvaro da Silveira,,
'i1rucutu, Mucuryu e
Vargens Grande', a....
2:7605....................

Ao Prefeito de Caxanibã..
Idem de Canibuquira......
Idem de 1 ambary ..... ...
Ideia de São Lourenço.
Ao Prefeito de Araxá......
]dom de Poços de Caldas.

lO—Expedient,. fDas thermas
"An to n 1 o
Carlos ' em

1 Poços de
IQ — l'ropagandal Caldas.....

11:700$000
10:8005000

3:870$000

3:870$01)0

3:870$00:)
3:870$000
3:870$00	41:850$000

7:000$000

14:692$503

9:720$000

127:500$000

27:000$000	185:912$500

8:2805000
10:250$0,0
9:150$000
9:iS 500:1
9:150$000
9:0005000
7:200.A00	62:2805000

4:500$000

302 -

1112:99555110

7:499$700

7:499$700



11 - Eveutuaes:
Material para as thermas

Antonios Carlos' em
Poços de Caldas.........

Despesas com os jardins
das mesmas thernsas.

Material para o balneario
de Barreiro.............

Conservação de bemfeito-
rias e outras despesas
das colonjas emancipa-
das......................

31 - Vestuário e alimentação
Custeio de colonias .......

30— Medicamentos Auxilios
pecunlari-
os e assis-

tencia
pharma-
ceutica a

35 - Auxilios	colonos.

52 USINA DE
ALCOOL MOTOR

DE D1VINOPO-
LIS

44 - Fomento á industria:
Para pessoal e Material dt

usina ....................

53 - SERVIÇO DE
ESTATISTICA

4 - Pesssai contractado:
Chefe das oflicinas graphi-

cas .....................
11 agentes de estaUstica

itinerantes e munlcipaes
Diaristas das officinas era-

phicas ...................

8 - Diarias:
Aos agentes de estatistica

e ao pessoal interno,
quando em viagem de
serviço...................

10 - Expediente ............
12 - Transpotes ............ 111 - Eoentuaes ...............

/

ai e tete-
sitias.
e publici-

Boletim de
outros Ira-

;ligação

IÇO DE
;, PRO-
O MINE-
METEO-
'CO
uva

do Serviço
5:4001......

ractaáo
) serviço de
ineral, a
es)..........

auxiliares
e Producç3o
:0301 (7 me-

slectricidade
es)..........

nico do ser-
Iucçao Mine-
mezes).....

30$ (7 mezes)
s Producç0o
00$ (7 mezes)

chnicos.....
Lr............

.o (2 mezes)..
registro de

a para 7 me-

de aerologia
mezes) .....

o observador
(verba para

de josto de

âoN-

-	ii:2000o

	45:050$00	168:4501000

28:3501000
2:880$000	31:2301000

14:000$000

14:0001000

3:3001300	31:304000

4:2001000
4:200$cO()

2:8003000
9:0001000
7:200$200
9: 0001$00
7:2001000

27:0001030
7:2000000
3:6001000
5:4001000

8001000

2:8001000
1:9835000
3:6003000
1:2001003

4: 2001000

2:700$00.)

7:2001000

39:600$000

25:65;$000	72:4501000

-	22:500$000

-	13:5001000

-.	3:750$000

- 304 -

16:5001000

9:750$000

7:5001000

2:2501000	36:000$000

-	01:0001000

9:7501000	355:294500

8110001000



54:0008000

27:3608000

3: 7808000

2:703$000 225:220$000

- 306

30 encarregados de postas
de 2.' classe	 .

19 encarregados de postos
de 3.' classe.............

6 encarregados therino-
pltviometricos ........

Encarregado da fazenda de
Bom Sucesso............

7 - Gratificações:
A 6 encarregados de pos-

tos para leitura de re-
gues .... ................

Ao encarregado de regua..
Ao pessoal do serviço ae-

rologico..................
Ao pessoal do serviço de

normaes .................

8 -- Piarias
Ao pessoal dos serviços

anteriores................
11- Euca(saesDespezas com

turmas de ex-
ploraçao geo-
logica ..... ...
Idem de me-
diçÕes de ter-

12- Transportes ras ........ ...

20 - Jornaea, revistas e livros
50 - Material de Enqenhesría:

Para laboratorlos ...... ...
Para o Serviço de Terras,

inclusive instrumentos e
sua conservação........

55 - ESCOLA SU-
PERIOR DE AGRI-
CULTURA E VE-
TERINARIA

45 - Fomento á Agricultora
43 - F'oniento á Pecnaria.

Total do orçamento de despe-
peza da Secretaria da
Agricultura...............

15:0008000

	

90:000$000	105:0008003

-	3:0008000

30:0008000

	

7:3005000	37:5008000	454:5488000

-	 -	8ô4:0(000

1:3508001)
3:5108000

2:9888000

3:7508000	11:598$003

-	40:000$000

-	10.570:967$200

1

r	

-

Secretaria da Educação e Saude Publica
56-- ADMINISTRA-

ÇÃO GERAL

2-Representaçõo do Secreta-
rio	 12:0005300

3-Pess:rn1 effectivo.-
Secretario de Estado	33:0035010
Chefe de gabinete .........	18:0008000
Secretario particular 12:000$300
Director Geral ............24:0005000
Auxiliar Technico .........18:0005000
Sub-Director.. ... . ........	15:0005030
Director da «Revista do

Ensino» ..... . ............	12:0005003
9 chefes de secção, a

12:0003...................108:0005000
13 primeiros officiaes, a

9:8408, sendo para um
verba apenas para 6 me-
zes ......................123:000:000

9 segundos officiaes, a....
8:1005	...............73:4405000

27 terceiros officiaes, a...
6:2405 ....................168:4808000

65 praticantes, a 3:060$ 198900$003
Almoxarife ...............4:80 SOOU
Zelador ....................	3:6003030
Porteiro ....................	4:2005000
2 continuou, a 3:2405	 6:4809000
2 expeditores, a 2:760$	5:5200000
2 serventes a 2:640$	 5:2808000
28 serventes a 2:4008	67:2008000
3 motoristas, a 6:0003	18:0009000
Consultor Juridico (verba

para 6 mezes). ...........	5:1005000	927;000$000

7 -Gratificações:
Aos auxiliares de Gabine-

te ..................... ...	36:0005000
Ao Corpo Technico	15:600$0()0
Para substituições regula-

mentares e a funcciona-
rios commissionados,...	15:000$000	86:6008000

8-Addicionaes:
Da Lei 425, de 1906, ao

Director Geral, ao Sob-
Director, a um Chefe de
Secção, a um primeiro
olficial e a um servente	-	6:3485030

10-Expediente ................-	20-00018-Moveis e Utensilios ......
18-Utensilios para conserva-

ção de jardins.. ........ -	1:9438200
11-Evenivaes ............... ..	-	250:0005000

a
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12— Transportes:
Da Secretaria	 155:000$000
Para funccionarios remo-

vidos «ex-officio"	10:000$000
Conducção a assistentes

technicos ...............40:0003000
Para o serviço de Saude

Publica: ..................	15:0003000
Para expedicção de mate-

rial e transporte de nio-
biliario ..................13:0003300

10—Expediente dos Gabinetes. 113—Serviços postal e telegra-	-
phicO .... ... ............ j

14—Serviço Iioilerith. .... ..... -
15—F'orça, luz- e agita:

lllominação e telephone da
Secretaria e dos estabe-
lecimento de ensino cio
Estado ..............	49:436$400

Fornecimento de agua a
estabelecimentos de en-
sino ......................	22:1253000

16—Vehiculos e aCCe850rZOe . .
17—Cornbustiveis e lubrifican-	-

tes ...................... 1
19—Propagauda e publicidade:

.Revista do Ensinos	-
21—Encom meadas ,i lssprenss	-
19—Propaganda e publicidad
26—Fardamento ao pessoal su-

balterno ............. ..... -
34—Exercidos findos ........... -
35—Auxiiios, subvenções e con-

tribuições;
A' Auxiliadora dos Fun-

ccionarlos Publicos	10:0033000
Ao Instituto Electro Tech-

nico de Itajubá	 30:0008000
A' Escola Domestica de

Brazopolis ...............	15:0003000
A' Escola Domestica de

Pouso Alegre............15:000:000
A' Escola Domestica de

Passa Quatro ..... .......	15:0003000
A' Escola Domestica de

São Sebastião do Paral-
so .................... ...	15:0003000

Ao Serviço de Assistencia
aos tuberculosos	30:030$000

Ao Serviço anti-rabico do
Hospital Regional de
Varginha ................5:0003000

A' Sociedade Mineira de
Protecção aos LazarOs e
Defesa contra a lepra	30:0008000

A' Santa Casa de Miseri-
cordiada Capital ........	200:0008000
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A Santa Casa de Sabará	10:000$000
Ao Instituto Radium	30:000$000
Ao Hospital de Clinicos da

Faculdade de Medicina
(Hospital .S. Vicente de

	

Paula>,) ........ ..........	30:0008000
Ao Hospital de Uberlandia	10:000$000
Ao Hospital de Poços de

Caldas .... .......... ...	10:0003000
Ao Hospital de Varginha.	20:000$>100

60--Alu>jueis >iepredios;
Para funccionamenfo de

gymnasios, escolas nor-
ma's, grupos escolares e
escolas isoladas	 -

57- ENSINO PRIMA-
RIO

3—Pessoal 'ffectivo:
BELLO HORIZONTE -

Grupos escolares Urba-
nos:

23 directores, a 6:000$	151:800Ul0
20 auxiliares, a 4:5503	91:200$0(5)
56 Professoras de trabalhos,

a 3:9608 .................221:7608000
515 professores, a 3:960$	2.039:4008000
103 Estagiarias, a 2:2803	234:8403000
Ocupo Escolar Suburbano'
Director ........	........	5:7603000
8 professores, a 3:360$	26:8803000
2 estagiarias, a 1:9803	3:960$003
Jardins de Infancia:
2 Directores, a 6:6003'	13:2003000
2 Auxiliares, a 4:5608	9:1208000
60 Professores, a 3:960$.. .	717:6001000
1 Estagiarias, a 2:280$....	15:960$000
Escolas isoladas urbanas:
30 Professores, a3:960$....	154:4403000
10 Estagiarias, a 2:2803	22:800$000
Escolas isoladas suburba-

nas:
26 Professores, a 3:3303	87:360$000
Estagiaria .................1:9803000

Cidade ou Vilia
Grupos Escolares:
Director dos Grupos Cen-

traes de Juiz de Fóra	11:400$000
222 Directores, a 5:7603	1.278:720$J0
81 Auxiliares, a 3:9603	320:7600000
2 251 Professores, a 3:3303 7.503:3608000
76 Professores de traba-
lhos, a 3:3603.............255:3003000
387 Estagiarias, a 1:8803 766:2603000
Jardim de Infancia:
Director .............. . ....	5:7803003
Auxiliar.,..................:980$000

233:0008000

68:0003000

48:4003000

71:5618400

20:0003000

17:000$000

350:000000

12:000$000
52:0003030

475:000$001)

40:000$000 2.670:8923600
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2 Professores, a 3:350$. ..	73:9208000
2 Estagiarias, a 1:980$ ...	3:960$000
Escolas isoladas diurnas:
176 Professores, a 3:3005..	591:3605000
38 Estagiarias, a 1:9805....	75:2408000
Escolas isoladas noctur-

nas:
70 professores, a 3:000!....	210:000$000

Districtos
Grupos Escolares:
68 Directores, a 1:0808	277:4405000
373 Professores, a 2:400$	895:2005000
Professora de trabalhos.,	2:400500')
55 Estagiarias, a 1:5605	85:800$000
Escolas isoladas:
1.280 Professores, a 2:400! 3.072:0008000
83 Estagiarias, a 1:8603 129:4801000
Para effectivaç5o de profes-

sores de trabalhos de
accordo com o decreto
11.501 ...................68:0003000 l9.005:

4 - Pessoal Contractaao:

BELLO HORIZONTE

Grupos Escolares:
32 Professoras de traba-

lhosimanuaes a 3:0038
32 Professores, a 3:0005....
146 Estagiarias, a 1:809$.
Jardins de Infancia:
3 Professoras, a 3:0005
6 Estagiarias, a 1:8008
Escolas isoladas:
10 Estagiarias urbanas, a

1:8005....................
5 Estagiarias suburbanas,
a 1:3808...............
Cidade ou VIlia:
Grupos Escolares:
233 Professoras de traba-

lhos, a 2:4905 ..........
lOS Professoras, a 2:4035
872 Estagiarias, a 1:3805
Jardim de infancla'
Professor ..............
8 Estagiarias, a 1:380!

Districtos:
Grupos Escolares:
21 Professoras de traba-

lhos, a 2:0401
30 professoras, a 2:0105
178 Estagiarias, a 1:0805...
Pessoal subalterno
Em Belio Horizonte:
Encarregado de Jardins e

edificios escolares.......
4 Jardineiros, a 1:08')!

Grupos Escolares Urbanos:
23 Porteiros, a 2:2805 ......
171 Serventes, a 1:7105....
Grupo Escolar Suburbano:
Porteiro ....................
2 Serventes, a 1:32'!......
Jardim de Infancia:
2 Porteiros, a 2:280$
12 Serventes, 1:710$....
8 Conduclores de alum-

nus, a 1:7105.............
Escolas isoladas urbanas:
4 Porteiros, a 1:8605 ......
Servente...................

Escolas isoladas subur-
banas:

Porteiro..................
Cidade ou Villa:
Grupos Escolares:

224 Porteiros, a 1:9803000..
432 Serventes, a 1:320$000..

Jardim de Infancia:
Porteiro.................
6 Serventes, a 1:3205300.
4 Conductores de aluirmos,
e 1:3205000.................

Escolas isoladas:
8 Porteiros, a 1:56-J$900.,

Districtos:
Grupos Escolares

88 Porteiros, a 1:560$000..
59 Serventes, a 1:200$000..

Escolas isoladas:
8 Porteiros, a 1:123$200
Para pagamento a profes-

sores contractados de
escolas urbanas diur-
nas e nocturnas.......

7—Uea(ificações
Aos directores, auxiliares

e professores technicos
e regentes de classes..

Aos substitutos de funccio-
narios afastados do
exercicio sem prejuizo
de vencimentos e na
forma da legislação em
vigor...................

9—Addicionaes da lei 425 de
1926...................

35—uxiIios e subvenções
Fara o ensino rural nos

fl1W1i c iPiOs que apP
cam mais de 100/,, de

99:)0)5000
96:0205030

262:800$000

9:000$000
10:800$000

18:00000)0

6:900$000

559:2008000
254:409$000

1.203:360$000

2:4005000
11:3105000

42:8108000
61:20)$004)

192:240$000

4:8005000
7:800$000

52:1105030
292:410$000

1:9805000
2:640$00)

4:54009609
20 :8208000

13:6505000

6 240$010
1:320$030

3.234:5705000 19.005:440$000 2.670:892$590

1:123$200

443:5205000
570:2409600

1 :98O$0)
7:920$000

5:280$000

12:48(403)

106:01(05200
70:800$000

8:9855500

28:809$000 4A91:778$800

120:0005000

140:0005000	260:0005030

-	20:5968000



sua renda no ensino se-
cundario e profissio-
nal ...................

Para inslallaçso e manu-
tenção do Instituto Pes-
Ialozzi	...............

58—Material didactico
Moveis escolares, material

didactico, artigos o
utensilfos de limpeza
para Grupos e Escolas
reunidas ...............

58—Ensino Secun-
dano

3--Pesoa1 ejfeetiuo:

Gymnasio de Beilo
Horizonte:

Reitor ...................
Vice-reitor .... ............
Secretario .................
Bibliothecario .............

Auxiliar de Secretario
Auxiliar de bibliothecario
Dactylographo .............
22 Professores, a 10:2001.
3 Preparadores, a 3:6001
5 Inspectores, a 3:6001
7 Auxiliares de Inspecto-

res, a 3:0005 ...........
Zelador ....................
Escripturario ..............
Porteiro ...................
8 serventes, a 1:6805......
Jardineiro hortelo........
Professor em disponibili-

dade ..................
Gyrnasio de Barbacena
Reitor .....................
Secretario ................
Amanuense ...............
Preparador ...............
18 Professores, a 10:2005
3 Inspectores a 3:6005.....
8 Auxiliares de inspecto-

res, a 3:6001 ...........
Chefe de disciplina.......
Econ orno .................
Porteiro ...................
Zelador ....................
7 Serventes, a 1:6801000..
Hortelao .... ..... .........

- 312 -

36:000$009

30:0005000	66:0005000

4
350:000$000 24.193:814$)C

- 313

Jardineiro .................
Enfermeiro ................
Cozinheiro .................
Ajudante de cozinheiro...
11 Criados, a 1:0805000....

Gyrnnasio de
Uberiandia:

Reitor .....................
Amanuense ................
Dactylographo-archivista. -
Economo ............. .....
13 Professores, a 7:200$000
3 Inspectores, a 2:700$000
Porteiro ...................
2 Serventes, a 1:4405000...
Cozinheiro ..............
Ajudante de cozinheiro....
10 Criados, a 1:0801003....
Oymnasios de Theophilo

Ottoni, Muzambinho,
Ubá e Oliveira:

54 Professores, a 6:000$...
Secretario ................
3 Amanuenses, a 2:4005...
4 Dactylographos archivis-
las, a 2:4005 ..............
9 Inspectores de alumnos,
a 1:8005 ....................
4 Auxiliares de inspecto-

res, a 1:4405 ...........
4 Porteiros, a 1:7625.......
7 Serventes, a 960$........

1:920$000
1:8001000
2:400$300
1:560$000

11:8805000

12:0005000
3:600$009
2:4003000
4:8003000

93:1005000
8:101)5000
2:640300))
2:8005001)
2:400$000
1:5605003

10:800$000

321:0001000
4:560$000
7:2005030

9:600$300

16:20400

5:7603000
7:0405000
6:720$000 1.180:8205000

15:60)5000
12:000$000
7:800$000
4:200$000

39:6003000

1:920$030
1:9205000
2:4005000

224:4005000
10:8033000
18:0013000

2h0O2000
2:400$000
4:3203000
3:000$'(QO

13:4401000
1:9201000

10:2001000

12:0001300
7:8001000
4:200$000
3:6305009

183:8005000
10:800$000

24:0035000
4:200$060
9:6005000
3:600$00))
2:400$000

11:760$000
11:92M00

-	26.864:70754

7—Gratifica çôrs
A 4 Professores-reitores, a

3:0005 ..................
Pela regencia de aulas

extranumerarias, e m
todos os gymnasios. -.

Para pagamento de gratifi-
cações nos casos de
abonos regulamenta-
res.... ........... ....

10—Expediente
Expediente e limpesa do

predio do Oymnasio

	

de BeIlo Horizonte....	4:000$000

	

Idem, idem de Barbacena	4:0005000

	

Idem, idem de Uberlandia	2.000$000
Ideia, idem de Muzambi-

nho .................. 2:0005000
Idem, idem de Theophilo

	

Ottoni ............. ....	2:001)5000
Idem, idem de UM	2:000$000

	

Idem, idem de Oliveira. .	1:000$000 17:0005000

12:0005000

100:000$000

20:0003000	132:0005000

-	1.312:820$000 26.864:7071400



l—J'srça, luz e agi«i,
 de Barbacena..

Idem de Uberlandia ......
Idem de Muzambinho
Idem de Theophito Ottoni
idem de Ubá ..............

31-- 1 'es)u :ris e ei i/O:): faç7o
Alimentação para o

Gymnasio de Barba-
cena..................

Idem, idem de Uberlandia
ldern, de reitores.........
Idem, de economos.......

33—A ua'ilios, subi,emOes e cun-
tr'ibuiç0es :
Para fiscalização federal

do ensino.............
5—.11aieria1 (lida/fico

Moveis e material para
Gymnasios .............

Para completar gabinetes
de physica e clumica,
geograplila, desenho e
historia natural d o s
gymnasios.............

59—Ensino Normal
3—P.; . 0(:1 e/fectivo

Escola Normal
deBello Horizonte:

Director .............. .....
Vice-Director .............
Secretario.................
Auxiliar de secretario
2 amanuenses, a 4:5005.
Porteiro-zelador...........
Auxiliar de porteiro.......
Continuo..................
15 serventes, a 2.16051030..
Bibliothecaria ............
Bibliothecario do Curso de

Adaptação.............
Preparadora..............
3 inspectores de aluirmos,

a 3:6008000............
3 auxiliares de Inspecto-
res, a 3:000* .............
30 professores do Curso

Normal e de Applica-
çao, a 10:200$00 .....

Professor de socialização
Directora do C o r s o de

Adaptação ...........
Auxiliar de directora do

Curso de Adaptação..

8:000*000
2:000800)
1:0)35000
1:00(1501)0

	

1:000*000	13:000*000

50:0 0*300
4001)1*000
12:000*000

	

8:400*000	II (:401)5000

96:0005003

11:000$000

10:03050)1)

15:00070110
12:0005O1j
7:8)0*000
3:61)05003
9:600*000
4:800*030
2:400$030
2:400$00,)

32:403*000
4:800$000

3:600$000
3:600*000

32:4005000

9:000*000

305:0035000
6:000$020

10:200*000

4:8005000

471 :00'J50(YJ

Continuação...........
20 professores do Curso de

Adaptação, a 4:800*030
Directora do Grupo «Ale-

xandre Drummond»...
IJ professores do Grupo

«Ale  x a ri O r e Drum-
mond» a 4:8005000.....

7 professores do Grupo
Alexandre Drum-

mond, a 3:960*003....
Escola Normal de Juiz de

FOra:
Director...................
Secretario.................
18 professores do Curso

Normal e de Applica-
ção, a 8:400*000.......

16 professores do C u r s o
de Adaptação, a
4:200*000...............

4 professores de Classes
Annexas, a 4:200*000..

Socializadora .... .........
6 inspectoras, a 3:000*....
2 auxiliares de inspecto-

ras, a 2:4035.........
Porteiro.................
Continuo...................
9 serventes, a 1:8005000...
Escolas Normaes de Bom

Successo, Campanha,
Curveilo, Diamantina,
Dores do lndayá. For-
miga, Itabira, Itaúna,
Januaria, Manhuassú,
Montes Claros, Monte
Santo, Ouro Fino,
Ouro Preto, Passos,
Fatos, Paracatú, Pe-
çunha, Pitanguy, Rio
Branco, Rio Preto,
Santa Rita do Sapu-
cahy, Uberaba e São
Gonçalo do Sapucahy:

233 professores de Curso
Normal, a 4:800*000...

125 professores do Curso
(Ir' Adaptação, a
3:900*000...............

60 professores de classes,
annexas, a 3:0005000...

24 inspectores de elumnas
a 1:8505...............

15 auxiliares de inspecto-
res, a 1:4408.........

24 porteiros. a 1:730*000...
7 continuos, a 1:20:1*000...
33 serventes, a 9008000....

7—Uutl/lcw 0e,
A 24professores directo-

res, a 3:600* .........

31 -

471:000$000
	

28.434:9275400

90:000*003

6:6305000

28:8005000

27:720$1300

12:0001)01)
7:800$000

151:200$000

67:2005000

16:800*000
6:0005000

18:300*000

4:8005000
3:030*000
2:160$000

16:200$000

1.118:400*000

450:0008300

216:0605000

43:2005000

21:603*000
42:240$000
8: 400*000

31:6805000 2.886:80:5000

80:4005000

21:000$000 1.570:220$00)

-	28 431.27$gU



-316 -	 -317--

28:8003000

6003000

32:0003000
15:0203000	162:8035000

-	 8403000

10:000$000
4:0003000

12:0003000	26:00f$000
-	3.056:4403000 28,434:9173400

-	 l0:04$Q{)

-	 58:0093000 3 124:4403000

66:0005000

A 24 professores-secreta-
rios, a 1:2003..........

A 1 professora techriica
(art. 71 do dec. 11.501)

Par Pi substituições nos
casos de abonos regit-
lamentares..............

Para regen ria de aulas ex-
tranuinetarias ........

9 —Addicisncf .5 ela lei 455, de
1900...................

10—Expediente
Para expediente e limpesa

de predios:
Beijo Horizonte...........
Juiz de Fora ........... ....
Para demais escol as, a

500$ cada uma.........

20—.Jsrnaes, revistas e litros
para Bibliutheca Preia-
qogica e Museu Pedaqoqi-
co do Estado...............

55—,lfateriat dida'tic, iuclu-
sire moveis escolares.....

60 - ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO
2 - Pessoal effectivo:

Director...................
3 rsrnfrsSu a 10200$000..
2 inspectores, a 3:600$000..
Auxiliar de Administração-
Porteiro ....................
Bibliolliecaria. ..... .......
2 dactylugraphos, a.......

3:030000.................
9 serventes, a 2:1603000...
2 prefessoras de classes an-

nexas, a 5:4003..........
li Auxiliares teclinicos, a

5:4003000.................
Estagiaria.. ...............
2 auxiliares de modela-

gem .............. .......

4—Peesocel contractar/o:
Para pagamento de venci-

motos a professores
contractados ...........

7—Gratificações:
A' auxiliar technica regen-

te da cadeira de Melho-

	

dologla .... .............	2:5203000
8—idacias:

A' professores do interior,
durante sua estadia na
Capital, para frequencia
ao curso de aperfeiçoa-

	

mento ....................	-	160:0003009

	

10—Expediente ........... . ....	-	10:0003000	408:6405900

61 - ENSINO SUPE-
RIOR

Escola de Pliarmacfa de
Ouro Prato

3—Pessoal effectivo:

	

Amanuense ................	4:2003000

	

Secretario...... ............	7:2003003

	

12 Professores a 9:603$000	115:2003000
Professores em disponibi-

	

lidade ....................	4:8003000
Zelador da Bibliotheca	2:4005300

	

Conservador .......... .....	4:2003000

	

Perteiro ........ . ..........	4:2003000

	

Continuo ...................	3:0003000

	

5 Serventes, a 2:4000$00	12:000$030 157:2003000

	

157:200$000	31,966:0075400
7—Gratificações:

Ao professor-director	3:6005000Para substituiçao, nos ca-
sos de abonos regula-

	

mentares ..... ....... ...	1:0005000	4:600$000
10—Expediente e limpeza de

	

predio ....................	—	2:00(9000
11—Evento aes'

Custeio 'de gabinete e la-
boratorlo ................3:0003000

Custeio de Iofflcinas e re-
monta de material te-
chnico ...................2:0033000	5:000$000

35—Auxilios,subvenç6es e con-
tribuições para fiscali-

	

zação federal do ensino..	-	12:030$000	180:800$000

62- ENSINO ARTÍS-
TICO

Conservatorjo Mineiro de
Musica

3—Pts.d001 effectico:

	

Dtret:tor ........ . ...... . ....	10:0003000

15:C00000
30:0003000
7:2003000
6:0023000
3:600$000
3:600$000

6:0003000
19:4403000

10:6003000

59:4003000
3:0003000
2:889$000 168:120$000



30:000000

5:9005000	35:000pXi0

-	2:000$000

-	i:0)00í0)

1:0005000 28:02Q$000

15:6005000
6:0005030	21:6003000

5:400$000

- 8003000 6:200$000

-	 15:0003000	42:8003000

51:3.O000

-	 4:000O00	55260100 1,
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Secretario	 7:8005530
21 Professores, aP:600$000	201:600$000
Afinador e conservador.	3:8406000
Acompanhadora.. .........	5:4006000
4 Inspectores, a 3:6003000	14:400000
Praticante .................3:0603000
Porteiro ........... .........	3:6005000
2 Serventes a 2:16115000	4:320$000 259:0203000

7-_Gratifica ç'Õe3::
Para aulas extranumera-

rias inclu.'ve as de can-
to coral.. ...............

Para substituiçOes nos ca-
sos de abono regula-
mentares ............ ...

10-Expediente e fimpesa de
prediú..................

20-Toraaes rerita, e livros:
Custeio da bihliotheca e

archivo ......... ... ......
59-Insirue'' ata?, d musica:

Cordas para instrumentos.

63 - EDUCAÇÃO
PHYSICA E AR-

TISTICA

3-P,'s.'oerl effectivo:
inspector..................
Auxiliar-acChlVLta ........

7_Grati1'ico Çõeo:
Ao inspector do ensino de

desenho ..................
Faca substituições nos ca-

sos de abonos regula-
mentares 

ti- eeniu (1'')'
Para 1nstaliaço de praças

esportivas

64 - ENSINO TE-
CHNICO

:J--Peosoal effee)iru:
9 professores a 5:700$000..

li-Errata aos:
Para completar instala-

ções existentes e mate-
rial necessario...........

FI- .	 -319

65 - ASSISTENCIA
TECETINICA DO EN-

SINO

3-Pe.,Sosl eff,otiro'
6 Assistentes technicos da

Capital ..................
2 Assistntes technicos es-
peciaizados .............

40 Assistentes technicos
regionaes ..... ...........

3 Assistentes technicos
syndicantes..............

4-Pessoal contractado:
3 Assistentes technicos re-
gioeaes ......... ...... ...

2 Assistentes technicos su-
bstitutos ...............

)-Diaras:
Aosmembros do Conse-

lho Superior do Ensino
nos dias de sessão ......

Aos Assistentes techni.
cos regionaes, somente
quado em viagem.......

Aos fiscaes de exames de
Escolas Nornsaes........

5-A/dicio2iues:
Da lei 425, de 1906, a 3

Assistentes technicos ... .

66 - INSTITUTO
SÃO RAPHAEL

.t-P,'ssocsl ef/'ectiro:

Director ...................
Secretario.................
Economo ........ .... .....
Professor primario e mes-

tre de Secção Orapliica..
3 Professores, a 7:200$000..
3 Professores a 4:800$300..
5 professores a 3:6005000.. -
Professor de socialização,
teclado e arte culinaria..

Mestre do alphabeto «Brail-
le '.......................

Mestre de officina de eu-
radernaç110..............

Dictante-copista..........
2 Mestres de otficio	a
3:6003000................

Porteiro-servente .........
4 Serventes, a 1:8605000...

57:60)5000

19:200$000

336:0005000

	

25:2003030	438:0005000

21:5005000

	

16:6005000	38: 4005)00

10:0000000

160: 00$000

	

25:1)003000	195 000300)

	

2:76050 11	074:1605000

10:200$00))
3:6003000
5:7603000

9:6003000
21:600$000
14:400$000
18:000300))

3:600$000

1:8605000

3:600$()00
3:600$0()o

7:200$000
2:160$000
7:440$000

m



- -

1:8603000
2:760$000
1:8033000
1:860$000
1:200$000

9603300
1:860$000
3:600$O0()
3:13003000
7:200$000	139:3803000

A

-	34:3003000

-	0:0003000

-	90:000$000	2G5:040$uOO

21:3003000
2:4003000	24:0003000

-	1:200$000

-	6:000$000	31:204000

Enfermeira	 .
Cozinheiro .
Ajudante de cozinha......
Lostureira .................
Lavadeira ..................
Ajudante de lavadeira
Copeiro ....................
Medico ....................
Dentista ...................
2 inspectores, a 3:6003000..

4—Peeeoal contractado:
Para contractar professo-

res, criados, emprega-
dos subalternos, com
gratificações variaveis..

7—Gratifica çi5es:
Para substituições nos ca-

sos de abonos regula-
mentares ................

1O—B:cpediente .... ...
 ....... J15—Moveis e utensilios ......

:31— Vestuario eaiimé.ntaçeio. .1

67	ENSINO PRO-
FISSIONAL

Escola Complementar de
Se'e LagOas:

3—Pes—ai effectivo:
4 Proirseores, a 5:400$000..
Servente ...................

, — Gratificação ao Professor-
Director ........ .........

1O—E.rpedieale ........ ..... ..
11—Eventoaes ................

68 - DIRECTORIA
DE SAUDE PUBLI-

CA
3—F.ssoa1 effectivo:

Director Geral e Chefe do
Saneamento Rural......

4 Inspectores technicos. a
18:0003000 ................

2 Ajudantes de inspectores
dos centros de Saude e
Prophylaxia a 16:800$

Chefe dos serviços inter-
nos .....................

Ajudante demographista..
Continna .............

Continuação.........
4 Pharmaceuticos auxiliares, a

11:4033 .....................
Pharmaceuticos de laboratorios
2 Chefes de Secção, a 12:0003

2 Primeiros ofificiaes; a..
9:813000 ....................
Segundo ouíicial ...........
4 Amanuenses, a 6:240$030
11 Praticantes, a 3:060i003.

2 Dactylographos; a 3:600$000.
Ahnoxrife .................
Ajudante de Almoxarife...
Porteiro ....................
Ajudante de Porteiro.
4 Serventes, a 2:4003000...
Desinfectorio e Garage:
Guarda-chefe ..............
3 Guardas; a 2:9405000....
Servente ...................

2 Chaulterus de l. 1 classe, a
4:2003000 ...................

5 Chauffeurs, de 21 classe a
3:6033000 ...................
Zelador de carros e garage

(mechanico) ............
2 Operados mata-cães, a.
2:2805000 ...................
Cocheiro-hortelão ..........
Machinista .................
Laboratorio Bromatologi-
co e de Pesquisas Clini-

eas:
Director., ............ .....
Chimi co auxiliar.........
2 Chirnicos de J•a classe a

6:5303030 .................
2 Chimicos de 2. classe a
5:0413500 ...................
Praticante de amanuense.

2 Flscaes de banha, mantei-
ga e generos alimentictos,
a 4:800$000 ...............
2 Serventes, a 2:2803000...
Serviço Sanitario do

do Matadouro:
Veterinario chefe..........
Veterinarlo ...............
Auxiliar de veterinario....
2 Guardas sanitarios, a...

2:9403000................
Praticante de amanuense.
Servente..................
Hospital "Cicero Ferreia":
Director....................
Enfermeiro chefe.........
Praticante de amanuense.
Enfermeiro ajudante .....
2 Enfermeiros, a 3:0003
4 Serventes, a 1:8003......
2 Cozinheiras, a 1:920$..-.
3 Lavadeiras, a 1:5603....
Passadeira.................
Jardineiro..................
21
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164:4003000

45:8003000
3:4863000

24:000$060

19:6803000
8:160$000

24:960$0110
33:61103000
7:2005000
634005000
6:0003)03
4:200$000
2:3403000
9:600$030

3:604u00
8:0203000
2:190500:)

8:410$000

18:000$000

3:0005000

4:5503000
2:190$000
3:0003000

14:400$000
9:0833090

13:0605000

10:0933000
3:0605000

9:600$000
4:5603060

7:2003000
4:8003000
4:44030110

5:880$000
3:0003003
2:190$000

14:400$000
4:2903000
3:0603000
3:0303000
6:0003000
7:200$000
3:8101000
4:880300
1:4403000
1:404$000

30:000$000

72:000$000

33:600300(3

14:400$000
14:4003(00

-	33.513:327$400
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Material p a r a expurgo,
desinfectantes e miude-
zas para o deslnfectorio
e Garage................

Reparos do Desinfectorio e
Garage...................

Conservação do predio do
Hospital <Ciceio Ferreira

15 - Força, 1u e tetephone
para e Directo ria e depen-

deucias da Capital......
- V li i los e acces..orion. .

17— Combuoliveis e lubrificas-
tes......................... 1

Propaganda epublcidad:
Material para propaganda,

educação sanitania, livros
e asslgnatura de revistas

26 -- Fardamento para pessoal
'subalterno inclustvé a poli-

cia de tócos de mosquitos
si - Medicamentos:

Vaccinas anti-varlolicas e
exames bacteriologicos..

Vaccinas diversas, sOros e
medimentos para epide-
mias, inclusivO..........
24:000$000 para o «Insti-
tuto Ezequiel Dias'......

Medicamentos, desinfectan-
tes, drogas expediente
para o Hospital <Cicero
Ferreiras................

31 - Vestuario e alimentação:
Dieta, roupas e miudezas

para o Hospital 'Cicero
Ferreira» ......... .......

85—A uxilio g ,  subvenções e con-
tribuições.,
Pensão a Indigentes envia-

dos ao Intitulo ,,Pasteurs,
de Juiz de Fóra.........

Pura o serviço anti-rabico
da Capital e pensão a in-
digentes ..................

Para installaç0o de labora-
torios e internato da Es-
cola de llnfermagem «Car-
los Chagas- e manuten-
ção dos mesmos

9:0033000
2:000$000
2:001400)	56:000$00

10:0003000

45:000$00

1.026:3014000 33.5133273400

-	7:000*000

-	12:0003000

07:0003)00

85:000$000

23:6003000	165:6003000

43:3003000

13:000$60(3

35:000$000

45:0003000	93:0003000

33 513:327$400
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Escola de Enfermagem
"Carlos Chagas":

Superintendente e director

	

da Escola ......... ......	18:000*000
574:39W00

Enfermeira assistente	9:6303000
2 Instructoras, a 6:0003	12:0003000
Instituto ''Pasteur" de J.

de Fóra:

	

Director .... ...............	12:0003000

	

Assistente ..................	7:9803000
Assistente do

.
 serviço anti-

	

tuberculoso ...............	3:6003000
2 serventes a 2:4003	 4:800$000	624:375$000

4— Prosoal contractado:

	

Directoria de Saude Publica	-
5 medicos auxiliares, a....

12:0003...................60:0003000
5 medicos de saude publi-

ca, a 7:8003..............39:0003000
Para o pessoal extranume-

cano de policia de fócos

	

de mosquito..... .......	112:0003000	211:0014000

7 - Gratificações
Substituições regulamenta-

	

res: ............... .......	-	6:000$030
Para medicas,

	

8— Diarias	engenheiros,
phar ma ceu ti-

	

12— Trans-	cos e outros

	

portes	fun ccio na rios

	

em serviço ..	-	48:000$000
9 - Áddicionaes

Da lei 425, de 1906, a um 1.0
	official ........... ........	-	 984$000

10— Expediente:
Da Directoria e dependen-

das .....................11:0003000
Da Inspectoria de Demo-

graphia e Educação Sa-
nitaria .................12:5003000

Da Inspectoria dos Centros

	

de Saude e Prophylaxia.	1:500$030	25:000$000
11 - Eventuees:

Despesas de prompto pa-

	

gamento da Directoria..	10:0003000
Expediente, drogas e miu-

dezas para o Serviço Sa-

	

nitanio do Matadouro....	3:000$000
Idem, idem para o Labo-
ratorio Bromatologico e
de	Pesquizas Clinicas	11:002$030

Material para o serviço de

	

policia de fócos .... .....	14:0003000
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- Material medico:
Para o Instituto Pasteur.

de Juiz de Fóra ........
Para o serviço anti-tuber-

culoso de Juiz de FOra...

69- INSPECTO-
RIA DE HYGIENE
MEDICO-ESCOLAR

8— Pessoal effectivo:
Bailo Horizonte:

Inspector...................
12 Medtcos escolares, a....

12:000$ ...................
16 Enfermeira escolares,

3:780$ ....................
3 Escreventes, a 3:7803.....

Auxiliar de laboratorio....
Enfermeira ...............
Enfermeira commissionada
Servente ..................
Chautfeur..................

Juiz de Fóra:
Medico escolar chefe......

2 Medicos escolares, a 8 :400$
Medico do serviço de olhos,

nariz, garganta e ouvidos
7 Enfermeiras escolares, a....

3:600$ ....................
Servente ..................

S. João d'Ei-Rey:
Medico escolar chefe es-
pecialista .................
Medico escolar ...........
Escripturario ..............

2 Enfermeiras escolares, a....
2:4003...................

Servente...................
Itajubá:

Medico escolar chefe......
Medico escolar............

2 Enfermeiras escolares, a....
2:40% ............ .......

Servente...................

4—Pessoal contractado;
Belio Horizonte:

Medicos contractados....
10—Expediente e despesas de

prompto pagamento (BelIo
Horizonte).................

16:8003000

l44:000000

60:480$000
11:340$000

232:620$000

3:780$000
3:7803000
3:7803000
3:000$000
3:6005000

14:400$000
16:800$000

7:200$000

25:200$000
2:400$00

8:4005000
6:000$000
2:400$000

4:800$000
1:8005001)

8:400$000
8:400$000

4:8005000
1:8003000	363:3003000

-	24:0005000

-	3:000$000

12:000$000

2:400$000	14:4003000 1300:3503000

•1
34.873:6868400

F. 1 '
11-Eventuaes:

Conservação de predlo em
Juiz de Fóra.............

SI—Vestuario e alimenlação:
Classes de nutrição (Belio

Horizonte) ...............

Material medico:
Para os serviços de Beilo

Horizonte..............
Idem de Juiz de FOra......
Idem de São João d'El-Rey
Idem de Itajubá............

60—Alugueis e arrendamento:
Aluguel de casa em São
João d'El-Rey .............
Idem de ltajubá...........

70-INSPECTORIA
DENTARIO-ESCO-
LAR

3—Pessoal effeetiuo:

Belio Horizonte:
	Inspector ...................	16:8003000

12 Dentistas escolares, a......
10:8005000................129:6003001

Dentista escolar commls-

	

sionado.. .............	10:8005000

137:2005000	-	35.304:2065400
Enfermeiro assistente	4:800$000
6 Enfermeiras escolares,

a 3:7805...............22:6805000

	

Servente ...... . ........ ...	3:0003000

Juiz de FOra:
6 dentistas escolares, a

7:200% .................43:2003000
6 enfermeiros escolares, a

3:6003...................21:6003000
São João dEl-Rey

2 Dentistas escolares, a
6:0003..................12:0005000
Itajubá:

2 Dentistas escolares a
6:0003..................12:0003000

Dentistas escolares para
10 grupos do interior
que já dispunham de
gabinetes installados,
a 3.600$ ................36:0005000	3i2:480$0O

	

10—Expediente. ...............	-	 5005000

1
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—	360$000

-	10:000$)00

13:0005000
6:0003(1)0
3:000$(100
3:000$000	25:000$000

2:4003009
2:4003000	4:8001000	430:520)000

1
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Ponte Nova, São Sebas-
tiao do Paraiso, Ube-
raba e Varginha

(Typo II)

4 Chefes de Centros a
15:0003000..............

4 medicos especialistas, a
3:60050 Si ...............

4 Escreventes, microscopis-
tas a 4:2003003.........

8 Guardas sanitarlos, a
3:0001000..............

4 Auxiliares de Dispensa-
rio, a 2:4001000 ........

4 Serventes, a 1:8003003....

Barbacena, Divinopolis,
Itajubá e Montes Cla-
ros (Typo 111):

4 Chefes de Centros, a
15.0001.................

4 escreventes microscopiS-
tas,a 4:2003000.........

8 Guardas sariitarios, a
3:0003000..............

4 Auxiliares de Dispensa-
rio, 2:4003000 ....... ...

4 Serventes  1:800$000..

Postos de Hygiene:
Araxá, Cataguazes, Ca-

rangola, Caxambú,
Conselheiro Lata-
yette,Curvello ,Formi-
ga, Nova Lima, oli-
veira, Poços de Cal-
das, São João d'El-
Rey, Santos Dumont
e Theophilo Ottoni,
(Typo 1)

13 Chefes de Postos a
14:4003000................
13 escreventes microscopis-

tas, a 4:2005000........
13 guardas sanitarios, a

3:0305000...............
13 auxiliares de Dispensa-

rio,a 2:4003000.........
13 serventes, a 1:800$000..

Leopoldina, Pintanguy,
Tres Corações e Ubá.

(Typo 11)

4 Chefes de Postos, a
14:100$000 ..............

4 escreventes microscopis-
tas, a 4:200%...........

4 guardas sanitarios, a
3:0005 ...............

4 serventes, a 1:8001.......

60:000$000

14:400$000

16:8001000

24:000$)00

9:6001000
7:2003000

60:0005000

16:800$000

24:000$000

9:6001000
7:200$000

187:W0$000

54:600$000

39:000$000

31:200$000
23:400$00

57:6001000

16:800$000

12:0003000
7:2603000

1
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II— Eventuaes:

	

Conservação de apparelhos	800$000

	

Lavanderia nos 4 postos..	3:0365000	4:6365000

1—Força, luz e telephone.
idem...................-	1:280$000

49—Material medico dentario:
Medicamentos, instrumen-

tos, materiaeS diversos
em todos os postos e
para o serviço ambu-
lante, efunccionameflto
do apparelho de racHo-
graphia dentaria	-	24:0)03000	342:8961(00

71-CENTROS DE
SAUDE, POSTOS
DE HYGIENE,
SUB-POSTOS E
POSTOS AMBU-
LANTES.

3—Pessoal effectivo

Centros de saude

Medico epidemiolOgiSta	15:3605000

	

Amanuense ............ ....	6:8405000

	

3 praticantes. a 3:60033000	10:8005000

	

15 enfermeiros, a 6:0303000	90:0003000

3 auxiliares de Dispensario,
a 2:4003000...........7:2003000

	

lQfiscaes, a 4:200$00). ...-	42:0301000
5 academicoS auxiliares, a	 »

2:4005000..............12:0005000
Microscopista- ............3 :6004000
2 auxiliares de laboratoilo,

3:00113000...............(3:0303000
Encarregado do serviço de

portaria ..............2:4005000
Ajudante do encarregado

do serviço de portaria	1:2001000

	

2 serventes, a 2:5854000	5:170$000
Juiz de Fóra (Typo 1):

Medico .......................7:2005000

	

Medico especialista..........	3:6003000

213:370$000	-	35.647:102$400

	

Escrevente microscopista	3:600$000
Microscopista .............3:6003000
4 auxiliares de Dispensario

a 2:411(3000.............9:6003000
4 guardas sanitarioS, a

3:0005000...............12:00.4000
Servente ...................	1:8005000
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Postos ambulantes:
Carro da Estrada de Ferro

Central do Brasil, Car-
ro da R6de de Mineira
de Viação, Carro da
Estrada de Ferro Victo-
ria a Minas e Carro na
Estrada de Ferro Leo-
poldina;

4 chefes a 14:4001.........57:6001000
4 guardas sanitarlos, a

3:0001..............12:0001000

	

4 serventes, a 1:8001000	7:2001000 1.172:1701000

10_Expediente ( Para os
1l—Eve1ituaes 

49—Material medscO:
Para laboratorlOs, em Bello

Horizonte ........ .. ...	15:o0010t'
Fichas material photogra-

phicu e de demonstra-
ção para Beilo Hori-
zonte ...............15:.00$000

Medicamentos e material
para Dispensarias em
Beilo Horizonte	 80:0001000

Expediente, medicamentos
e miudezas para Juiz
de Fora (Typo 1)	12:0001000

Maleriai para os centros de
saude (TypoS 11 e lii)	90:0001000

Material para Postos de
Hygiene Typos 1 e 11)	150:000ç000

	

Idem para Sub-Postos	80:0001000
Idem para Postos Ambu-

lantes ..... ............	24:0001000

60—Alugueis e arrendamentos
Aluguei de casa em Beilo

Horizonie ..............	12:0001000

	

Idem em Juiz de Fora	5:4001000
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Idem para os Centros de

	

Saude (Typos II e III).	14:0001000
ldeen para os Postos de Hy-

	

giene (Typos 1 e II)....	24:0001000

	

Idem para os Sub-Postos..	10:0001000	65:4001000

72—Saneamento
Rural

Para m anutenção do anti-
go serviço de sanea-
mento rural e de doen-
ças venereaS ........... -

73-Centro de Es-
tudos e Prophy-
laxia da Lepra

3.-Pet*oa1 offectivo

25:2001000

	

4:2001000	29:4001000
29:4001000 37:438:1721400

4—Pe8soal contractado

Chefia e Dispensarlo
Central:

Medico do Dispcnsarlo Cen
Ira! .................

Medico ajudante do Dis-
penSariO Central.......

Auxiliar de Laboratorio e
photograPhOS..........

Auxiliar de Laboralorio..
Praticante de amanuense
2 auxiliares do DispensariO
a 3:60001.................
Serventes ................

HOSPITAL DE LAZAROS
DE SABARA'

Director..................
Administrador............
Escrevente microscopista.
Auxiliar de Dispensaria..
Enfermeiro ...............
Enfermeira ...............
Servente..................
2 vigias e 1300$ .........
3 Jornaleiros a 8331333....
2 Lavadeiras 1:8001000....
Cozinheira ...............
Servente ................
Ajudante de cozinha......

1!
35-647:102$40','

Sub-postos:
Andrelandi a, Antonio Dias,

Arassuahy, Conceição,
Figueira, Guaranesia,
ltuyutaba. Januaria,Pa-
racatú, Paraisopolis,
Raul Soares, Rio Bran-
co, Rio Pardo, Salmos,
São Qothardo e SOo

•	 Jogo Evangelista:
•	 16 chefes a 6:0001..........96:0001000

16 guardas sanitarlos a
3:0001.....................48:0001000

	

16 serventes a 1:8001	28:8003000

	

1.095:3701000	-

7:5001000

436:0001000

1.681:070100

110:0001000

Chefe.......................
Praticante ................

12:000$000
12:0001000

4:200$000
4:2001000
3:0601000
7:2001200
3:0001000

16:8001000
3:6001000
4:2001000
3:6001000
3:0001000
3:0001000
2:400 000
3:6001000
2:5001000
3:600$000
1:2001000
1:8001000

6001000



19:800$000
4:2003003
4:200$000
3:000$003

16:800$00)
14:4003000

10:800$000
10:800$000

10:8003000
10:800$000
4:560$000

2:4003000
16:800$000
9:000$000
8:400$000
3:3503000

303000
244 '203000	29:400$000 37.438:174400

COLONlA «SANTA
ISABEL»

Director na Colonia e dos
serviços clinicos

Administrador e almoxa-
rife....................

Escripturario ..............
Auxiliar de escripta.......
Servente..................
Guarda chefe..............
Chauifeur de 1. 1 classe...
Cozinheiro ................
Auxiliar de almoxarife....
3 Ajudantes de cozinha, a

2:1003 ................
Lavadeira ................
2 copeiros a 1:8003000.....
2 copeiras a 1:8003000.....
Carpinteiro................
Encarregado de motores..
Ajudante de encarregado

de motores.............
Pedreiro .................
Electricista ..............
Telephonista...............
Costureira................
4 vigias, a (:8003000.......
Machinista ................
Encarregado das bombas

e zelador de canaes e
reprezas ..............

Superintendente (irmãs de
caridade) .............

Para contractar 1 medico
(verba para 6 mezes).......

Instituto de Chimica:
Pharmaceuttco ...........
Auxiliar de pharmacia....
Servente...................

Instituto de Pesquisas:
Bacteriologista ...........
Dactylographo, blbllothe-

cano e traductor........
Auxiliar de laboratorio e

photographo ............
Servente...................

Dispensario «Souza Go-
mes.:

Medico auxiliar residente
Idem, no residente......
Medico encarregado do

serviço de physiothera-
pia......... .............

Medico especialista de
olhos (não residente)....

Idem, idem, de ouvido,
nariz e garganta nâo (re-
sidente)..................

Dentista (não residente)...
Ajudante de physiothera-

pia......................
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Praticante de Centros	3:600$000

	

Enfermeiro Chefe ...... ...	4:8003000

	

2 enfermeiros, a 3:6301000	7:200$000

	

2 enfermeiras, a 3:600$000	7:2003:100
Servente ..................3:0003300

Serviço de lavoura e pe-
cuaria:

Mestre de cultura.......... 7:800$000
Ajudante de mestre de

cultura ..................3:6003000
Rei treiro...................1:8003000
Hortelão Jardineiro	 1:8003000

	

6 jornaleiros, a 1:4403000	8:640$00
Pura contractar medico,

ajudante de enfermeiros
e outros servidores ex-
tra.:umerarios ..........19:8003000

	

Para contractar diaristas..	5:600$000

- E,pi, diente e euentuaes:
('ara a Chefia e Dispensa-

rio Central ..............
Para o Hospital de Laza-

ros de Sabard...........
Para a Colonia «Santa

Izabel" ....... ............

- Força, luz- e teiephone:
Paraa Colonia «Santa Iza-

hei .......... .... ........
- Vehiculos e Para a Co-

	

acceosorios	lonia
17—Coebuotiveis	«Santa

e Ioh,ificates	1 z a b e 1<
18— 1)115 e utensitios e coo-

reação do preelio do
i/opital de Lazaros de
,bará:................

30— .11,/iran entoo:
Para a Colonia «Santa Iza-

bel > .................. ...
Para o Hospital de I.aza-

ros de	abarã...........

31 - Veotuario e alíinesstaçâo
Alimentação, roupas e ou-

tras despezas do Hospi-
tal de Lazaros de Sa-
bara.....................

Expurgo e lavagem de
roupas da Colonia «San-
ta babel" ...............

Roupas, alimntaçao, lou-
ças e miudezas para a
Colonia «.anta Izabel»

33— Fueerae.o:

j

ara a Colonia «Santa
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24:000$000
9:00O$O0
7:200$000
3:600$000
2:160$000
3:840$000
4:200$000
2:400$000
3:l'00$00
6:4803000
1:440$1100
3:6003000
3:600$000
3:600$OOo
4:200$000
3:000$000
2:400$000
3:Ooo3000
3:000$000
1:420$000
7:20(4000
3:600$000

429:2203000

17:000$000
2:500$000

	

12:000$000	31:500$000

-	6:0044000

-	60:0003000

-	5:004000

29:0303000

	

0:0003000	38:000$00

33:000$003

18: 00$000

	

550:6003000	614:600$000

5:000$000



212:160$000

20:0003000

45 - Fomento á Para o servi-
agricultura.. ço de lavou-

ra e pecua-
ria da Colo.

	

46 - Fomento á	nia Santa

	

pccuaria:	Izabel......

49— Material medico:
Para o laboratorio do Hos-

pital de Lazaros de Sa-
bara ........ .............

Idem, da Colonia «Santa
Izabel'> ..................

Para completar installa-
ções de consultorio, ap-
parelhamento cirurgico
da Colonia «Santa Iza-
bel <' ..... .. ..... ........
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—	1:0003000

1:480$00

15:300$000

47:0003900	63:4803000 1.287:200$0
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22— Safarioe:

A operarlos, diaristas, e
outros servidores para

as zonas Sul e Oeste-

	

Triangulo ..............	47:990$OOC

	

ldem, idem Norte e Leste	35:000$000

	

8.000 homens-dia ..........	38:4003000

li - Eec,, touca
Materjaes diversos	38:000$000

	

Outras despesas eventuaes	25:000$000

30 - Medieanzenfo.q, droqas e

	

,,,ai rial de laborc,ts,js	-

121:390$90o

63:000$000

50:0003000	466:5503000

74-CENTROS DE
ESTUDOS E
PROPHY LAXIA
DA MALARIA:

3 - Pessoal effectivo:

Chefe do Centro ...........	21:0003000
Topographo .... ... .......	6:2403000
Escrevente microscopista..	4:200$000
Guarda Geral .... ... ..... .6:0003000
Servente ...................	1:8005000

Serviço da Zona Sul de
Minas:

Chefe .... ........ ....... .- .4003000
Ajudante technico 16:800$000
Guarda chefe .............3:8403000
Escrevente microscopista..	4:200$000
15 guardas, a 3:6001000....	54:0003000

Serviço nas Zonas Oeste
e Triangulo:

Chefe ......................	17:4003000
Escrevente microscopista..	4:2003000
Guarda chefe ..............	3:8403000
3 guardas, a 3:6003000....	10:8003000
Servente .................1:8003000

Serviço da Zona Norte:
Chefe ....................17:4003000
Escrevente microscopista..	4:2001000
Guarda chefe	..........3:8403000
3 guardas, a 3:6003.......10:8003000
Servente ...................	1:8003000

8— fiarias ICom o pessoal	-
12—Tra7t8portesl em serviço

75- PARA COMBA-
TE A' FRAMBO-
EZIA TROPICA

4- Pessoal centractado.......
49— Mate,il n'edico..........

76 - INSPECTORIA
DE HYGIENE
PRE-NATAL E
INFANTIL

3 - Pessoa! effectivo:

Inspector..................
Medico .................
Amanuense................
Dacty1ograplioarçfjjv5f0
Auxiliar de Dispensario...
Conservadora do lactarjo.
Servente da Inspectoria...
Machinistas dos Dispensa-

rias.....................
Servente do Dispensario..

I,-
Expediente....

II - Ecentuaes ....... ........
- .ifedicanieatog e natexjat

para Dispensarios.....
35— Auxiliou:

Para maiiutenç5o do ia-
nono..................

Para anxilios e serviços
de hygiene infantil e
pre-natal no Interior do
Estado...............

142:320$000

	

127:680$000	270:000$000

18:0003000
7:800$000
6:240$000
3:600$0M
2:400$000
2:4005000
2:400 000

2:400$009
1:8003000	47:040$000

-	3:000$000

-	25:000$000

15:400$000

20:000$000	35:400$000
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00 - Alugueis rrendamentos:
Aluguel de predios	.

77 -- DIRECTORIA
GERAL DE AS-
SISTENCIA HOS-
PITALAR. ......

3 - Pesao0 effectico:

Complemento de venci-
m, stos do Director Ge-
ral ........... ... .....

Assistente technico........
Assistente technico........
Segundo official...........
Encarregado de contabili-

dade...................
Amanuense................
Dactylographo... ....... ...
3 Praticantes, a 3:0605....
Servente ...................

8 - Dinrias a medicos........
10 —Expediente .... ..........
11 - Eventuaes .... ... .......
12 — Transportes..............
18— Mooei.s e uteflsiliOS.......

78 - HOSPITAES
REGIONAES DE
PATOS, POUSO
ALEGRE, PIRA-
PORA E VIÇO-
SA .............

79- HOSPITAL CO-
LONIA DE BAR-
BACENA

3 - Pessoal effeetivo:

Director ...................
5 medicos, a 9:1208........
2 Assistentes, a 7:2005.
Pharmaceutico encarrega-

do do serviço de ana-
lyses chirnicas.........

Cirurgião dentista.........
Superintendente...........
Econoino almoxarife......

6: 600$0(

2:4008000
6:000$000

14:400$000
8:1005000

7:2008000
6:2408000
3:8005000
9: 1805000
2:404000	59:580$0

-	3:000$0
-	3:000$0

-	6:00050
-	6:000$00

15:000$000
46:600$000
14:400$000

5:292$000
6:0008000

10:800$00]
9:600$000

70:UUUW
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Escripturario ..............5:8005000
2 auxiliares de escripta, a

4:2005..................8:4005000
2 porteiros................'.	5:8808000Administrador da Colonia	5:880$000	132:682:000

4 - Pessoal contractado:
3 enfermeiros chefes, a

3:4205..................10:2605000
9 enfermeiros, a 2:940$	26:460$000
30 guardas, a 1:30$	39:600$000
8 serventes, a 900$	7:200$000Carpinteiro ........ ........	3:0005001)
Pedreiro ...................3:000.0000
Cocheiro ...................	1:6005000
Carroceiro ................1:8005000)
Hortelão ...................	1:8005000
Mechanico .................3:1605000
7 lavadeiras, a 1:528$800.	10:7018600Jardineiro . ................	.1:5001090
Inspectora de costura	1:80050)0
Barbeiro ....................9008000
2 cozinheiros, a 1:920000	3:840$000
3 ajudantes de cozinha, a

1:0805000................3:2405000
Chauffeur ..................	3:0005O(Jo

Para a Colonia

Auxiliar do administrador	3:00)8000
Pedreiro ...................3:00030)0
28 guardas, a 1:3205000.,..	36:9505000
6 serventes, a 900$000	5:4005000

9—Áddiciouaes da lei 420 ao
Director ............. . ... . -

LO—Expediente.... ............. -
ll—Eventuaes

Conservação de predios..	9:0008000

Outras despesas eventu-
aes .......................	10:0005000

12-1ranspor)espara aÇolonia	-
15—Força, lua e teieplzone	-
17—Coiobustiveis e isobrifican-

les........................-
18—iffoecis e utensilios	 -
29—Forragem, ferragem e pasto	-

3 —Jiedicarnen los:
Pharmacia ................. -

31—Veofaarioo e alimentação
Fazendas e roupas	50:0008030
Lavagens de roupas	6:000$000
Aliinentaçao ...............	470:0005000

k33

—Fu,,eraes................... -

89:52051300 39.926:542$400

171.501$600

1:300$000
6:000$000

19:0005090

3:0008000
10:720$000

12:000$009
5:0035000
6:0005000

20:000$000

526:000$000

4:000$03	917:9735600



40.844:5I8$5

- -
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16:800300(1
12:000$.;00
18:2403009	 -

80 - INSTITUTO
RAUL SOARES>

3—Pessoal effectivo:

Director....................
Vice-Director ..............
2 alilenistas, a 9:1105000..
Chefe do serviço de psycho-

logia experimental e ele-
ctricidade medics.......

Medico ,ara o serviço de
molestias intercurrentes.

Ophta '10- oto-rhyno-laryiI-
gologista .................

Cirurgião ..................
M e d i e  heredo-patholo-

gista.....................
Anatomo-pathologista.....
Medico auxiliar do labora-

torlo e de anatomia pa-
thologlca ................

Medico encarregado do la-
boratorio ................

Assistente .................
Cirurgião dentista.........
Pharmaceutico.............
Economo.ahnoxarife ......
Escripturario .............
Auxiliar de economo......
Porteiro....................

4—Pssoal contractado;

2 enfermeiros chefes a
3:4205000................

Duelista zelador ........
Jardineiro hortelão.... ....
Dispenseiro ...............
Cozinheiro.................
Motorista................
Duchista mulher...........
Pedreiro ...................
Carpinteiro ..............
Foguista...................
4 Inspectores ..............
20 guardas.................
Ajudante de pedreiro.....
Ajudante de carpinteiro..
3 ajudantes de jardim e

horta ...................
3 ajudantes de cozinha....
Copeira....................
Costureira .................
10 serventes., .............
Para contractar pessoal ex-

tranumerarjo ............

9:120$090

9:120$000

9:120:00(1
9:1205000

9:120$000
9:120$000

7:200$000

108:9605002

6:6001000
7:200$000
6:0003000
5:400$000
9:6005000
5:8005000
5:400$000

	

2:9305000	157:900*000

6:8405000
3:00(1300:)

1:a208000
1:9205005)
3:0003000
1:200500)
3:000$000
3:0001000
1:80:0300
7:2003000

26:400$000
1:800$000
1:0803000

2:820$000
3:240$000

9605000

9:00(4000

	

6:000$000
	

87:OoO$000

i0—E.'pedies)e................. -
1i—Eretnae ................. 30p 00$0o0

Conservação de predios..	9:0005000

15—Força e /v ..............
I7—( 'onbus5 iei,S 6 inbrífis o.

(es .....................	... -
l8—JIoreis e uton5ilios:

Louças. .................... -
30—Medicaaeutvs

Pharznacla ................. -
3)— [eO( rulio e alinie.:taç?o:

Fazendas, colchão e cul-
çados ....................15:r(4 00

lavagem de roupas	11:0003)00
Alimentação ...............	100: uoOS:o e)

48- .(ía(e:inl sfrd/Co
Para labsratorio ...........-

81-HOSPITAL PSY-
CHIATRICO DE
OLIVEIRA

3—Pessoal effectivo:
Director ...................15:0003000
2 meúlcos allienistas, a
9:120500)) ...................1S:24$020
Cirurgião dentista .........	6:000530s
Cirurgião . .................	9:1205000
Assistente .................7:20u$00

4—Pessoal contractado
Phrrniaceutico encarre-
gado de analyses chimi-
cas e microscopicas 5:292$000

Economo ..................5:8803000
Escripturarlo ..............4:1165000
Enfernic!ro-chefe ..........3:420300(1
Enfermeira-chefe ..........3:4205000
Enfermeiro para homens	2:930300u
Enfermeira para mulheres 2:9405000
Porteiro .............. ......2:94.7500)
Continuo ..................2:1905000
Para contractar pessoal ex-

tronu:nerarlo ............

i0--Expediente ................. -
ll—Eienivaes:

Conservaç0.o de predios ..	3:00(300:)
Outras despesas eventu-

neo.......................

Í2

1:800$000

39:0005000

12:000$000

15:000$000

7:0005000

12:0003000

1,21:00W00

4:50:500)	457:260$000

41.301:7763000

55:5603000

81:13)1000

4:0005000

ti:)JU0$000



.1;
Secretaria da Viação e Obras Publicas

15—Força, luz e telephone'
17—Combustiveis e lubrifican-

tes..........................
18—Moveis e utensilios

Louças e utensilios.......

30—Medicamentos:
Pharmacla e laboratorio.

31-1'estuario e alimentação.
Fazendas e roupas .......
Lavagem de roupas.......
Alimentação..............

33—Faneraes .................
Total da Secretaria da

Educaç0o................

82 - ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL

2 - .kcpreseatação do Serre-
tarjo (7 meres)............

3 - Pessoal effectiro ('erba
para 7 meses):
Secretario de Estado......
Chefe de Gabinete, a .....

18:0003..................
Olficlal de Gabinete, a...

12:0003..................
13 Chefes de Serviços Te-

chnicos, a 18:00)3.......
4 Chefes de Serviços Ad-

ministrativos, a 15:600$.
Difierença de vencimentos

dos Assistentes Technl-
cos e Administrativos...
Verba para 2 mezes:

3 Superintendentes, a.....
18000$...................

Architecto-chefe, a 18:0001
3 Engenheiros-chefes, a...

15:6003.................
Engenheiro-inspector, a...

19:6003...................
3 Inspectores, a 15:6005...
4 Engenheiros de 1. 1 clas-

se, a 12:0003.............
Chefe techn)co contabilis-

ta, a 14:4)03 ............
Chefe de secção, a 12:0003
5 pagadores, a 7:2003.....
Consultor Juridico.........

Verba para 9 mezes:
Consultor Geral, a 24:000$

- 338 -
-	5:000$000

-	12:000$000

-	4:0001000

-	12:000$000

10:000$000
3:0001)00

100:0001000

Chefe de Secção Techni-
ca, a 15:0003 ...........

3 Chefes de Secção, a
12:0003..................

Engenheiro-calculista, a..
14:4003.................

7 Engenheiros de 1.° clas-
se, a 12:000$ ............

Cartographo-chefe, a .....
12:0005..................

Architecto-auxiliar, a .....
12:0033...................

Engenheiro-auxiliar, a....
12:0003.................

4 Trianguladores, a 12:0001
6 Primeiros Offlciaes, a..

9:8403...................
13 Engenheiros de 2.° clas-

se, a 9:6008..............
2 Caetographos, a 9:6003..
10 Topographos, a 9:6003.
12 Engenheiros de 3a clas-

se, a 8:4003..............
Archivista, a 8:4003.......
Desenhista de 1. 1 classe,

a 8:1903 .................
6 Segundos officlaes, a...
8:1635................

2 Auxiliares -contabilistas,
a 7:8003 ...............

Mestre de Obras, a 7:4403
2 Desenhistas de 2, 1 clas-

se, a 7:200$ .............
6 Amanuenses, a 6:240$..
Auxiliar de fiscalização, a
6:0003...................

2 Correntistas, a 6:0403
Encarregado do material

de engenharia, a 6:0003
Engenheiro-fiscal, a 6:000$
8 Conductores de obras, a

6:0003..................
Encarregado da ferraria, a

5:40)4 ....................
Encarregado da garage, a
5:4005....................

Chauffeur, a 4:8003........
8 Conductores itlnerantss,

a 5:8115..................
Encarregado de contractos,

a 4:8003 .................
5 auxiliares de 11 classe,

a 4:800$ .................
Carpinteiro, a 4:8091 ......
M echanico, a 4:8001.......
Encarregado da carpinta-

ria, a 4:6003 ............
4 cantoneiros-chefes, a..

4:2003....................
4 auxiliares de 2. 1 classe,

a 4:200$ ................
Porteiro, a 4:2003 ........
Porteiro do Gabinete, a..

3:720$ ....................

339

11:7003000

27:000$000

10:800$000

63 :0003000

9:000$000

9:000$000

9:0001000
36:000$000

44:2800000

93:600$000
14:400$000
72:0005000

75:600$000
6:3008000

6:1423500

36:7205000

ii :7000000
5:5805000

10:8005002
28:084000

4:5003001)
9:000$000

4:5008000
4:500$000

35:004000

4:0503030

4:0505000
3:6009000

34:8655000

3:6003000

18:000$000
3:600$000
3:6005400

3:3753000

12:600$003

12:5003000
3:150$000

2:71103000

113:00(41)00

2:0001000	294:698$000

-	41.500:4745000

71 000$000

21:000$000

10:500$200

7:000$00(1

136:500$000

36:4005000

7:0003000

9:000$000
3:000$000

7:800$000

2:600$000
7:8003000

8:7003000

2: 4003000
2:0JOQ00
6:000$000
4:0003000

18:000$00

1.



-

liauxiliares de 3. classe,
a 3:6003 .................

18 Praticantes, a 3:0003...
3 Continuos, a 3:2403 .....
14 Serventes, a 2:6403.....

Verba para 7 mezes:
2 Chautfeurs, a 4:800$
Auxiliar desenhista, a

4:800$ ................ ...
Auxiliar de 2 , 1 classe, a..

4:2308...................
3 auxiliares de 3. 1 classe,

a 3:6003 .................
3 praticantes, a 3:0303....

4 - Pessoal contractado (es?-
isa para 55 sneres):

Triangulador, a 12:0023...
7 Topographos, a 9:6023.
3 Cartographos, a 9:6003..
3 Agrimensores, a 6:000$.
Encarregado do deposito

de equipamento, a 4:8003
Ajudante do encarregado

do deposito de equipa-
mento, a 3:0003 ........

Zelador de animees, a....
2:6403....................

Ajudante do zelador de
aninlaes, a 2:1603.......

Engenheiro-auxiliar, a
9 600$...................

Cabineiro, a 1:800$ .......
Cabineiro, a 1:440$ .......
7 Engenheiros, a 8:4C0..
2 auxiliares do Serviço rio

Estradas, a 6:0003.......
Auxiliar de escripta, a....

4:2003...................

Verba para 7 inezes:
Desenhista-architecto, a..

9 ..600$ ............ .......
13 Engenheiros, a 8:4033..
8 auxiliares, sendo 3 r....

4:800$; 1 a 4:2003; 2 a
3:600$; 1 a 3:0005 e 1 a
2:C40$ .... ...............

3 Desenhistas, a 7:2033....
Auxiliar-desenhista, a

4:8003..................
2 Chaufteurs, a 4:2003.....
Zeladora da sala das func-

clonarias, a 2:40($ ......
3 serventes, a 2:6403......
Lavador, a 2:160$ ........
2 telephonistas, a 3:0003..
Seileiro 0: Cornmissáo

Geographica, a 2:6403..
Cabineiro, a 1:4403........
2 topographos do Serviço

de Saneamento, a6:240$

29:7033000
40:8005000

7; 230$ )00
27:720$000

5:11003000

2:8003000

2:450$000

6:3003000
5:2503000 1.168:693*830

9:000$000
53:400$000
21:3033000
13:8003000

3:600$000

2:2503300

1:980$030

1:6203003

7:200$090
8:3505000
1:080$000

44:100$01)0

9:0003000

3: 100$00J

63:7(.,.,siJOO

18:3133000
12:600$000

2:800$000
4:9003300

1 :40;5J00
4:62080(30
1:2603003
3:5003000

1.5103000
8403000

7:2803030
	

288:2105000

7 - Grofifiraç5es (verba pa-
ra .9 merco)
Para o pessoal do Gabi-

nete, de accordo com a
distribuição que o Se-
cretario determinar .....

Aos empregados do Servi-
ço de Cominunicações e
ao Chefe de Secção en-
carr'gado do Aimoxari-
fado ....................

Aos substiiutos, quando os
substituidos anda per-
dem......................

Ao pessoal diarista encar-
regado do encerairiento
e limpeza da Secretaria.

8	flíuria,r (resba >ara 9

Ao pessoal (Ia Secretaria e
engenheiros, quando em
viagem do serviços .....

Ao pessoal da Carta Geo-
geaphica, quando eni ser-
Iço do campo .........

.9 - ASi/eisrws

De 10 0/ ao Chefe de Se-
cção Techuica, ao mes-
tre de obras e ao por-
teiro da Secretaria, rio
9 mezes ...............

idem, idem, já devida ao
mestre de obras e a um
chefe de secçáo, em 12
inezes ..................

10 - Es p,ïfirate

Material para a Secretaria
Idem para os Serviços Te-
chnicos .................

Ideia para copias Photos-
taticae ............... ....

Idem para a Carta Ueo-
graphica ..............

11 - Errstr'c's

Lrpparelhamento do Servi-
ça de Saneamento ......

Enceramento e limpeza do
edificio da Secretaria,.

Conservação de elevado-
res e electro-bombas da
Secretaria ..............

Outras despesas eventuaes

27:8003000

7:550$000

1l:2500sJ0

10:0003000	55:900$000

90:0003000

45:0013020	135:000$000

2:0138000

1:3263000	3:4293000

15:020E00

15:000$000

5:000$000

10:9303000	45:000304)0

35:000$900

1:800$020

1:620$000
38:001)3000	76;4203000t	1



.--343-

84 - NAVEGAÇÃO
FLUVIAL E FISCA-
CALIZAÇÃO DE
ESTRADA DE FER-
RO.

4 - Psoal contracta-do
Da navegação Mineira do

Rio Silo Francisco	 -
36— Au.silios, subrenç0es e con-

tribuições:
Subvenção á Navegação

do Rio Sapucahy.. .....	30:0005030
Contribuição para a Con-

tadoria Central Ferrovi-
arta ......................	4:0003000

Quota de Fiscalização da
Navegação Mineira de
S. Francisco . ....... ...	4:5003003

56 - Material de Nacega':ão
Para a Navegação Mineira

do Rio Silo Francisco...	-

85 - PONTES

Para contrucçilo .........300:0003000
Para Conservação .........	300:0005000

86 - ED1FICIOS
PUBLICOS

4 - Pessoal coetractcedu:

Para fiscalização das obras
da Penitenciaria Agrico-
la de Neves, (verba pa-
ra 8 mezes). .............	23:2003000

Encarregados dos ediílcios
publicos da Capital e
respectivos jardins	53:5005003

48 - ,lTa/ ceial para coná ,ue-

Para construcçio de editi-
rios escolares e de saude
publica .. ................	551:OOc$000

Para conservação dos mes-
mos .... .... ........ ..353:000$000

Para constrocçilo dc fortins
cadeias e quarteis .......	250:0006000

Conservação dos mesmos.	350:000$000

361:6905000

38:500$000

358:3443000	778:534$000

600:0005000

76:700$000

-	
— 342 -

12 -- Transportes:
Despesas de conducçao de

funcclonarios cm viagem

	

de serviço ...............	25:000$03t)

	

Passes e transportes	200;000$000	225:000$000

13 - Serviços postal, telegra-
»hieo e tetephonico
Seilos, telegrarnmas e des-

pesas de prompto paga-
gamento a cargo do (ia-
binete ....................45:000000

Correspondencia official de

	

funccjonarios externos..	1:0003000	46:000$000

15 - Forra e Luz
flluminaç0o, telephones e

	

elevadores...............-	25:000$000
18 - JIovei8 e utensiiios

Acqulslçoo de moveis, ma-
chinas e outros materjaes
de consumo da Secreta.
ria ..............	.......	-	150:000$000

21 - Encommendas á Impren-

	

sa ..........................	-	100:000$000
26 - Fardamento do pessoal

	

subalterno .............. ...	-	7:500$000

	

34 - Ejercicios Findos	 -	10:000$000
60 - Ataque/e de cscriptorios

	

para os serviços Criemos..	-	19:530$000 2.369:682130v

83 - ESTRADAS DE
RODAGEM

4 - Pessoal contractado:

Turmas de estudo e fisca-

	

lização de construcções.	200:000$000
Funccionarios e operarlos

para o selviço de con-
servação permanente.... 2.310:000$000

Idem, idem de reconstru-

	

cçlo e melhoramentos..	160:000$000 2.670:000$000

35 .- Suhsençâo coniractual a

	

estradas de rodaejenz	 -	350:0003000
48 - JIaterial para constru-

cçào:

	

Para construcçéo ...... ...	3.000:00030(3(1
Para conservação perma-

nente, lnclusivé vehicu-

	

los e accessorios ........	1.440:0003000
Para reconstrucções e me-

Ihoramentos, ind u 51v é
machinas, vehiculos e
ferramentas ............230:0005000 2.670:0003000 5,60:000$0c0



87 - COMMISSÂO
OEO(]RAPH!CA

4 - Pces»'al csstrnctodo
Despesas com as turmas

de triangulação e topo-
graphia do Serviço da
Carta ...................

Para acq:ii-
ll—Ersdnaes	sição, equi-
12—Tronsport»s pamento,
27—Semoeentr	reparação e
50—Jllaieriai de	despesas

Eng» nharia	imprevistas
20 - Jorvaes, revistas e livros.
29 - Forragem, ferragem e

pasto .....................
38 - An.iiios e subvenções:

Ao Conselho Regional (te
Engenharia e Archite-
ctura ..................	..

88—DEMARCAÇÃO
DE FRONTEIRAS

S - l)iar/es:
Aos membros da commis-

são e ao pessoal techni-
co....................	...

22 - Solar/os:
Aos operarios das turmas

de triangulação, estadi-
metria e todographia...

Para conclusão da Peni-
tenciaria de Juiz de Fóra

Para construcção de edi-
ficios diversos ...........

Para conservação dos mes-
mos .....................

Para concluo do edificio
da Feira Permanente

Material para officina.....
Construcção e conservação

de predios da Colonia
'S. Isabel'» .............

Para construir padaria,
casa de filtros e inata-
douro da Colonia »'Sta.
Isabel »...................

Para ronstrucção de 1 pa-
vilhão e remodelamento
das instaliações do Hos-
pital de Isolamento «Ci-
cero Parreira" ...........

-

00:0005000

200:0005000

50:000$000

200:0005000
20:0005010

40:0005)00

130:0000000

230:00051100 2.570:000.5000 2.646:7014000

-	95:0005000

-	20:0505000

1:5005000

-	4:000$1100	
'	sÇuI

-	 18:0000o0	38:5008000

--	40:000$000

3):QIYI000

O - Material de Enqeoharifs:
Para as turmas de trian-

gulaçào, cstadimetria e
topograpgia .............	10:0005000

Para acquislç8o de appa-
relhamento technicø e
de caioronha ... .........	70:0005000

ParaconstrucçãO de mar-
(os

,
 divisoriOS e verticaes

de friangulos .... .......	20:0005000
Para impressão das folhas

de carta da zona um!-
trophe .................. 30:01305000	1311:0004000	200:0005000

89 REDE MINEI-
RA DE VIAÇÃO

Pessoal e Material	 -	45 33) :5635000

Total da despesa da Se-
cretaria da Viação e
Obras Publicas	 -	-	57.753:0695600

Extinetn Secretniria dai Agricultura, Com-
merelo, Industria, Viação e Obras
Publicas

3 Duodecimos das verbas
do orçamento de 1934 (de-
creto o. 11.336, ele 1 8 de
maio de 19341 relativo á.
Secretaria da Agricultu-
ra, que (oram revigora-
mias para os mezes de
janeiro, fevereiro e mar-
ço deste anno e pelas
quses correu a despesa
da mesma Secretaria,
até, a época de seu des-
membramento - exclui-
da a dotação destinada
ao custeio da ROde Mi-
neira de Viação (Es....
45 , 311:2585), que foi in
tegralmente transferida
para o orçamento da
Secretaria da Viação e
Obras Publicas....... . .	-	5.038:901$310

Despesas orçamentarias de 1935

VERBAS

1 Despesa com o Paiacio do
Governo ................ 321:9845000

RepresemslaçÕes ............ 58:000501:0

.4.
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2. -MateriaI electrico	 -
3-	1	radio-telegraphico

e radio-telephonlco	50:0005000
54—Material ferroviario	 -
55— hydraulico .... ...	110:0005000
56— « navegação (Nave-

	

gação do S. Francisco)	358:344$090
57—Material de sapa	 -
88—	didactico .........429:0005000
19— Instrumental de musica	31:0005000
fio—Alugueis e arrendamentos	340:330$000
61—Causas da Fazenda 150:0008100

Serviço Eleitoral .........200:0005000
Instituto Mineiro do Café. 8.400:000$000
Réde Mineira de Viação.. 45.331:6535000
3 duodecinios da antiga
Secretaria da Agricultu-

	

ra ..........................	5.038:9015300 244.554:9535000

- 347 -

244,554:953504)0

-346---
3—Pessoal cffectivo	51.141:654$500
4—Pessoal contractado.....l5.226:l62,30D
5—Soldos ................. .... 7.593: 120000
6—Etapas .................... .9.650:4605000
7—Gratificações ..............2.092:3905000
8—Diarias e ajudas de cus-

to ............ ........... 2 041:3355000
9—Addicionaes ...............131:6985000

10—Expediente ................92O:02O0O0
lt—Eventuaes .................. 2.446:0094000
12 Transportes ................3.674:3505.104)
13—Serviços postal, telegua-

phico e telephonico	342:000$010
14—Serviços kToIlerlth ........	230:0405000
15—Força, luz e agua (inda-

sivé a illuminaçõo da
Capital) ..... . ............	2,123:2615400

16—Vehiculos e accessorios. Ç
17—Coinbustiveis e lubrifi-	383:0905000

cantes .................
18—Moveis e utensilios ........	533:9435200
19—Propaganda e publicidade	111:6000000
20—Jornees, revistas e livros	25:500$000
21—Encommendas 

à Impren-

sa ........................	
l.530:000$000

22—Salarios ...................168:4705000
23—Restituições. ..............	620:00050110
24—Seguros ....................	85:0005000
25—Armamentos e munições.	11:Ot00000
26—Fardamento, calçados e

equipamento ............1.855:3755000
27—Semoventes. .............. -
28—Remonta de animaes	20:000$000
29—Forragem, ferragem e pas-

to ........ .... ..........	019:0008000
30—Medicamentos .............	1121:3535000
31—Vestuarlo e alimentação. 3.300:2445400
32—Tratamento hospitalar	88:000$00
33—Funeraes ..................22:0005000
34—Exercidos findos .........	1.666:5005000
35—Auxilios, subvenções e

contribuições . ..........	1.979:8445900
36—Juros, descontos e com-missões ................

.4Q.555:207$00037—Amortizações (Dividas
Interna e externa....

8—Difíerenças de cambio...-
39--Percentagens a exactores	4.605:00$0000
,10—Custa.-crjrne ..............	2(0:0005000
41—Premios de Apolices	720:0005000
42—Aposentados .............2.600:0004090
43—Reformados. ... ...........	1.700:0005000
44—Fomento á industria	811:000$000
45—Fomento áagricultura . J	1,11-34'M045—Fomento á pecuaria
47—Material para a Impren-

sa ............... ........	965:000500
48— para construcções 5.840:0005000
49— medico e dentario.	9S0:0605030
50— de engenharia	167:5005090
51— photographico e

de identificação ..... ...	3l:0d5000



DECRETO N. 124

Dispõe sobre engajamentos na Força Publica
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando de

suas attribuiições, e,
considerando que a missão do soldado-policial é de

tal ordem importante no seio da sociedade que o homem
a elia destinado deve ser orientado desde o inicio di
carreira po' um preparo especial que lhe acentue os
traços vocacionaes e tornem unidade util á Corporação;

considerando que o aprimoramento dos quadros (te
sargentos e offiuiaes da Força Publica seria, só por si,
incapaz para renovar OS processos ide aperfeiçoal-os, sen-
do necessario o seleccionamento do soldado, resolve de-
cretar:

Art. 1.0 Os engajamentos na Força Publica só se-
rão feitos por autorização expressa do Secretario do In-
terior, no D. 1., onde deverá existir uma companhia es-
cola pala receber os recrutas e ministrar-lhes os primei-
ros ensinamentos regulamentares.

Ai-t. 2.1 Só serão engajados na Força Publica os
candidatos de 16 a 30 annos de dedade, depois ide julga-
dos capazes pela J. 1 S. do Hospital Militar, na qual tu-
mnará parte um medico especializado em Educação Phy-
sica.

Art. 30 E' condição indispensavel ao engajamento
a apresentação de diploma de curso primario -

Art. 4 1 Só depois de instruidos e julgados prwm-
ptos, serão os engajados distribuidos aos	de ti

pa da Força Publica.
Art. 50 Os ensinamentos aos engajados serão m-

nisirados por turmas semestraeS.
Art. 6. 1 iHaverá duas épocas de engajamentos: uma

de 15 de dezembro a 15 •de janeiro, e outra de 15 de ju-

nho a 15 de julho.
Art. 70 Sórnente em casos excepciionaeS, o Gover-

no ordenará que se façam engajamentos fóra dessas épo-
cas e sem attentder ás exigencias deste decreto.

Art. 8.° O presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior as-
sim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de ju-
lho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rnwino
Gabriel de Rezende Passou

5

1)

DECRETO N. 125

Fixa o effeciivo do Corpo de Bombeiros e
Contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas att-ibuições, resolve:

Ar[. 1 .0 O Corpo de Bombeiros terá o efiectivo de
98 homens, de accordo com o quadro que este baixa,

assignado pelo se - de - Secretario do Interior.
Art. 2.° O Tenente-Coronel, o major sub-cornman-

dante e o Capitão-medico Serão da Força Publica, e Clii
coinmissão no Corpo de Bombeiros.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario; en-
trando este decreto em vigor na data de sua publicação.

Palacio 'do Governador, em Belo Horizonte, 25 de
julho de 1935.

BENEDICTO \TALLADARES IIIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

-, 1
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l)1CHETO N. 126
Dispõe .011)! e	r;o (10 uniforme de flwiella kkj para

off icives da Força Publico

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuções, resolve proro'ar por uni nono, a
contar de 3 de rniio do corrente anno, O Prazo exigido
pelo artigo 2.° do decreto n.° 11.309, de 1934, na 

parte
referente ao USO) do uniforme de flanelia kaki, pelos of-ficiaes da Força Publica

la1acio) do Governo, em Beilo Horizonte, 25 de julhode 1935.
BENEDICTO VALLA»ARES RIJ1EIHO
Gabriel de Rezende PUSSOS.

DECRETO N. 127
Fixa o Força Publica do Estado de Minas Geroes para ocorrente (miio e contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando desuas attribuições, resolve:
Art. 1.0 A Força Publica do Estado de Minas Geraespara o corrente anno, terá o effectivo de 7.174 homens,com a seguinte organização:

1) Quartel General

a) Cornniando Geral
1) Chefia
2) Sub-Chefia
3) - Caixa Beneficente
1)) Serviços de. Estado Maior
4) - Sete secções, incltcisve Engenharia
5) Ajudando de Ordens
6) Contadoria
c) Quadro Su pplernenta	Officiaes aggregados

2) Departamento do Material:
1) Chefia
2) - Sub-Chefia
3) Cinco secções, inclusive alfaiataria
4) Contadoria

3) Serviço de Saude:

1) - Chefia
2) - Hospital Militar
3) - Serviço Medico das Unidades

4) Departamento de Instrucção:
1) - Director Geral e Conimandante
2) - Sub-Director Sub-Comrnandante

- 351 -
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3) - Administração
a) Directoria Geral
4) - Cia. Escola, Cia. de AlumnoS e Pelotão Extra.
b) Instituto PropedeuticO
1) - Director Techinco
2) Secretario Technico
3) - Professores
C) Curso de Educação Physica
1) - Director TechniCO
2) - Medicos
3) -- Instructores e Monitores
) Curso de Aperfeiçoamento MIitar	 _____

- Professores e instructores
5) Tropa:

1) - Regimento de Cavailaria
2	Batalhões de Caçadores.

constará de sete secções, a daArt. 2.° O S. E. M. 
Caixa Beneficente e uma Sub-Secção destinada ao serviço
de dactylograPhia, que poderá ser commurn com o da Se-
cretaria do Interior.

Paragrapho unico. As secções a que se refere este
artigo, são assim discriminadas:

1.' Secção -- Pessoal e Transporte
2.' Secção - Serviço de Communicações
3. Secção --Destacamentos e Mobilização
4.' Secção -- Contabilidade
5. Secção - Administração
6.' Secção - Archivo
7.' Secção - Engenharia.
Art. 3.° Do Quadro Supplemefltar fak au parte to 5

os officiaes aggregados.
Art. 4.° Os Serviços do Departamento do Mate:ial

serão idistribuidoS pelas Secções na fôrma seguinte:
1.' Secção - Administração
2.' Secção - Material Bellico
3.' Secção - Intendencia
4.' Secção - Materiaes Diversos.
Art. 5•0 A composição do Cornmando Geral . das

Unidades e Serviços da Força Publica será constante do
quadro que com este baixa, assignado pelo Secretario dc
Estado dos Negocios do Interior.

Art. 6.° Os 2.°s tenentes co-mmissionadoS, os sar-

gentos agre gados e os cabos graduados, quando exclui-
dos por qualquer motivo, não deixarão vagas.

Art. 7.° Revogam-Se -as disposições em contrario.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 25 de ju-

ilio de 1935.
BENEDICT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

1 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 8 de julho de 1935-

Senhor Governador.

Ao encerrar-Se o exercicio de 1934, verificaraln.Se
em difíerenteS verbas •das Secretarias de Estado excesso
de despesas que attingiram á somma de 3.580:693$800
A esta importancia deve-se juntar a de rs. 11.832 :354*000,
relativa ao pagamento de juros sobre Operações bancaS
rias, juros de móra, juros sobre letras e colnPrOiuiSsoS
do ThesourO, commissõeS, corretagens e differenças de
cambio, despesa essa que o Governo teve de realizar Por
força dos encargos de sua divida fluctuante, apesar de
não existir no orçamento dotação para esse fim.

A anomalia verificada com esses excessos originou-
se da falta de controle dos registros de despesa, e isto

porque, em 1934 1
 não havia sido ainda instituido o cio-

penho previo, medida salutar que vossa excelieflCia hou-
ve por bem mandjr adoptar, nos termos do decreto a.
77, de 3 de junho proxirno passado.

Nestas condições, e para o fim de se regulariZarefli
as referidas despesas do exercicio de 1934 1 já pagas, ne-

cessario se torna a abertura de um credito especial, na im

1)ortancia de rs. 15.413:047*800, medida que tenho 
1

honra de suhinetter á consideração de vossa exceilencia,
para as providencias necesSarias ao caso, devendo ser ou-
vido o Conselho Consultivo do Estado.

Acompanha a presente exposição uma donstr O
discriminada dos excessos de despesas das Seci.'ar . e
da despesa relativa aos encargos da divida fluctuaflh.

Sirvo-me do ensejo para renovar a v. excia. os rO.

testos da minha mais alta estima. - O Secretario das 11-

nanças, (a.) Ovidio de Abreu

DECRETO N. 128

Abre um credito especial para regularizar despesas [ciba
e liquidados no exercicio de 1934

o Governador do Estado de Minas Geraes usando de
suas attribuições, e de accordo com o parecer do Conse-
lho Consultivo, resolve abrir um credito especial de rs.
15.413:047*800 (quinze mil quatrocentos e treze contos
e quarenta e sete mil e oitocentos réis), para regularizar
as despesas feitas e liquidadas no exercicio de 1934, sea-
do rs. 3.580:639*800 de excesso de despesa vericadO1

ej	t!\	5 eii. Las Secretarias de Estado e rs.11.832:3540OO importaJcia relativa ao pagamento de ju-ros sobre operações bancarias, juros de móra, juros so-bre letras e compromissos	
ões cor-do Thesouro, conlmjssretagens e differenças de cambio despesa feita por for-

ça dos encargos da divida fluctuante do Estato, de con-forni j
dade com a seguinte demonstração levantada pela

Secretaria das Finanças:
Secretaria do Interior .	.	

1.887:1178100Secretaria das Finanças	
1-18:326$700Secretaria da AgnicuJtr -----

Secretaria da Educação-	 844:637$100-- -
-700:612$900Despesa relativa aos	 diencargos da -

vida fluctuante.......11.832:354*000

Somma rs.........15.413047$800
Este decreto entrará em vigor na data ide suapublica-ço, revogadas os dispdsjções em contrario
O Secretario de Estado dos Negoci o,,; das Finançasassim o tenha entendido e faça executar.
Palacjo da L iberdade em Beilo Horizonte, aos 27 dejulho de 1935.

I3IONEDJCTO VALLADARES RIBEIRO
Javei-j de Sojiza Lima

DA DESPE5% A HEGULARIZAR
Do Exercido de 1934, (1 que se refere o dec- /o n. 128

Secretaria do Interior:

Verba S-a	Delegacias de Policia.
Verba 9	Diligencias Policiaes.	-
Verba lO-a	Guarda Civil.
Verba li-a	Inspectoria de Ve-

...............V hiculos
erba 12-11 - Serviço Medico-Legal.

Verba 16-a	 OuroOcPenitenciaria d
Preto.................

Verba 18-b -- Manjicomio Judiejarjo
Verba 21	Caixa Beneficente da F.

Publica.	 .......... 
Verba 22-b - Justiça da 2.' Instancia.
Verba 25-a -- Cons. Penitenejario -
Verba 25-b - Cons. Penitefl(-iai-jo
Verti:: 26 -- Ordem dos Advogados
Verba 30	Serviço Eleitoral	-

60:066*800
100*000

12:051*300

2:703*200
4:173*000

819$500
431*500

9:722*800
33:882*900
5:228*700

12:494*700
4:471$100

207*000



I:fl
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Verba 16-b - Ensino profissional.
Verba 18-a	Instituto S. Raphael.
Verba 21-b	Inspectoria Dentaria-

Escolar..........
Verba 22-a - Centro de Saude, etc.
Verba 30-a	Hospital Psychiatrico

de Oliveira.........
Verba 31 - Subvenções e auxilios.
Decreto ri. 11.536 .	.	.	.	.	.	.
Decreto •n. 11.727
Decreto n. 11.231 .......

Total do excesso das Secretarias.
Juros sobre operações bancarias, ju-

ros de móra, juros sobre letras e
compromissos do Thesouro, com-
missões, corretagens e differen-
ças de cainbio.......

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 8 de julho de 1935

Senhor Governador.

Em virtude do decreto de v. excia., n. 11.734, de
25 de dezembro de 1934, (artigo 7.°), procedeu-se ao re-
lacionamento de todas as obras autorizadas em exercicios
anteriores 'a 1935, afim de regularizar-se a sua situação,
por meio da abertura de um credito especial, unia vez
que essa despesa não pôde ser inclui 'da no orçamento
deste amo, por se referir a encargos de exercicios pas-
sados.

Conforme v. excia. verá pela relação annexa, essa
despesa monta a rs. 15.132:767$700 (quinze mil cento e
trinta e dois 'contos, setecentos e sessenta e sete mil e se-
tecentos réis), sendo parte já paga e parte por pagar.

Sobre o assu.mpto deve ser ouvido o Conselho Con-
sultivo, afim de se poder abrir o aliudido credito, desti-
nado a regularizar as sdespesas já pagas e a habilitar a
Administração a liquidar as despesas por pagar.

Aproveito a opportunida'de para renovar a v. excia.
meus protestos da mais subida consideração. O Secreta-
rio das Finanças, (a.) Ovidio de Abreu

356 -

Verba 31 - Secretaria do Conselho
Consultivo........

Verba 32 - Secretaria do Senado.
Verba 37	Transportes e commufli-

caçõeS.........
Verba 38 - EventuaeS. .
Decreto n. 9.857 .......
Decreto n. 10.705 . . . . . . .
Decreto n. 11.030 ......

Secretaria das Finanças:

Verba 7-a - Imprensa Official.
Verba 9-a - Junta Commercial.
Verba 11 - Causas da Fazenda
Verba 12-1 - Restituições .
Verba 15 - Exercicios findos.

Secretaria da Agricultura:

Verba 1-b - Directoria Geral.
Verba 3-h - Departamento do Tra-

balho ..............
Verba 7-a - Departamento dos Ser-

viços Geolgraph i cos e GeologicOs.
Verba 7-b - idem, idein.....
Decreto n. 11.243 ......

Secretaria da Educação:

Verba 1-10 - Secretaria de Estado.
Verba 2-1 - Transportes e commu-

nicações........
Verba 4 - Material p. o Ensino.
Verba 6 - EventuaeS ......
Verba 10-h - Ensino Normal.
Verba 11 - Escola deAperfeiçoa-

.mento.........
Verba 13-a - Ensino artistico.
Verba 13-b - Ensino artistico.
Verba 14-a - Educação Physica e

Artistica........
Verba 15-b - Ensino Technico

3:12,5$000
35:359$000

5:553$200
52:403$200

36:732$500
5:000$000
1 :282$401)

250$000
2:900$000

700:612$900

3.580:693$800

11.832:354$000

15.413:047$800

24:925$200
8:461$600

1.626:802$300
69:310$700
10:084$800

920$000
260$000

1.887 :117$100

92:560$800
818$300

12:390$900
40:257$100

2:299$600

1.18:326$700

477 :122$100

19:601$500

105 .107$000
59 :0,50C

183:156$.''

844:637$100

6:08$000

406:142$500
27 :431$000
13:965$300
82 :495$200

400$000
16: (;73$800

818$500

5G$300
3 :310000
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DECRETO N. 129

Abre um credito especial para regularizar e pagar des-
pesas referentes a obras autorizadas em exercidos
anteriores a 1935

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuiçõeS e de accordo com o parecer do Conse-
lho Consultivo, resolve abrir um credito especial de is.
15.132:767$700 (quinze mil, cento e trinta e dois con-
tos, setecentos e sessenta e sete mil e setecentos réis),
destinado a regularizar e pagar despesas referentes a
obras autorizadas em exercicios anteriores a 1935, (Ir
conformidada com o disposto no artigo 7. 1 , do decreto n,

11.734, de 25 de dezembro de 1934.
Este decreto entrari' em vigor na data de sua i)111)11-

(-ação, revogadas as disposições em contrario.
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 27

de julho de 1935.
BENEmCTO VALLADARES RIBEIRO
Jqverl de Souza Lima

Obras autorizadas nos exercicios anteriores a 1935 re-
lacionadas em virtude do art. 70, do decreto a.

11.734, de 25 - 12	1934, para cujo regulariza-
ção se torna necessoriu a abertura do credito a que
se refere o decreto n. 129

Auxilio para construcçã() da estrada
Juiz de Fóra -- Lima Duarte .	 20 :000$000

Idem, idem, idem .......50 :000$000
Estrada Beilo Horizonte -- Pará	S

Gonçalo	.........600 :000$000

Edificio Exposição Permanente	-	200:000$000

F'orum de Bocayuva .....45 :282$300
Estrada Sabara-Caeté	 80:000$000

Grupo Escolar de Rio Doce -	 84 :822$400

F'orum de Itapecerica.....150 :000$000
Cadeia de Viçosa	......... :965$700
Reparo (le Obras Publicas -	 200 :000$000

Egreia de Santa Thereza . .	 5 :000$0000

Ponte sobre o rio Carmo -	 38 :753$900

Ponte da estrada Beilo Horizonte -
11 :288$800Pará ..... . .....	
j....S 36OiOPonte sobre o 110 São João J

Ponte sabre a rio S. Francicco .
Ponte sobre o rio Corrente .
Ponte sobre o rio Una
Escola Normal da Capital .
Foruni de Pará de Minas ....
Foruin de Passos
Edificio da Camai-a dos Deputados
2. `Grupo Escolar de Pará de Minas
Ponte metallica sobre o rio Sapucahy
Cadeia de Bocayuva
Ponte metailica sobre o rio EMuriahé.
Forum de Ponte Nov.a
Grupo Escolar de Pouso Alto

Pavilhão para o Departamento de Ins-
trucção da Força Publica

Ponte sobre o rio Preto	(Diaman.ti-
na) ..........

Trecho da estrada Beilo Horizonte -
Pará de Minas - S. Gonçalo -

Estrada Pomba - Pirau'ba
Ponte "Manoel Cesa:r" - "Diamanti-
na) ...........

Ponte sobre o rio Suzana .
Grupo Escolar de Varginha (Pará de

Minas)
Grupo Escolar de Santo Antonio do

Monte
Grupo Escolar de Igarapé (Pará de

Minas) .........
Estrada Itanibacury --- Figueira	(1.'

trecho) .........
Estrada ltambaciry - Figueira (2.0

trecho) .........
Estrarla itainbacury	Figueira	(30

trecho) .........
Estrada Itambacury --- Figueira	(40

trecho) .........
Estrada ltamhacury	Figueira	(3.°

trecho
Estrada II um ba eu ry -- Figueira (6.

trecho) ..........
Ponte sobre o rio Suassuhy
Estrada Porto Guanhães - Guarany
Estrada Chomin - Coroacy, ligando

Figueira - Peçanha .
Ponte sobre o rio Betim (Estrada B.

Horizonte	Pará) .....

5:206$100
5:000$000
7:391$400
1:585$100

23:819$200
50:126$600

105:621$900
28:929$100
25:023$400
59:741$200
15:762$800
29:075$400
20:000$000

.-	
-

'

19:513$700

10:923$200

77:800$0000
85:000$000

24:759$000
59:229$300

10:634$600

26:360$600

10:901$100

139:921$000

290:0,00$000

303:338$500

420:000$000

536:000000

261:745$300
163:703$00,0
93:000$000

83:525$000

57:507$200
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Estrada Variante de Pedra Choradei-
ra

Estrada Guarany - N. S. do Porto.
Estrada Guarany - N. S. do Porto.
Estrada Mayrink	Santa Clara
Estrada de Barbacena - Alto Rio

Doce
Cadeia de Diamantina
F'orurn de Pará de Minas
Cadeia de Viçosa
Extação Experimental de cultura -

Caldas
Obras no Estado (Cia. Sid. Belgo-Mi-

neira) .........
Ponte sobre o rio Jequitinhonha

(Mendanha)
Instituto Raul Soares (Beilo Hori-

zonte) .........
Cadeia-Forum de Cassia .
Mausoléo do Presidente Olegario Ma-

ciel
Estrada Jtambacury - Figueira
Estrada Gordura-Borges .....
Estrada Cercadinho - Bom-Successo.
Estrada Sete Cachoeiras .......
Estrada Pitanguy --- Papagaio
Estrada Pitanguy	Papagaio
Forum de Muriahé
Foruin de Itajubá
Cadeia de Tres Corações .
Cadeia de Campos Geraes .
Reparo da casa de Bernardo Guima-

rães
Predio para a residencia do adminis-

trador do leproario de Sabará
Elevador da Secretaria da Educação.
Hospital Regional de Patos .
Ponte sobre o rio Verde
Ponte sobre o rio Elvas .
Ponte sobre o rio Paraopeba
Ponte metailica sobre o rio Sapucahy.
Ponte sobre o rio Gualaxo .
Ponte sobre o ribeirão da Fonseca
Balsa na barranca do Rio de Pedras
Grupo Escolar de Patos
Grupo Escolar em Burytisal
Grupo Escolar em Monte Bello
Grupo Escolar em Rio Pardo

320:000$0000
228:4718400
217:621$101)

15:5008000

200:0008000
11:814$800
49:7738701)

5:0058100

50:0008000

120:000$000

7:4678600

484:4858000
22:6668200

3:5278000
1i0 :0008000

80:0008000
20:000$000
10:000000

120:000$000
120:000$000

72:0398900
17:10080000

40:1958000
10:3778100

13:9858400

2:4018800
4 :4328000

31:9788000
33:671$500
12:3298000
21:2798900

5:5598800
3328000

1:7158500
tI :0998000

64 :5968700
1:5378300

10:2938300
4:3168800

Grupo Francisco Salles
'

da Capita!Grupo Escolar de Conceição
2'. Grupo Escolar de S. Sebastjão d

	

Parajzo	 o

	

.	.
Grupo Escolar de Sa

.

nta Rita do Sa Pu *-	cahy 	 .	.	.

Grupo Escolar de Fortuna .
Grupo Escolar de Jacuhy
Grupo Escolar de Caratinga
Predio Escolar de Cabo Verde
Grupo Escola rde Ibiracy .
Grupo Escolar Flavio

	

*tal	 dos Santos, Ca-pi . . .
Grupo Esco lar de Braso

.

pojj5Grupo Escolar de Araxá .
Grupo Escolar de São Manoci

rajzo
Grupo Escolar de São Sebastjã0 do Pa

	

.	.
Grupo Escolar de Nova Lim

.

a
Grupo Escolar de San t'Aflna de Cam-

po Bello . . .
Grupo Escolar de Guapdinha
Grupo Escolar de Rocinha .
Grupo Escolar de Divino
Predjo escolar de Crystalja
Predj0 Escolar de Taboleiro do Pom-

	

ba	
...............Predjo Escolar de Sabará .

Predio Escolar de Côcos (Itabirjto)
Predjo Escolar de Olaria ( Itabirito)
Predjo Escolar de Ribeirão do Onça

	

Capital)	.	.	.	.
Predjo Escolar de Botafogo (

Pomba).Predio Escolar de Buritys .
Predjo Escolar de

Isabel	 Colonia Santa

	

.	.	.
Grupo Escolar de Cocaes .
Predjo Escolar de Brumadjflh0Grupo Escolar de São Francisco
Predio Escolar de Dôres da Bôa Espe

rança .
Escola Normal de Dôres d0 lndayá
Escola Infantil Delfim Moreira (Capi-

	

tal).	.

	

Predio Escolar. de Pi. aca.fub*

	

poj.a (Leo	dia). 	.	•	.	.	.
Pavilhão para retardados 

(Capita))

	

Praça de Esportes ( Capital)	-

30:3128700
9888800

56:1488900

1:6368000
2:0168200

8458000
20:2898800
1:0008000
2:3218800

1:4928900
2:9108000
2:5458400
6 :088$700

6:864$900
27:9938700

530$000
77:7068500
15:5528700

2628800
2:61O$OQ

7818700
2:3078500
1:5408000

3638500

1:7208800
4:979$900
1:2378900

9:869*900
6:297$100
2:944*400
8:0818000

1:2408100
1:3518000

16:971*600

4:5968000
9:573$100
4:2128200



3(2

Foruin de Rio Casca. .
Penitenciaria de Ouro Preto
Reparos do quartel do 9.' B. C. M.

(Barbacefla)
Forum (te Lima Duarte .
Farum de Carang,lola . . .
Cadeia de Curveilo
Estrada de Ponte Nova —Viçosa

	

Estrada de MeUo Vianfia	São Go-

thardo

	

Estrada de Conceição .	.
Estradas do Norte . .
Estrada Araxã - Ibiritilflil'ilU
Trecho da estrada Ramal de Concei-

	

ção	.	 .	.	.
Ponte Sobre o rio Verde (Fructal)
Ponte sobre o rio Quebra-Anzol
Ponte sobre o rio Pomba .
Grupo Escolar de Salinas
Escola Normal de Monte Santo.
Escola Normal de Formiga
Estrada de Ferro Sudoeste de Minas

(liq . da c de Pessoal).

	

Estrada Mello Vianfia	
S. GothardO

Estrada Ramal de conceição
Estrada Ramal de Conceição
Estrada de Ferro SudOeSte de rrinas

onservat010 Mineiro de y1usica
Acabamento das Baias do 6. B—

	

M.	..	..
Cadeia deSão Francisco .
Compra do vapor Antonio Carlos
Ponte sobre o rio par,ahyha (Posto

fisc. Antonio Carlos) .
Ponte sobre o rio Coriaflo (Estr.

Porto Sta. Cruz - PomPéO).
Obras de saneamento de Patos
Ponte sobre o rio Verde .
Grupo Escolar de Carmo da Matta
Grupo Escolar (te Passos
Grupo Escolar de Perdões .
Forum de Prados (Abastecimento de

agua) ..............
Conservaçã o de Estradas (E. Hori-

	

zonte) .	.	.	.	.	.
Estudo e Fiscalização de Estradas
Curral. Falso (estrada Salinas •- For-

	

taleza) .	.	.	.	.	.

23:333$4
13:590$€

4:44W,
28 :781$l

182:137$!
20:364$t
96 :00O

,->59:504$
118:959
345:000$

41 :000*

118 :015
60 :000
11:4959
30:000
,)1:4W

260 :843
163:693!

100:000
420:000
197:318
169:178
300:149

7:02t

5:32
9:631

36:48

6:29

14:12
501:60

1:51

2:21
1:K

1 :0t

139:01
158:T

13:0

Diversas despesas .
Diversas obras
Construcção de estrada de rodagens

Pela Firma E. Gianettj & Almei-
da Magalhães

Em 8 de julho de 1935.
Senhor Governador.

Após ter assumido a Pasta das Finanças, verifiquei,
pelos balanços que me foram presentes, a existencia de
despesas a regularizar, na importaneja de .........
46.693:621*700, relativas aos exercidos de 1930, 1931 e
1932. Para regularizar a referida despesa, já o meu an-
tecessor havia p rovidenciado sobre a abertura do credito
necessarjo, cabendo a v. excia. a resolução contida no
decreto n. 11.242, de 28 de fevereiro de 1934.

Esse mesmo decreto consignou autorização para re-
gularizar despesas de 1933, relativas a fornecimentos na
importaneja de rs. 696:232*200, feitos pela CompanhiaForça e Luz (te Minas Geraes que havia sido debitado. em
Conta corrente, pelos pagamentos que lhe foram feitos,
e isto por não haver no orçamento a necessaria dota-
ção.

Acontece, porém, que ao encerrar-se o exercício de
1933, depois da publicação do citado decreto n.
11.242, verificou-se que em differentes verbas das Secre-
tarias de Estado houve excessos de despesas que attingi-
ram á somnia de rs. 13. 620:362*800, assim demonstra-da:
Secretaria do Interior	

6.672:635*200Secretaria (Las Finan-
ças	.	.	4.206:097*900

Menos:
Despesa relativa a for-

necimentos feitos
pela Cia. Força
e Luz de Minas
Geraes, regulari-
zada pelo dec.
n. 11.242, de 28
de fevereiro de

	

1934. ......696:2322OO	3.509:8670()

74:712$400
148 :001$000

407:891*600
Total 	1 5.132:767$700(Quinze(Quinze mil cento e trinta e dois Contos setecento s esessenta e sete mil e setecentos réis).

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
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Secretaria da Agri-
cultura . . .	 2.097:573$300

Secretaria da Educa-
ção	 1.340:288$600

Total Rs. . . .	 13.620:362$800

Para regularizar essa despesa, necessario, se torna
a abertura de um credito especial, medida que tenho a
honra de submetter á consideração de v. excia., para
as providencias necessarias ao caso, devendo ser ouvido
previamente o Conselho Consultivo do Estado.

Sirvo-me da opportunidade para renovar a v. excia.
meus protestos de alta estima e subida consideração. -
O Secretario das Finanças, (a.) Ovidio de Abreu

DECRETO N. 130

Abre um credito especial para regularizar despesas feitas
e liquidadas no exercicio de 1933

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e de accordo com o parecer do
Conselho Consultivo, resolve abrir um credito especial
de 13.620:362$800 (treze mil seiscentos e vinte contos
trezentos e sessenta e dois mil e oitocentos réis), para
regularizar despesas feitas e liquidadas rio exercicio de
1933, excedentes de dotações orçamentarias levantada
pela Secretaria das Finanças, e assim distribuidas

Secretaria do Interior.	
6.672:635$200

Secretaria das Finan-
ças .......4.206:097$900

Menos:
Despesa relativa a for-

necimentos feitos
pela Companhia
Força e Luz M.
Gcracs, regulari-
zada pelo decre-
to ri. 11.242, de
28 de fevereiro
de 1934 .....696:232$200	3.509:865$700

Secretaria da Agiicul-	 2.097:573$300
tara ......
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Secretaria da Educa-
ção	

1.340:288$600
Total rs. . .	 13.620:362$800

Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacjo da Liberdade, em Bello Horizonte, aos 27 ide
julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rrio
Javeri de Souza Lima

DECRETO N. 131
Abre o credito especial de 47:750$000 para a consirucção

do nlausoléo do dr. Fraric isco Antonio de Saltes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer n. 503,
de 25 do corrente, do Conselho Consultivo, resolve abrir
o credito especial de 47:750$000 ((l uarenta e sete con-
tos, setecentos e cincoenta mil réis), destinado á cons-
trucção, no Rio de Janeiro, do mnausoléo do dr. Fran-
cisco Antonio de Salies, ex-presidente do Estado.

Este decreto entrará cru vigor na data de Sua pu-
blicação.

Os Secretar-jos de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam
executar-.

Palacio do Governo, cai Dell 0 Horizonte, 27 de julhode 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinjno
Gabriel de Rezende Passas
Javeri de Souza Lima

DECRETO N. 132
Modifica o de ri. 11.297 de 10 de abril de 1934

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attri•buições, decreta:

Art. 1.0 Fica conferida aos municipjos cornpetencia
rara creação, preenchimento, transferencia e suppressão



de escolasescolas ruracs, cujo custeio continuará a seu cargd,
por conta dos 10 '4 de que trata a lei a . $98 de 27 de
setembro de 1927.

Paragrapho unico. Compete-lhes contractar, remo-
ver, licenciar e dispensar quaesquer professores ruraes,
exceptuados, apenas, os effcctivos, cuja nomeação, re-
moção, dis p ensa e aposentadoria são da alçado ido Go-
verno do Estado, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2.1 As escolas ruraes creadas em virtude do ci-
tado decreto 11.297, e providas com professores con-
tractados, continuam a ser niani idas custeadas pelos
in un ic i1) ios.

Ar!. 3.° Serão lambem mantidos e custeados pelos
municípios, com os vencimentos da tabela estadual em
vigor, os professores ruraes effectivos, nomeados pelo
Governo do Estado.

Art. 40 Caberá ao Estado a fiscalização do ensino
nas escolas ruraes municipaes.

Art. 5° O presente decreto entrará eni vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palacio do Governador do Estado ide Minas Geraes,
m Belo Horizonte, 29 (te julho de 1935.

BFNErO CTO \'ALJ.AI)AaEs Riocino
R(zlJirmundo Fe!icissiino de P. Xavier

DECRETO N. 133

Abre á Secretaria da Educação e Saude Publica aio cre-
(filo especial de 1:084$700, Para pagamento de gia-
ificação addicional a funccianarios do eiisiilo pci-

rnarm o

O Governador do Estado de Minas Geaes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Com
selho Consuliivo do Estado, resolve abrir á Secretaria d
Educação e Saude Publica o credito especial de um colho
e oitenta e quatro mil e setecentos réis (1 :084700), para
o pagamento da gratificação addicional de que trata a
lei n. 425, de 1906, a que fizeram ju's as professoras
Anna Soter do Carmo, de São José dos Paulistas, muni-
cipio de Sabinopolis e Anna Josephina da Fonseca e
Silva, do grupo escolar de Angustura, nuinicipio de Além
Parahyba, sendo 384$000 para a primeira, no periodo de
25 de maio (te 1934 a 31 de dezembro de 1935 e 700$700
á ultima, no periodo de 31 de janeiro de 1933 a 31 de
dezembro do corrente anflo.
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Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educação
e Saude Publica e das Finanças, assim o tenham enten-
dido e façam executar.

1935. Palacjo do Governo Belio Horizonte, 29 de julho de

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Raymundo Feljejssj,00 de P. Xavier
Ouldio Xopier de Abreu

DECRETO N. 134

Proroga o prazo estabelecido para e!drw- em visor o l,ovo
Regulamento da Rêde 2lIiileir,-, de Viação

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de attm-ibuições que lhe são conferidas, resolve prorogar
até 31 de dezembro do corrente anno, o prazo estabele-
cido na alinea "a" do decreto n. 11.554, de 27 de se-
tembro de 1934, para entrar em vigor, depois de effe-
doadas as alterações que se julgarem precisas, o novo
Regulamento da Rêde Mineira ide Viação.

Os Secretam-ios de Estado dos Negocios da Viação e
Obras Publicas e das Finanças assim o tenham enten-
dido e façam executar.

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDITO VALLADAIIES RIBEIRO
Raul de Noronha Sá
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 135

Reuigoia o az!. 2.° da lei n. 913, de 9 de igoslo de 1926,
e contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attril)uições, decreta:

Art. 1.° Fica revigorado o art. 2.° -da lei •n - 913, de
9 de agosto de 1926, e, assim mantida a revogação do
art. 273, n. 3, da lei n. 912, de 23 de setembro de 1925.

Art. 2.° Quando em diligencja, tóm-a do termo, no
desempenho de comnmissão de que forem incumhjdós pelo
Governo do Estado, os promotores de jnstiça -perceber

1,1
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a diaria de 20009 e lhes serao abonadas as despesas de
transporte.

Art. 3.' O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

I3ENEDICT0 'VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de 1?erende Passas

DECRETO N. 136

Declara feriado o dia 30 de julho de 1935

O Governador do Estado de Minas Geracs, usando
de suas attribuições e

attendendo a que cabe ao Governo contribuir para
que se apurem, cada vez mais, os sentimentos civicos do
povo, pela cornmemoração das datas que relembram os
factos culminantes da vida politica do Estado;

attendendo a que, entre essas datas dignas da con-
sagração official, pelas expansões de jubilo e de sadio
patriotismo que despertam no povo, é de justiça que
figure, como de maior relevo, a da promulgação de sua
Carta Politica;

attendendo, portanto, a que a data da promulgação
da nova Constituição deste Estado merece ser arrolada
entre as mais expressivas da historia politica de Minas
e festejada por todos os mineiros, pela grande relevan-
cia do acontecimento que dia voe assignalar,

Decreta:
Art. L° E' considerado feriado estadual o dia 30

de julho de 1935, data da promulgação da Constituição
do Estado de Minas Graes.

Art. 2.1 O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovkio Xavier (te Abreu
Raul de Noronha Só
Ragmundo Felicissirno de P. Xavier

DECRETO N. 137

Appova accoi do feito entre a Prefeitura de Belio lia-
rizonle e ci Compwlhj ( Força e Luz de Minas Gera es

O Governadj Co Estado de Minas Geraes, usando
de aitiibuições lega es e tendo em vista o parecer favo.
ravel do Conselho Consultivo do Estado, resolve:Art. 1.0 Approva o accordo leito entre Prefetura
da CapiLal e a Companhia Forca e Luz de Minas Geraes,
relativamente á clausula li.', j 2.°, do contracto de con-cessão de 5 de outubro de 1929.

Art. 2.° Fica o Prefeito autorizado a assignar o res-pectivo termo.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Prefeito de Bel'lo Horizonte, assim o tenha enten-

dido e o faça executar.
Pelado do Governo, em Be!lo Horizonte, 29 de julhode 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RiliEjIlo
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 138

Au1oizc o !'refeito de Bello Ho rizonte a ceder gratuita-
menle os quarteirões ris. 21 e 22, da 12.' secção ur-
banaá lnspctorj Salesinaa Sul do Brasil.

O Governador o Estado, usando de suas attribui-
ções e de accordo com o uareceI do Conselho Consulti-
vo, cecreta

.rL, 1.0 Fica o Prefeito de Belio Horizonte autoii-
zado a ceder, gratuitamente, á"Inspectoria Salesiana
Sul do Brasil" os quarteirões as. 21 e 22, da 12.' secção
+inl)ana.

Art. 2.° Esse terreno se destina á construcção de
um Gyni nas j o de curso secundaijo e de uma Escola Pro-fissional.

At. 3.' Esse terreno e todos accessorios reverterão
de pleno direito ao dominio cia Prefeitura, no caso de
ser desvirtuada, de qual quer inanei,'a, a finalidade paraa lual é feita a concessão.

	

A.	4.° A Prefeitura estabelcer na 1especf'	c-

	

e ,!u	ci);	tiotíiia•	ii Coafl	(oau'Uva.
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Art. 5•0 Revogam-Se as disposições em contrario.
O Prefeito de Beilo Horizonte, assim o tenha enten-

dido e o faça executar.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho

de 1935.
BENEracT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 139

Approva o acto do Prefeito de Bello Horizonte, constante

cio decreto municipal n. 37, de 29 de julho de 1935

o Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuiÇões, resolve approvar o acto do Prefeito
de Beilo Horizonte, fazendo emittir 5.858 apolices da
divida publica municipal para proseguimento dos ser-
viços de asphaltarneflto da cidade de Belio Horizonte e
nos termos do contracto celebrado com a Companhia
Brasileira de Estradas Modernas, em 4 de março de 1929.

Palacio do Governo do Estado de Minas Geraes, em
BeiJo Horizonte, 29 de julho -de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Governador,

Tenho a honra de passar ás mãos de vossa exceilen-
cia o incluso pedido de abertura de credito especial que
me foi encaminhado pela Secretaria da Educação - cre-
dito esse que se destina a pagamento de despesas fei-
tas em exerciCioS anteriores pelos seguintes estabeleci-

mentos
Instituto "Raul Soares"	-	.	.	260 :348$120
Hospital Central de Alienados .	.	95 :000$000

Hospital PsychiatriCo de Oliveira -	87 :386520
Hospital Regional "Samuel Libanio".	54 :800$000

Total .	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	

498 :034$640

Como vossa exceilenCia poderá verificar, trata-se, em
ultima analyse, de "divida fluctuante" contrahida por
aquelies estabelecimentos publicos, em consequencia de
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não existirem, então, na nossa legislação, restricções para
Se assumirem compromissos em nome do Estado. O de-
rreto numero 77, de 3 de junho de 1935, que instituiu
O CI11)e1Iho previo, veiu cercear a possibilidade de se ve-
rificarem, daqui para o futuro, anomalias dessa natureza.

Passando a vossa excellencja o presente pedido, opi-
no, data venha, pela audiencja preliminar do Conselho
Consultivo do Estado, visto tratar-se de despesas já feitas.

Reitero a vossa excellencja protestos de alta estima
e distincta consideração.

O Secretario das Finanças, Ovidio de Abreu.

DECIIETO N. 140

F Abre um credito especial para pagamento de despesasfeitas pela Secretaria da Educação em exercidos an-teriores a 1935

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições e de accordo com o parecer do Con-
selho Consultivo, resolve abrir um credito especial de
498:034$640 (quatrocentos e noventa e oito contos e trin-
ta e quatro mil seiscentos e quarenta réis), para paga-
rnento de despesas feitas pela Secretaria da Educação e
Saude Publica, em exercidos anteriores a 1935, a saber:
Instituto "Raul Soares"	-	-	.	.	260:848$120
Hospital Central de Alienados	 95:000$000
hospital Psychiatrjco 'de Oliveir-.	 87:386$520
Hospital Regional "Samuel Libanio" .	54:800$000

498:034$640
Este decreto entrará em vigor na data de sua publi -

cação, revogadas as disposições em contrario,
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,

assim o tenha entendido e faça executar.
Palario do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de julho

de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovfdio Xavier de Abreu

0
Senhor Governador:

Em cumprimento á determinação de V. Excia., exa-
nhsnei as condições de vida das praças e dos inferiores
de nossa Força Publica.

r
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O soldado da Força Publica ganha 6$000 por dia,
sendo 2$500 de vencimentos e 3$00 de etapa. Como o
Estado não lhe fornece "rancho", tem que se haver com
essa importancia para o seu sustento e o de sua íainilia.
A supressão da gratificação que a Força Publica perce-
bia desde 1930 e que, após duas revoluções ciii que eia
se cobriu de glorias, o Estado foi forçado, em 1933,1
effectuar, veio difficultar fundamente a vida do soldad
a ponto de tomai-a angustiosa. Em taes condições, a
concessão provisoria de dez etapas supplementies, por
mez, ás praças e aos inferiores, vem minorar situação
que urge considerar, e significa, por parte de V. Excia.,
sentimento de aprêço pelo valor de nosso soldado e es-
pinto de justiça na apreciação de suas necessidades.

Não pleiteamos augmento de vencimento para a For-
ça Publica, embora estejamos scientes de que V. Excia,,
examina a possibilidade de uma revisão razoavel dos
vencimentos dos servidores o Estado, os quacs, em ver-
dade, são mal remunerados, mesmo que não compare-
mos sua situação á dos funccionarios de outros Estados.
Ora, o funccionario mineiro é digno de nosso orgulho,
por suas notaveis qualidades de honradez, aptidão e dedi-
cação ao serviço publico. V. excia. tem por eile revela-
do seus cudados; o exame da possibilidade de melhorar
sua condição numa época de apertura financeira, bem
demonstra esse seu interesse. O. encarecimento idas uti-
lidades, que ultimamente se tem verificado, terna diffi-
cii aos que percebem parcos vencimentos manter pa-
drão de vida afastad ' , da a,oiseria nessas COfldiÇOCS ne-
nhum trabruho é fecundo e ao homem falta o estimulo e
o alento para tornar de bom rendimento a sua produ-
cção. E' desnecessario accentuar que o Estado ganhará
em dedicação ao seu serviço, e em augmerito de rendi-
iuento deste, o que dispender com o estabelecimento de
unia condição de existencia condigna.

Foi inspirado nesse conceito que v. excia. man-
dou-me examinar a situação do saldado mineiro - aquel-
le obscuro e decidido servidor do Estado que menos per-
cebe dos cofres puhlicos. Embora reconhecendo que os
officiaes estão necessitados de que se attente tambem
em sua situação, houve por bem V. Excia. deixar que
a examinassemos quanuo houvessemos de apreciar a 'dos
demais servidores - o que se fará em breve.

O que muito justamente considerou V. Excia. pre-
mente foram as condições de vida do soldado; citas se
tornarao menos agudas com o abono de dez etapas men-
saes a cada praça e inferior da Força Publica e do Cor-
po de Bombeiros, cuja situação é identica. Essa inelho-

ria acarreta uma despesa total de 1.619:370$000, para o
corrente semestre, conforme o discriminam os dois qua-
dm'os annexos.

E' para despesa que assim se justifica que rogamos
a V. Excia, a abertura do necessario credito.

Beilo Horizonte, 20 de julho (te 1935. - Grabiel de
Rezende Passos.

DECRETO N.141

Abre um credito addicional especial de 1.619:370$000,
para abono de dez etanas mensaes a cada praça e
inferior da Força Publica e do Corpo de Bombeiros.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo, resolve abrim- um credito addicional es-
pecial, na importancia de réis 1.619:370$000  (mil seis-
centos e dezenove contos, trezentos e setenta mil réis)
para pagamento do abono de dez etapas mensaes a cada
praça e inferior da Força Publica e do Corpo de Bom-
beiros, durante o segundo semestre do corrente anno.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam
executar.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

- Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 142

Cria a 2 cadeira de Historia da Educação na Escota
Normal da Capital

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve cm-eaa a 2 cadeira de Histo-
ria da Educação no curso de applicação da Escola Nor-
mal da Capital.

Paleemo do Governo, em Beilo Horizonte, 29 'de julho
de 1935.

Ít
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Raymundo Felicissimo de P. XavLer,
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DECRETO N. 143

Incorpora dis/rictos jadiciarios á coinwca de Barbacena

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atti-ibuições e tendo em vista acabar com a ano-
malia de continuarem sujeitos á jurisdicção dos juizes
da comarca de Conselheiro Lafayette os districjs de Ca-
s-anahyba e de Capeila Nova das Dôres, apesar de já
desmembrados daquelia comarca e integrados no muni-
cipio de Carandahy, cujo districto séde pertence á co-
marca de Barbacena,

Decreta:
Art. 1.0 Ficam incorporados á comarca de Barbace-

na os idistrietos de Caranahyba e Capeila Nova das Dôies,
pertencentes ao municipio de Carandahy, da mesma co-
marca.

Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
traria.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDTCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 144

Autoriza o Prefeito de Beijo horizonte a vender lotes da
Vilia Concordia, independente de hasta publica

O Governo do Estado, usando de suas attribuições
legaes, em vista do parecer favoravel do Conselho Con-
sultivo, resolve:

Art. 1 Fica autorizado o Prefeito de Belio Horizon-
te a vender, independente de hasta publica, os lotes da
Villa Concordia aos seus occupantes operarios que o re-
quererem.

Art. 2.° O preço maximo será ide novecentos e no-
venta mil réis, correspondente ao pagamento de vinte
fóros annuaes.

Art. 30 O preço de custo será fixado por uma com-
missão de 3 (tres) membros, composta de um represen-
tante do Patrimonio Municipal, do interessado e de um
funccionario do Estado, escolhido pelo Prefeito.

Art. 4.° Na avaliação do preço, a commissão deverá
attender á situação e á topographia 'do lote e bem assim
ás condições economicas do operario adquirente.
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Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Prefeito de Belio Horizonte, assim o tenha enten-

dido e o faça executar.

Palacio do Governo do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinuino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 145

Autoriza venda de lotes, independente de hasta publica
O Governador do Estado, usando de suas attribui-

ções decreta:
Art. 1.1 Fica o prefeito de l3ello Horizonte autori-

zado a vender,, iodepenedente de hasta publica, lotes nos
quarteirões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da 8.* secção urbana; 23,
28, 29, 30 e 32 da 9. secção urbana, e 1, 3, 5, 6, 8,, 9, 15,
16, 22, 23 e 29 'da 10 .0 secção urbana.

Art. 2.° A avaliação desses lotes será feita pelo Ins-
pector do Patrimonio e por dois engenheiros da Directo-
ia de Obras.

Art. 30 O requerimento de pedido do lote deverá
vir acompanhado do projecto da casa a construir-se e
que será previamente julgado pela 'Prefeitura.

§ 1.0 No caso de haver mais de um proponente á
construcção no mesmo lote terá preferencia aquelie cujo
projecto consultar melhor á esthetica 'da cidade.

§ 2.° Na hypothese de perfeita egualdade de condi-
ções, terá preferencia o pedido que primeiro entrar na
Prefeitura, verificado pela ordem •numerica do processo.

Art. 40 O prazo para construcção no lote é de um
(1) anno, contado da data da respectiva escriptura de
acquisição, não sendo permittida prorogação 'de mais de
12 mezes.

Paragrapho unico. Si dentro desse pi-azo não for
concluido o predio, será a venda immediatainente decla-
rada caduca, perdento o comprador não só a importan-
cia e deposito pagos á Prefeitura, como tambem o direito
de indemnizção pelas bemfeitorias qije fizer no ter-
reno.

Art. 50 Poderão pagar o preço do lote em 48 pres-
tações nmensaes, os funccionarios que estiverem nas con-
dições dó artigo 1.o do decreto n. 119, de 6 de julho de
1931, observado o prazo do artigo 4.° deste decreto. E'

Al
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permittido a qualquer interessado o pagamento do lote
em 24 prestaçóes, com uma entrada inicial de dois contos
de réis.

1.0 Esses favores só serão outorgados para um lote.
§ 2.° A falta de pagamento de duas prestações con-

secutivas iiflportai-d na resc i são co contracto, V011i) O
lote ao doniinio da Prefeitura.

Art. 6.° A caducidade a que se referem o l)aragra-
pho unico do artigo 4•0 e o paragrapho 2.° do artigo 50,
indepen'de de qualquer acto declarativo do Prefeito e se
tornará effectiva pela simples inobservancia das dispo-
sições acima mencionadas.

Art. 7•0 ]Revogam-se as disposições em contrario.

O Prefeito de BeBo Horizonte, assim o lenha enten-
dido e faça executar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.14

Dispõe sobre o Instituto Mineiro do Café

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve decretar:

Art. 1.0 Dos serviços não destacados do Instituto
Mineiro do Café pelo artigo 2.' do decreto n. 49, de 4
de maio de 1935, ficam a cargo da Secretaria da Agri-
cultura, Industria, Commercjo e Trabalho os relativos ao
expurgo e ao censo do cad, e da Inspectoria Fiscal do
Estado de Minas Geraes no Rio de Janeiro os demais
serviços.

Art. 2.' Ficam revogados os decretos ns. 9.848, de
3 de fevereiro de 1931, e n. 10.244, de 2 de fevereiro
de 1932.

Art. 30 Fica o director da Inspectoria Fial do Es.
lado de Minas Geraes, no Rio de Janeiro, investido de
todos 05 poderes necessarios para a liquidação dos ne-
gocios ainda pendentes do Instituto Mineiro.do Café.

Art. 4o Os Secretarias ioa Negocios ias Finanças,
e da Agricultura, Industria, Commercio e Trabalho, que
deverão expedir os necessarios re gulamentos e instru-
cções para a execução dos serviços, assim o tenham en-
tendido e façam executar.
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- Art. 5.° Este decreto entrará em vigor na data da
sua PUI)licaçâo, revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Liberdade, cio Beijo horizonte, aos 29 dejulho de 1935.

I3ENEDICTO VLLADAHES Hí.io
Ovidio Xavier de A breu
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 147

Approva regulamento piovisorjo para o serviços a car-
go da secção especial, annexa d Inspectoria Fiscal,no Rio de Janeiro.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o artigo 2.° do
derreto li. 49, de 4 de maio do corrente anno, resolve
approvar o regulamento provisorio, que a este acompa-
nha, para os serviços de fiscalização e retenção dos
cafés mineiros armazenados em reguladores, o qual vae
assigna'do pelo Secretario de Estado dos Negocios das
Finanças ,que o fará executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, aos 29
de julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

Regulamento provisorio para os serviços da secção es-
pecial a cargo da Inspectoria Fiscal, no Rio de Ja-
neiro, a que se refere o artigo 2.' do decreto xi. 49,de 4 de maio do corrente anuo

Art. 1.' Os serviços de fiscalização e retenção do
café armazenado nos reguladores, destacados do extincto
Instituto Mineiro do Café, na forma do artigo 2.' do de-
creto n. 49, 'de 4 de maio de 1935, e constituindo ama
secção especial subordinada á Inspectoria Fiscal do
Estado de Minas Geraes, a qual se denominará Secção
do Café, serão superintendidos pelo director dessa Ins-
pectoria, que baixará instrucções para a execução dos
serviços até que estes sejam 'definitivamente regula-
mentados.

Ao director da Inspectoria Fiscal do Esta-
Geraes no Rio de Janeiro compete, quanto

Art. 2.'
do de Minas
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ao serviço de fiscalização e retenção do café nos regula-
dores, as mesmas attribuições que cabiam ao director do
extincto Instituto Mineiro do Café.

Art. 3. 1 O custeio dos serviços acima referidos cor-
rerá á conta da taxa de Defesa do Café, nos termos da
consignação constante do orçamento do Estado para o
corrente anno, devendo o director da Inspectoria Fiscal
submetter, dentro do prazo de dez dias, a partir da data
do presente regulamento, ao Secretario das Finanças uma
proposta detalhada das despesas provaveis durante os
restantes mezes do anno de 1935.

§ 1 .° Approvada a proposta a que se refere este
artigo, aSecretaria das Finanças collocará, antecipada-
mente, á disposição do director da Inspectoria Fiscal a
titulo de adeantamentO, importanCia correspondente ás
despesas provaveis de cada mez.

§ 2 0 Das quantias entregues ao director da Ins-
pectoria Fiscal para as despesas com os serviços de fis-
calização e retenção do café, prestará o mesmo as res-
pectivas contas mensalmente, em balancete separado.

Art. 40 O director da Inspectoria Fiscal submette-
rã, no prazo de vinte dias da data deste regulamento, á
approvaÇãO do Secretario das Finanças as normas ge-
raes a que deve obedecer o serviço de fiscalização e re-
tenção do café.

Art. 5. 0 Competirá ao director da Inspectoria Fis-
cal a movimentação dos funccionariOs da secção de fis-
calização e retenção do café de accordo com as conve-
niencia'S do serviço.Paragrapho unico. O director poderá conceder li-
cença até trinta dias, bem como as ferias regulamentares,
aos funccionarios da secção de fiscalização, e retenção
do café, ficando, quanto ao mais, sujeitos os mesmos ao
regulamento da Secretaria das Finanças.

Art. 6. 6 O presente regulamento entrará em vigor
na data de sua publicação.Art. 7. Ficam revogadas as disposições em con-
trario.

Secretaria das Finanças, em Bello Horizonte aos 29
de julho de 1935. - O Secretario das Finanças,, (a).
Ovidio de Abreu

DECRETO . 148
Dispõe sobre o emprestimo de 600.000:000$00(
O Governador do Estado de Minas Geraes, u

de suas attribuições e tendo em vista as constant

1 cillações que se verificam nas condições dos mercados
de titulos, resolve autorizar o Secretario das Finanças a
modificar a parte ainda não emittida do emprestjmo au-
torizado pelos decretos fl.s 11.412, de 30 de junho de1934, artigo 1.0 e 11.419, de 5 de julho de 1934, afim de
que a respectiva emissão se faça de accordo com as con-
dições da época, dos mercados, e de fôrma a que não ex-
cedam: os juros nominaes, de 5 %; o prazo de resgate,
de 40 annos, e as despesas da emissão, 'durante a dura-
ção do emprestimo, das da primeira serie emitticla de ac-
cordo com o artigo 2.° do 'decreto 11.412, referido.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as 'disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, aos 29 de
julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 149

Dispõe sobre as relações cio Estado com o Banco de Cre-
dito Real de Minas Gerues

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve autorizar o Secretario das
Finanças a rever os contractos entre o Estado e o Banco
de Credito Real de Minas' Geraes, fixando, de accordo
com esse Instituto, as condições que parecerem conveni-
entes ao interesse publico e convindo na liquidação ou
transformação de carteiras erra creação de novas.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrario.
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,

assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 'aos 29 'deuIho de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 150

Approva o Coxweriio desta data entre os Estados de Minas
e de Goyaz, para resolver a questão de limites e a
arrecadação de rendas ria fronteira

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

data entre os Estados de Goyaz e de Minas Geraes, por

de suas attribuições, decreta:

seus representantes, sobre o modo de se dirimir sua
questão de limites e a arrecadação de tributos na zona da

Art. 1 . 0 Fica approvado o Convenio firmado nesta

fronteira.
Art. 2. 1 O convenio a que se refere o artigo ante-

rior será publicado em seguida a este decreto, revogadas
as disposições em contrario.

Os Secretarios de Estado dos Negosios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte,, 29 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passsos
Ovidio Xavier de Abreu

Aos onze dias do mez de julho de 1935, nesta cidade
de Belio Horizonte, reuniram-se os srs. Benjamin da Luz
Vieira, Secretario Geral do Estado de Goyaz, e Milton
Soares Campos, Advogado e Representante do Estado de
Minas Geraes nas questões de limites; e entre elies se
convencionou o seguinte, a proposito da controversia
existente entre os dois Estados sobre as suas divisas.

—1-

1 - O Estado de Minas Geraes sustenta as dii
segundo a linha de demarcação da vilia de Paracatu
Principe, constante do auto de 15 de outubro de 1
em execução da provisão régia de 25 de abril de
(........barra do Carinhanha acima até as
cabeceiras, nas chapadas de Santa Maria, destas
beceiras do rio Preto, destas seguindo pelo rio dos
pendidos acima até ás suas cabeceiras, destas cort
em rumo direito ao rio São Marcos, indo por elie
fazer barra no rio Paranahyba).

2 - Sustenta o Estado de Goyaz, contestando
lidade do auto de demarcação acima referido, que a
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Visas sejam as da antiga capitania de Minas com a de
São Paulo, de que foi desmembrado o territorio goyano,
divisas essas, aliás, consignadas no laudo arbitral pra-
ferido pelo dr. Epitaci 0 Pessoa, a saber: começando no
alto da serra do Paraná, no ponto que defronta a cabe-
ceira do rio Carinhanha, prosegue pelas serras Bonito e
Lourenço Castanho, saltando o rio Preto abaixo de Ar-
rependidos, e vae pela linha de cumiada do divortiuxn
aquarum que medeia as bacias dos rios São Marcos e
São Francisco, até defrontar a cabeceira do ribeirão Ja-
caré e por este até o rio Paranhyba.

3 - De modo que, mesmo na interpretação daqueile
laudo o Estado de Goyaz sustenta que a serra localizada
pelo dr. Bhering, na carta geographjca do Brasil, cio Cen-
tenario da Independencia, na parte occidental da bacia
do rio Preto, como sendo a das Araras, é a da Fartura,
e que a serra citada com esse nome de Araras no meneio-
nado laudo é a mesma conhecida com as designações re-
gionaes de Bonito e Lourenço Castanho.

—''-

Assim fixada a controversia, será elia resolvida, em
obediencia ao expresso no artigo 13 das Disposições
Transitorias da Constituição da Republica, pela seguinte
fôrma:

a - Dois technicos, um de cada Estado, designados
pelos respectivos governos, procederão aos estudos da
Zona lirnitrophe e em seguida apresentarão um laudo em
que, além de esclarecerem a localização da serra das Ara-
ras, offerecerão observações e suggestões sobre a linha
divisoria. Esses estudos deverão estar iniciados dentro
de tres mezes, a partir desta data.

b Terminados os estudos, voltarão os delegados
dos dois Estados a reunir-se e apresentarão, em confe-
rencia, suas aliegações finaes sobre a controversia.

e -- Tomar-se-á por termo o accordo a que chegarem,
ou, si houver desaccordo, escolherão os delegados um
arbitro que proferirá a decisão conclusiva. Esse arbitro
deverá ser, a aprazimento das partes, um grande tech-
nico de direito ou de geographia, segundo a natureza do
ponto de divergencia; e, si O Ponto de divergencia for
ao mesmo tempo de natureza juridica e geographica, po-
derão os delegados eleger uru juizo arbitral de dois ou
tres membros.

b - Das deliberações ora tornadas serão approvadas
pelos Governadores dos dois Estados e a solução $irial
que se encontrai deverá, tambem, ser ralificada pelas

m	Lrespectivas Asse bléas egislativas.
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Afim de se estabelecer, desde logo u
que permitIa a regularidade da arrecadação das rendas e
assegure a tranquilidade na zona fronteiriça, ficam ratifi-
cados os convenios fiscaes já existentes entre os dois
Estados (o de 5 de março de 192 e o de 7 de setembro
de 1925), com as seguintes alterações e 1,11 dditamentos
áqueile.

Na clasula 4. a) Nas expedições -de mercado-
rias de uin dos Estados para o outro, ou através de seus
territorios para destino fóra deiles, taes mercadorias de-
verão ser acompanhadas do conhecimento de arrecada-
ção do Imposto de exportação, extrah ido pelo furiccio-
ziario da fronteira do Estado a que os praductos perten-
cerem, do qual constarão o numero e marcas dos volu-
mes, a natureza e a especie da mercadoria, seu peso,
sua procedencia, seu destino final, o remettente e o des-
tinatario.

b - Este conhecimento, caso os productos tenham
destino para fóra do Estado confinante, será arreca-
dado, na entrada dos mesmos productos no Estado on-
de se vae operar o transito, pelo funccionario da fron-
teira, que o substituirá por uma guia de transito, inden-
tificando as mercadorias da mesma forma pela qual
eram qualificadas no conhecimento originario.

e) - Do mesmo modo se procederá em relação ao
gado, constando na guia respectiva a qualidade (gordura
ou magreza), marcas, procedencia, destinatario e outras
informações;

d) nas estações fiscaes da procedencia dar-se-ão
guias, em Jogar de conhecimentos de exportação, quando
os generos que ellas devam cobrir forem isentos dos di-
reitos de sahida exigidos pelo Estado, de inde se origi-
narem os pro(lUctOS

e) a guia concedido ao gado goyano para ter livre
transito pelo territorio mineiro, e vice-versa, será valida
por cincoenta dias, e a tocante a mercadorias, por vinte
e cinco.

Na clausula 5. Nos casos em que a entrada de
mercadorias de qualquer dos Estados se der em ponto
da fronteira onde não haja estação fiscal, o conhecimen-
to deve ser apresentado no primeiro posto fiscal que
mais proximo ficar da fronteira, para que seja a mer-
cadoria examinada, operando-se a troca do conhecimen-
to pela guia, como preceitua a clausula anterior.
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Na claimsula 6. - a) não é licito aos agentes fis-

eaes de qualquer dos Estados aceordantes recusarem a
troca do conhecimento pela guia;

b) havendo motivo de se increpar de falso ou adul-
terado o documento, o exactor a quem fôr elie apresen-
tado o apprehenderá para ulteriores investigações e pu-
nição do autor da falsidade;

e) quando, do exame do conhecimento e do seu co-
leio com as mercadorias, se verificar que estas não cor-
respondem aos dizeres da guia, em seu peso, genero,
marcas, etc., não conferindo com as especificações da-
(Iuelle documento, as mercadorias não serão considera-
das comao mercadorias alheias em transito, ficando o
Estado, em cujo territorio se encontrarem, no pleno di-
reito de taxal-as de accordo e nos termos de sua legis-
lação tributaria;

d) os conductores de mercadorias que atravessarem
a fronteira sem o cumprimento da obrigação de apre-
sentarem, como se substabelece, suas guias ao agente fis-
cal competente para a authenticação e o exame das mer-
cadorias, serão considerados infractores, procedendo-se
contra elias como no caso de contrabando.

Milton Soares Campos
Benjainin da Luz Vieira

>w

Dispõe sobre o ensino religioso nos estabelecimentos of-
ficiaes de instrucção primaria, secundaria, pro-
fissional e normal

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
le SUaS attribuições, decreta:

Art. 1.0 O ensino religioso ministrado sem onus
Para o Estado, de frequencia facultativa, é, nos termos
da Constituição da Republica, considerado como parte
integrante do ensino publico, ns estabelecimentos offi-
ciaes de instrucção primaria, secundaria, profissional e
normal.

Art. 2. 1 O ensino religioso será ministrado dentro
do horario escolar, em tres aulas por semana, e a ma-
tricula, no inicio ou no decurso do anno lectivo, se fará
de accordo com a confissão religiosa do alumno, mani-
festada pelo pae ou responsavel, em declaração escripta
ou verbal ao' director do estabelecimento ou ao profes-
sor da escola isolada.

DECRETO N. 151
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Art. 3.° A declaração poderá ser retractada em
qualquer tempo, prevalecendo, caso o não seja, para os
annos lectivos seguintes.

Art. 4. 1 O ensino religioso é privativo da respe-
ctiva cadeira, e, fóra desta, a bem da disciplina e da
liberdade espiritual dos alumnos, os professores deverão
se abster da propaganda de qualquer credo dentro das
escolas.

Art. 5.° A' nomeação do professor precederá indi-
cação feita em officio, pela autoridade religiosa compe-
tente, e poderá recahir em professor do proprio estabe-
lecimento.

Ar. 6.° A substituição provisoria ou definitiva do
professor lambem se fará nos termos do artigo antece-
dente.

Art. 7.° Aos ministros de cada religião, que o re-
quererem por escripto ou verbalmente, será, em qualquer
tempo, fornecedia a lista dos aFumnos matriculados ou
frequentes no ensino (te que trata este decreto.

Art. 8.° Nenhum compendio será adoptado na ca-
deira de religião sem ter sido previamente approvado
pela autoridade religiosa competente.

Art. 9•0 Aos estabelecimentos de ensino particula-
res equirapados é facultado ministrar apenas a instruc-
ção religiosa consentanea com a sua orientação.

Art. 10. O Secretario da Educação e Saude Publi-
ca baixará instrucções para a execução deste decreto,
que entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ragmundo Felicíssimo de Paula Xavier

DECRETO N. 152

Declara privativo o cargo de official do registro de im.
moveis do termo .séde da comarca de Santa Rita do
Sapucahy

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o 5. o do artigo

8. 1 da lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, combinado
com o artigo 50 da lei n. 1.120, de 19 de outubro de
1929, resolve desligar o cargo de official do registro de
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immoveis, anncxo ao segundo officio do judicial e notas
do termo séde da comarca, de Santa Rita do Sapucalmy,
e, assim, declaral-o privativo.

Palacio do Governo do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 29 de julho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 153

Transfere para o povoado de Vermelho a séde do dis(i-i -
cto de Cwnpolide, municipio de Barbacena, dando-
lhe a denominação de Saldanha
O Governador do Estado de Minas (ieraes, no exerci-

cio de suas attribuições, resolve transferir para o povoa-
do de Vermelho a séde do districto de Campolide, no
municipio de Barbacena, dando-lhe a denominação de
Saldanha.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 154

Cria o districto de Cajury, no inurmicipio de Viçosa
O Governador do Estado de Minas Geraes, no exerci-

cio de suas attribuições legaes, e aUendendo a que o po-
voado de Cajury, no IflufliCipio de Viçosa, satisfaz as
exigencias da lei pra ser erigido eia districto, DECRE-
TA:

Art. 1.0 Fica creaclo o districto administrativo e de
paz de Cajury, com sede no povoado deste nome, des-
membrado do districto de Coimbra, no mnuunicipio de
Viçosa, com as divisas que serão fixadas posteriormente,
pela forma prescripta em lei.

Art. 2. Revogam-se as disposições em contra-
rio, entrando este decreto em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palacio do Governo, em I3ello Horizonte, 29 (te julho
de 1935.

123

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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Altera a divisão judiciaria do Esido e contém ouLra
disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e attendendo a que é dever precipuo do
Estado garantir a ordem juridica e facilitar a administra-
ção da justiça, pela multiplicação dos orgãos incumbidos
'de distribuil-a;

attenderido a que a grande distancia que existe entre
muitos districtos e as sédes dos respectivos termos e co-
marcas e a deficiencia das suas vias de communicação
constituem serio embaraço á effectivação deste objectivo;

attendendo a que, para removei-o, é indispensável,
portanto, approximar os juizes dos seus jurisdiccionarilos,
pela creação de novos termos e comarcas.

Decreta:

Art . 1.0 Para a administração da justiça o Estado
de Minas Geraes, é divido em districtos, termos e, co-
marcas, constituindo, porém, para a Côrte de Appellação,
urna só circurnscripção judiciaria.

§ 1. 1' Sem extincção dos actuaes, os districtos ju-
diciarios serão constittiidos pelos districtos adminisirati-
vos, com as mesmas divisas, sédes e denominações.

§ 2.° Os termos terão as divisas administrativas do
fliUflicliJiO ou dos municipios de que se conipuzerciu e
a denominação do municipio da séde.

§ 3.° As comarcas terão por divisas admniaishati-
vas as do termo ou termos que as constituirem e , deno-
minação do termo da séde.

Art. 2.° Ficam creados, com as divisas e denoimmi-
nações fixadas na lei de divisão adruinistrativa do Esta-
do, as comarcas abaixo indicadas, todas de primeira cii-
trancia:

1) Andradas, constituida pelo termo de egual nome.
2) Bicas, constituida pelo termo de egual nome.
3) Borii Despacho, constituida pelo termo do I11eSIIIO

nome.
4) Conquista, constituida pelo termo do mesmo

nome.
5) Divinopolis, constituida pelo termo do mesmo

nome.
6) Eloy Mendes, constituida pelo termo cio mesmo

nome.
7) Jacutinga, constituida pelo termo do mesmo

nome. 1
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8) Manhumirim, constituida pelo termo do mesmo
nome.

9) Passa Quatro, constituida pelo termo 'do mesmo
nome.

10) Mirahy, constituida pelo termo do mesmo nome.
11) Haul Soares, constituida I)cIo termo do mesmo

nome.
12) São Gothardo, constituida pelo termo do mesmo

nome.
13) S. Manoel do Mutuns, constituda pelo termo do

meSmo o nome.
14) Sylvestre Ferraz, constituida 'pelo termo do

n)esmo nome.
15) Tupacyguara, constituida pelo termo do mesmo

nome.
16) Monte Alegre, constituimia pelo termo 'do mesmo

nome.
17) Neponsuceno, constituda pelo termo do mesmo

nome.
18) Luz, constituida pelo termo do mesmo nome.
19) Fortaleza, constituida pelo termo do mesmo

UOIOC.
20) Pirapora constituida pelo termo do mesmo

nome.
Art. 3.° Ficam elevados a termos, com as suas actuaes

divisas administrativas e annexados ás comarcas indica-
(Ias, os seguintes municipios:

1) Arary, comarca de Monte Santo.
2) Tiros, comarca de São Gothardo.
3) Tombos, comarca de Carangola.
4) Itanhandu', comarca de Pouso Alto.
5) Nova Lima, comarca de Sabara.
6) lbiá, comarca de Araxá.
7) S. Thoinaz de Aquino, comarca (1C S. Sebastião

do Paraiso.
8) Silvianopolis, comarca de Pouso Alegre.
9) Itanhomi, comarca de Caratinga.
10) Mathias Barbosa, comarca de Juiz de Foro.
Ar[. 4.° A installação das comarcas e termos óra

creados ficará dependendo de consignação de verba em
lei orçamentaria e tambem do preenchimento das condi-
ções exigidas pelo art. 8.°, § 1.0, letras a e b da lei n.
879, de 24 de janeiro de 1925 e pelo art. 3. 1, 1.° e
2,°, da lei n. 912, de 23 'de setembro de 1925.

Art. 5.'Preenchidos os requisitos exigidos pelo art.
precedente, esses termos e comarcas serão instailados no
dia ue o Governador do Estado designar para a posse
dos respectivos juizes ou dos seus substitutos legoes.

fl:
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Paragrapho unico. Da instaliação lavrar-se-á acta
circuenstanciada, a qual, depois de transcripta em livro
de um dos escrivães do judicial, será remeltida, no origi-
nal, ao Archivo Publico do Estdo, e, por certidão, á Se-
cretaria do Interior.

Art. 6.° Ficam classificadas como de terceira entran-
cia, as comarcas de S. Jcrí d'El-Rey, Theophilo Ottoni,
Varginha, Pouso Alegre, M'anhuassu' e Caratinga, de se-
gunda, entrancia; como de segunda entrancia, as comar-
cas de Rio Casca, Tres Corações, Patrocinio, Bom Succes-
so, Campo Belio, Guaranesia, Guaxupé e Sacramento, de
primeira.

Paragrapho unico. Esta classificação, porém, sórnen-
te prevalecerá depois de consignada em lei orçamentaria
a respectiva verba.

Art. 7.° Fica creado mais um districto de paz na ci-
dade de Barbacena.

Paragrapho unico. A divisa entre os dois districtos
de paz daqueila cidade, será corastituida por urna linha
ideal que, passando ao longo da rodovia Rio-Bello Hori-
zonte e seguindo, na zona urbana, pelas ruas Padre Ma-
noel Rodrigues, Saldanha Marinho, Freire de Andiade,
Sete de Setembro, Senna Madureira e Cesaria Alvim, con-
tinuará pela mesma rodovia, pertencendo ao primeiro
districto o territorio á esquerda dessa linha de quem
procede do Rio pela dita estrada e, ao segundo districto,
a zona á direita da mesma linha divisoria.

Art. 8.° Nas nomeações dos empregados de justiça
para OS termos e comarcas creados por este decreto, ob-
servar-se-á O disposto no art. 123, da lei n. 9,'2, de 23
de setembro de 1925.

Art. 90 O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PaLcio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho
de 1935.

B1NEDIGTo VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezei-ide Passos

1
DECRETO N. 156

Cria o districto administrativo e de paz de Palmeiras, no
municipio de Extrema, e fixa (IS respCcjjvas eEi'isjs
COÃ1I o districto daqueila cidade.	 -
O Governador do Estado de Minas (ieees, no exer-

cicio de suas atiribuições legaes e aliei	a que o

Povoado a que se refere o Presente acto satisfaz as exi-
gencias da lei para ser erigido em districto,

Decreta:
Art. 1.0 Fica crendo uni districto aFnlinistratjvo e de

paz com séde no Povoado de Palmeiras e desmembi-ado
do disti-icto de Extrema, no municipio desse nome, tendo
as seguintes divisas com a sêde municipal: Começa no
alto da Serra do Lobo, na Pedra das Flores, e desce pelas
vertentes da margem direita do ribeirão dos Pires, até
a sua confluencja no rio Jaguary; sobe por este, até a
foz do ribeirão Custodio de Lima, subindo por este até
o alto da Pedra denominada rias Tres Cruzes; desta, pela
linha de cumiada até o pico mais alto da Serra das Anhu-
mas, no logar denominado Pico de Jorge Adão, na divisa
com o Estado de São Paulo.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario, en-
trando este decreto eia vigor na data de sua publicação.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEuIC'ro VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 157

Separa o cargo de Curadr de Menores do de Ausentes,
Orphãos e Massas Falidas da comarca de Belo Hori-
zonte

O Governador do Estado de Minas Gemes, no uso
das SUaS attrihuições, attendilo a que a multiplicidade
das funcções por lei attrihuidas ao curador de menores,
ausentes, orphãos e massas fallldas da Capital não per-
mitte que esse cargo possa ser exercido por um só fun-
ecionario;

attende'ndo mais á necessidade de se ampliarem as
attribuições do curador de menores, de modo a tornar
mais efficiente a sua acção,

Derreta:
Art. 1.0 Fica separado o cargo de curador ide meno-

res do de ausentes, orphãos e massas failidas da comar-
ca de Belio Horizonte.

Art. 2.° O curador de menores seró nomeado livre-
mente pelo Governo do Estado dentre os doutores ou ba-
chareis em direito, formados por Facuhade official ou
reconhecida de notoria capacidade nara o desempenho

1
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(lesse cargo, no qual será conservado eniquanlo beni
servir.

Art. 3•0 o curador de menores desempenhará as
funcções de curador de orphãos nos processos de aban-
dono e 'de suspensão do patrio poder ou de destituição
de tuteila, e os de promotor publico nos processos de me-
nores delinquentes. Nas outras acções terá as attribuições
que lhe couberem como representante do Ministerio Pu-
blico.

Art. 4.1 Além das demais attribuições conferidas por
lei ao curador de menores, a este compete :iinda:

1) - Requerer ao juiz de menores a apprehensão de
menores abandonados ou delinquentes e o seu recolhi-
inento a estabelecimentos apropriados;

2) - Promovei- a internação em estabelecimentos
proprios de menores epilepticos, surdos-mudos, cegos,
alcoolicos ou que soffram de qualquer forma de aliena-
ção mental que os inhiba de receberem a acção dos pro-
cessos educativos, assim como os que soffram de defeito
physico;

3) - Promover a decretação da pei-da 011 suspensão
do patrio poder ou da tuteila, nos casos em que essa me-
didade for aconselhavel para beneficio do menor;

4) - Promover a internação em estabelecimentos
proprios dos vadios e mendigos maiores de 18 e menores
de 21 aflfloS

5) - Requerer á autoridade competente contra pae,
mãe, tutor ou encarregado da guarda de menor seviciado
ou abanidonado;

6) - Visitar fabricas, officinas. emprezas, estabele-
cimentos commnerciaes, etc., verificando se ha menores
trabalhando, qual a siturção destes, representando ao juiz
sobre qualquer providencia que julgar necessaria;

7) Visitar os menores tuteliados, sempre que pos-
sivel, e não os encontrando devidamente cuidados, com-
municar ao juiz, a quem pedirá ,as providencias que julgar
necessarias;

8) - Exercer a mesma vigilancia sobre pessoas (lur
tenham menores sob a sua guarda;

9) - Inspeccionar estabelecimentos de assistencia á
infancia, abrigos de menores, escolas de preservação, de
reforma e para anormaes, assim como as prisões, verifi-
cando se ha nellas menores;

10) - Exercer fiscalização nas casas de espectaculos
publicos, onde terá accesso franco, reclamando da auto-
ridade competente qualquer providencia com relação á
frequencia de menores;

li) - Promover a responsabilidade criminal dos que
explorem ou maltratem menores sob sua guarda, inclusi-
e de paes e tutores;

12) -- Representar ao juiz e demais autoridades pu-
hlicas sobre quaesquer providencias que sejam necessa-
rias para amparo e protecção a menores desvalidos.

Art. 40 O curador de menores fará parte do Conselho
de Assistencia e Protecção aos Menores, cieado pelo de-
creto n. 7.680, de 3 de junho de 1927.

Art. 50 Nas faltas, licenças, e impedimentos o cura-
dor de menores será substituído pelo curador de orphãos,
ausentes e massas fallidas e este por aquelie.

Art. 6.1 O curador de menores terá vencimentos meu-
saes de um conto e quinhentos mil réis (1 :500$000) -

Art 7° Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho

de 1935.
BENI.mcTo VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 158
Desapropria. por necessidade publica, terrenos situados

no cluipad5o da margem SW da Lagoa Santa, tio (11S
Iricto de Lagoa Santa, n'unicipio de Santa Luzia.

O Governador do Estado de Minas Geraes, no exer-
cicio de suas attribuições, tendo em vista o parecer n.
518, do Conselho Consultivo, e,

attendendo a que foi escolhido pelo Governo Federal
o chapadão da margem SW de Lagoa Santa para localiza-
ção de uma Fabrica de Aviões, considerada como im-
prescindivel á Defesa Nacional;

considerando que o Governo tem urgente necessida-
de de utilização dos terrenos comprehendidos no pro-
jectO

considerando que do total da área abrangida só não
foi possivel ainda accordo em relação a uma parte de 99
hectares pretencente a Lazaro Rezende Lara; decreta:

Art. L° Fica desapropriada por necessidade publica
a área de 99 (noventa e nove) hectares de terras, de uro-
priedade de Lazaro de Rezende Lara, comprehendida por
um caminhamnento que partindo de um marco no vertice
commum de divisa dos terrenos do mesmo, dos drs. Car-
los e Manoel Bicallio Goulart e de Frierico Dolabelia,
com o azimut de 75 g. 30' SW e encontra Ufli marco na

1



392

distancia de 210, onde inflre, seguindo con,as defiexões e
distancias seguintes até encontrar o marco do ponto de
partida: entre o 2." marco e o 3.", 26 g. 15' de deflcxo
á esquerda, distancia 1.400 ms. ; entre o 3•0 marco e o
40 122 g. 30' de deflexão á esquerda, distancia 825 reis.;
entre o 40 e o 5.1, 24 g. de deflexão á esquerda, distancia
575ms. ; entre o 5,0 marco e o 6.°, 26 g. de deflxão á es-
querda, 262 ms. ; entre o 6. 1 marco e o 70, 30 g. de de-
flexão á esquerda, distancia 232 meis. ; entre o 7,0 marco e
o 8.", 35 g. de deflexão á esquerda, distancia 480 rns.;
entre o 8." marco e 9.", 21 g. 45' de deflexão á direita,
distancia 225 ins. ; entre o 9.° e o 10, 1 , 19 g. ,te deflexão
á direita, distancia 122 rns. ; entre o 10.0 e o de partida
51 g. de deflexão á direita, distancia de 270 mns. ; coei for-
me p lanta a.nnexa.

Confronta este terreno corei os dos drs. Carlos e
Manoel Bicalho Goulart entre o marco de partida e o
marco e com os do proprio Lazaro ide Rezende Laia no
resto do perim-etro.

Art. 2.° Revogam-se as disposições cio contrario, en-
trando este decreto em vigor na data de sua publicação.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 29 de julho
de 1935.

Bl:NEnICT0 VAL!.ADARES RIBEIRO
Gabriel (te Rezende Passos

DECRETO N. 159

4hre o credito especial ilc 181:500$000 para po;aine:do
de terrenos adquiridos e desaproprados cio
Santa, muilicipio de Santa Luzia

O Governador do Estado de Minas Gemes, no
cicio de suas attribuições e tendo em vista o parcc
numero 518, do Conselho Consultivo,- resolve abrir
dito especial de 181 :500g000( cento e oitenta e uni c
e quinhentos mil réis), para pagamento de um:i ams
363 (trezentos e sessenta e tres) hectares de terras,
da no districto de Lagôa Santa, municipio de Santa I
em parte adquirida, por contra e em parte desaprop
por necessidade publica.

O Secretario de Estado dos Negocios das Fina
assim o tenha entendido e faça executar.

393 -

Pala'io -lo Coverno, cru Belo Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RiBEiRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 160

Abre o credito especial de 74:114$900, para occorrer a
despesas com a insta/loção da Assemblén Constituinte
do Estado
O Govemnairiror do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuiçõe, resolve, de accordo com o parecer
n. 490, do Conselho Consultivo do Estado, abrir o credito
especial de 74 :114$900 (setenta e quatro contos cento e
quatorze mil e novecentos réis), para occorrer a despe-
sas com a instaliação da Assembléa Constituinte do Es-
tado.

Os Secr-etarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Pala-cio do Governo, em Bello Horizonte, 29 de julho
de 1935.

BENEDJCTO VALI.AI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
()vidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 161

Approva o Regulamento do Serviço de Fiscalização das
Rendas e do Patrjiilonio do Estado

O Governador do Estado de Minas (Ieraes, usando
de suas attribuições, -resolve approvar o Regulamento do
Serviço da Fiscalização das Rendas e do Patrimonio do
Eslarlo, que com este baixa.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrario.

O Secretario de Fstado dos Negocios das Finanças
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Beilce Horizonte, 29 de ju-
lho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
ívidio Xavier de Abreu



Senhor Governador,

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
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Attendendo á necessidade de se dar melhor attcnção

ao problema do transporte, em nosso Estado, ampliando-
lhe as possibilidades pelo recurso a uma completa au-
tonomia de serviços, baixou v. excia. o decreto n. 2,
de 8 de abril de 1935, que dispõe acerca da creação da
Secretaria da Viação e Obras Publicas, desligada da an-
tiga Secretaria da Agricultura.

Fazia-se, pois, indispensavel, a organização de uni
plano de serviço condicionado ás exigencias impostas
pela alteração trazida á vida administrativa do Estado,
á conveniencia desse desdobramento, cuja finalidade se
evidencia pela propria natureza dos serviços respectivos.

O regulamento que com esta submetto á apreciação
de v. excia., diz bem do acerto da medida, de vez que
as innovações nelie introduzidas indicam, de modo ex-
pressivo, a necessidade inadiavel de se dar organiza-
ção, autonoma e especifica aos serviços, 'para que, assim
libertos, com dotação orçamentaria propria, possam o!-
ferecer melhores e mais uteis perspectivas, do ponto de
vista do interesse economico.

De feito. E' preciso que se assignale, ao ensejo dessa
rapida exposição, que o principal objectivo visado pelo
Governo, quando dispoz a crear a Secretaria da Viação,
foi altribuir-lhe maior efficiencia e decisão, no tocante
aos varios e importantes emprehendimento:s dependentes
de sua iniciativa e controle.

Não é preciso repetir, tão vulgarizado tem sido, que
o problema do transporte, em nosso paiz, pela sua ex-
tensão e até mesmo pela sua configuração geographica,
está reclamando attenção especial das administrações,
dada a certeza de que da sua solução depende urna larga
evidenciação de esforço util e fecundo.

A Secretaria da Agricultura, destinada a coordenar
todos os serviços attinentes á natureza especifica da sua
propria funcção, não podia, por isso mesmo, ter perfeita
a distribuição desses serviços, no ' que concerne á e!-
ficiencia de cada um, dada a amplitude e a complexida-
de dos problemas condicionados ao seu controle e fisca-
lização, sinão mesmo, á sua iniciativa.

Tão varios e distinctos são elies, que não seria pos-
sivel áquella dependencia da administração publica, uma
articulação capaz de attenuar-lhe a deficiencia, exacta-
mente porque lh'o vedava a falha de um excesso a en-
travar o rithnin nnrm,t r1i	1ivldd p dministrtiv
quelie sector.
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Não lia, pois, como reconhecer na concorrencia dos

diversos serviços que constituiam aquelia Secretaria, o
principal obstaculc a uma acçãoi mais immediata e mais
imtil aos interesses do Estado.

Restringia-se, dess'arte, a amplitude de um esforço,
quanto á necessidade de transporte, em suas varias mo-
dalidades, á limitação imposta, não só pela impossibi-
lidade material de se atten der, como era preciso, ao des-
envolvimento do serviço', como pela dependencia da ru-
brica ás res't.ricções orçamentarias, uma vez que se tra-
tava de verbas para uma só repartição.

Todavia, não foi, apenas, a necessidade de se attri-
huir maior efficiencia autonoma aos serviços relaciona-
dos na parte referente á Viação e Obras Publicas, dado
o vulto do trabalho que a avoluma e cresce em cada pe-
nodo administrativo, o que devia justificar o desdobra-
mento da Secretaria.

O problema do transporte, já se disse e convém re-
petil-o, não .pôde deixar de constituir a preoccupação
principal das administrações publicas, já do ponto de
vista do interesse economico, já social e mesmo educa-
cional ou hygienico.

Em um Estado como o nosso, cujos nucleos de po-
pulação se distanciam de tal arte que parecem insulados,
inaccessiveis, como ficam, á invasão civilizadora, não ha
como incluir, entre os pontos essenciaes de um program-
ma de governo, a necessidade de um largo plano de
transportes que, annullando os obices oppostos ao seu
maior desenvolvimento, possibilite a facil penetração do
nosso hinterland, não só do hygienista como do educa-
dor, além do ensejo aberto ás communicações rapidas,
para a realização de permutas e trocas, do ponto de vista
econ'omico, essenciaes á vitalidade e ao progresso da
zona por elle beneficiada, como do proprio Estado.

E' que, inaccessivel á concorrencia de actividade
que lhe seriam proveitosas á marcha natural do desen-
volvimento, por falta de estrada, que lhe obviassena tas
interrupções, essas largas regiões desfavorecidas hão de
sentir, certamente, que esse depauperaménto de forças
lhe advém da insufficiencia de uma circulação perfeita,
por lhes faltar o meio unico com que pôde contar para
o augmento da sua riqueza.

Impossivel uma ITormal actividade monetaria, den-
tro das condições reclamadas a uma circulação unifor-
me, nenhuma outra força seria capaz de attenuar ou sup-
prir a insufficiencia decorrente desse phenomeno de
desvitalização, fundamentalmente prejudicial aos intei-es-

1
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ses economicos ri
circulação.	

a zona em que não se opera, rapida, a

Dahi, consequeniemente, não só o estacionamento,
Siflão mesmo o estiolamento de regiões que, melhor ser-
vidas de meios de transporte, contribuiriam de modo
significativo para o volume das nossas exportações, como
o aspecto pouco favravel, de um grande e rico Esta-
do, como o nosso, offerecendo differenças ou alterna-
tivas profundas no tocante ao desenvolvimento panora-
mico da sua actividade economica.

Para attender, pois, a amplitude e a variedade dos
serviços agora affectos á Secretaria da Viação e Obras
Publicas, impunha-se urna maior e mais especifica de-
terminação de serviços, pelo desdobramento de uns e
annexação de outros, além da imperiosa necessidade de
um Hiais amplo desdobramento do appa'relharnento liu-
roci-atico para que assim possa, em definitivo, nttender,
melhor, o objectivo principal da reforma.

Bello Horizonte, 2917135.
Raul de Noronha Sá, secretario da Viação.

DECRETO N. 162

Approva o Regulam enlo da Secretaria de Estado dos
Negocios da Viação e Obras Publicas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o que dispõem os
decretos de mis. 2 e 29, respectivamente, de 8 e 27 de
abril do corrente anuo, resolve approvar o Regulamen-
to da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e
Obras Publicas, que com este baixa, assignado l)C10 ti-
tular da referida pasta.

Palácio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 29 de
julho de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEILIO
Raul de Noronha Só

Regulamento da Secretario de Estado dos Negocios da
Viação e Obras Publicas, a que se refere o de-
creto xi. 162, de 29 de julho de 1935

CAPITULO 1

Da Secretaria de Estado
Art. 1.° A' Secretaria de Estado dos Negocios da

Viação e Obras Publicas incumbem, dentro das attribui-
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Ções do Estado, os serviços relativos á Viação Ferrea,
Fluvial e Aerea; Estradas de Rodagem; Construcção e
Conservação de Edificios Publicos; Pontes; Linhas Te-
legrapliicas e Telephonicas; Carta Geographica; Demar-
cação de limites inter-estaduaes e inter-municipaes; Sa-
neamento e Asshstencia Technica aos municil)ios, além
de outros serviços que venham a ser creados e se rela-
cionem com os já enumerados.

Art. 2.° O Secretario de Estado dos Negocios da
Viação e Obras Publicas, como imniediato auxiliam- do
Governador do Estado, é o chefe da Secretaria, a qual
se compõe de duas grandes divisões - a dos serviços
technicos e a rios administrativos, almn do Gabinete do
Secretario, da Consultoria Geral, da Rêde Mineira de
Viação e da Navegação Mineira do Rio S. Francisco.

CAPITULO II

1)0 Secretario de Estado
Art. 3.° Compete ao Secretario:

1) - Auxiliar o Governador do Estado em iodos os
flegocios affeclos á Secretaria a seu cargo e subscrever.
lhe os actos.

2) - Assignar os regulamentos approvados e expe-
dii as instrucções necessarias.

3) -- Orientar e fazer executar todos os Serviços da
secretaria.

4) Emittir Parecer sobre os papeis subniettitjos a
(lCsl)acho do Governador.

5) -- Informar o Governador sobre os serviços e es-
tado das verbas da Secretaria, alvitrando as providencias
rsrecisas

6) - Dirigir ao Governador, annualnmentc, relatom-io
circumnstanciado de todos os negocios atfectos á Secre-
taria, indicando as imiedidas que se lhe afigurarem tmteis.

7) --- Corresponder-se coma a Mesa da Assembléa Le-
gislativa, por meio de officios dirigidos ao 1.0 Secre-
tario, (lar esclareci mp entos verbaes no recinto da mesma
e conferenciar com as respectivas commissões.

8) - Assignar a cori-espondencia diri g ida aos Minis-
tros e Secretaries de Estudo, Presidente da Côrte de Ap-
peliação, Chefe de Policia e Prefeito da Capital.

9) Determinar a applicação das verbas orçamen-
tarias; autorizar despesas e (lar ordens (te pagamento
mediante requisições ao Secretario das Finanças, de ae-
cordo com as leis em vigor.

10) - Celebrar os contractos necessarjos aos servi-
ços ita Secretaria.1
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11) - Nomear, contractar, empossar e exonerar fun-
ccionarios, de accordo com este Regulamento.

12) - Designar os funccionarios para conunissões
ou serviços extraordinarios.

13) - Promover a responsabilidade dos funcciona-
rios da Secretaria, appli•cando as penas disciplinares ca-
biveis.

14) - Autorizar o registro dos diplomas techuicos,
observados os preceitos legaes em vigor.

15) - Despachar os pedidos de certidão, authenli-
cando os que tenham de produzir effeito em juizo.

16) - Autorizar o pagamento de diarias e despesas
dos funccionarios que tenham desempenhado conimissões
do serviço publico.

17) - Exercer a jurisdicção administrativa, resol-
vendo sobre os requerimentos das partes e dos funccio-
narios.

18) - Conceder ferias ao pessoal dos varios qaaclros
da Secretaria, abonar e justificar as suas faltas.

CAPITULO III

Do Gabinete do Secretario
Art. 4. 1 O Gabinete do Secretario, sob sua, imnmedia-

tu direcção, compõe-se de um Chefe, uni Official e
tantos auxiliares, pertencentes ao quadro (lo fuaccioma-
limo do Estado, quantos sejam necessarios, a juizo do
Secretario.

Art. 5.° Ao Chefe do Gabinete, além de outros tra-
balhos que lhe sejam distribuidos pelo Secretmrio, com-
pete:

1) Acompanhar o Secretario nos actos a que com-
pareça, ou representai-o, quando para isso designado.

2) - Obter do Secretario e coinmunicar aos inte-
ressados a fixação de audiencias solicitadas.

3) Dirigir as audiencias publicas do Secretario.
4) - Dar ao Secretario as informações necessarias

para, em audiencias, despachar as partes.
5) - Receber as pessoas que procurarem o Secre-

tario, guiando-as e fornecendo-lhes as informações de
que necessitarem.

6) Distribuir trabalho aos auxiliares do Gabinete,
de accordo com as instrucções que lhe der o Secretario.

7) - Fiscalizar a portaria do Gabinete e determi-
nas- as funcções dos respectivos empregados.

Art. 6° Ao Official de Gabinete compete:
1)	Encarregar-se da corre spodencia postal e te-

legraphica do Secretario.
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2) - Dirigir a organização do archivo do Gabinete.
3) - Auxiliar o Chefe do Gabinete e substiluil-o

em SUaS faltas ou impedimentos.
4) - Executar qualquer outro trabalho de que seja

encarregado pelo Secretario.
Art. 7 Aos auxiliares do Gabinete incumbe a exe-

cução dos trabalhos de que sejam encarregados pelo Se-
cretario ou pelo Chefe do Gabinete.

CAPITULO IV

Da Consultoria Geral
Art. 8.° A Consultoria Geral, a cargo do antigo Di-

rector Geral da Secretaria de Estado, tem por funcção
coliabos-ar com o Secretario no estudo dos assumptos que
por este lhe sejam encamninhad(ys, de ordem technica ou
administrativa.

Art. 9.° Ao Conaultor Geral, além de outras incuui.
bencias que lhe dê o Secretario, compete especialmente:

1) - - Emittir parecei- elo processos, sempre que o
Secretario invocar a sua opinião, solicitando dos Cheics
de Serviços os elementos de que para isso necessite.

2) -- Estudar o alcance econoniico das obras a e-
remo feitas pela Secretaria, sempre que o Secretario jul-
gar necessario.

3) --- Presidir a colnmissão incumbida cia orgaui-
zação de um caderno de encargos de todas as obras qu
correm pela Secretaria, commissão essa que se comporii
dos Chefes de Serviços Teclinicos, que o Secretario de-
signar.

4) - Presidir a commissão encarregada do cadas-
tro patrimonial da Secretaria.

5) -- Desempenhar as comumissões de que seja en-
carregado pelo Secretario.

CAPITULO V

Dos serviços administrativos

Art. 10. A parte administrativa da Secretaria fica-
rá a cargo dos seguintes departamentos, directamente
subordinados ao Secretario de Estado:

a) Assistencia Administrativa;
b) Serviço de Pessoal;
e) Serviço de Contabilidade;
d) Sei-viço de Communicações;
e) Almoxarifado Geral;
f) Archivo Central;
g) Archivo Geral e Biblioiheca;
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h) Portaria;
i) (iarage.

SECÇÃO 1

I)o Assislencia Admiiiisíralivcz

Art. 11. A Assisteucia Administrativa, a cargo de
um assistente escolhido entre os chefes de Serviços Ati-
ministrativos, funccionará junto ao Gabinete do Secre-
tario e como orgão de ligação entre este e os varios Ser-
viços admiaistrativos da Secretaria.

Art. 12. Conipele ao Assistente Administrativo:
1) ---- Coilaborar com	Secretario de Estato na ad-

ministração geral da Secretaria.
2) - Rever e preparar para despacho do Seci'etai'io

de Estado os processos oriundos dos departamentos a
que se refere o artigo 10, assim como os actos de qual-
quer natureza que pelo mesmo tenham de ser assignados.

3) -- Controlar o andamento dos processos dos ser-
viços administrativos, dando sciencia ao Secretario de
Estado de qualquer anormalidade que observar,

4) Acompanhar, pelas copias que lhe serão en-
viadas diariamente, as relações entre os vai-ios serviço
e a actuação destes, suggei-indo ao Secretario as provi-
dencias que julgue necessarias.

5) -Pi-ovidericiar j'into aos varios Serviços para
que sejam fornecidas com presteza as informações de
que necessitar o Secretario.

6) -- Visitar, com f'requencia, os departamentos a
que se refere' o artigo 10, transmittindo ao Secretario de
Estado a sua impressão sobre os mesmos.

7) - Orientai- os chefes ou encarregados dos mes-
mo s, departimentos, sempre que por elies consultado ou
quando observai- que' os serviços respectivos nâ, têm 
necessaria efficiencia.

8) --- Organizar annuaimente, de accordo com lis
instrucções que receber do Secretario, as tabelias de des-
pesas da Secretaria, e' orçar a receita respectiva, para
servil- de base á proposta orçamentaria de cada exer-
cicio-

9) Visar os comprovantes das despesas a cargo
dO Sei-viço (te Cominunicações, encaminhando ao Secre-
tario, com o seu parecer, a prestação de conias do res-
pectivo encarregado.

10) - Organizar o serviço (te informações ás par-
tes que tenham negocios em andamento na Secretaria.

11) --- Representar ao Secretario, sempre que julgue

4O

necessai-lo iilodifa'ai'_se a distribuição do pessoal pelos
manos Sei' içus Adilunisti'atjvos

12) - Prestar informações ao Secretario sobre o
meI-ec j rnento dos funcrionarjos administrativos, sempre
que se tenha de preencher uni cargo por promoção.

13) - - Auxiliar o Secretario na o rganização do re-
latonio animal da Secretaria, encai-i-egandoe da revisão
das respectivas provas typographicas -

14) --- Assumir a direcção de qualquer dos Sei-vi-
ços Administrativos sempre que o Secretario assim o
resolva.

15) --Fiscalizar a policia interna da casa, velando
para que haja ordem e disciplina entre fun ccionam-jos epartes.

16) --- Executar qualquer outro trabalho que lhe
seja attrjbuj(lo 'pelo Secretario.

Art. 13. O Assistente Administrativo será directa-
moente auxiliado pelos funccionarjos que para isso se-
jam 	desigandos pelo Secretario (te Esl:uio, e em suas fal-
tas ou impedi talentos, será substilti ido por' uni lo chefes
de serviços, a criterio do Secretario.

SECÇÃO Ii

Do Serviço de Pessoal

Art. 14. O Serviço de Pessoal tem a seu cargo todo
o expediente relativo ao pessoal dos varios quadros da
Secretaria, lutei-nos e externos.

Paragi-apho unico. O cargo de Chefe' do Serviço de
Pesoal será de livre designação do Secretario, dentre

chefes de Serviço Administratiio

Art, 15. São attribuições do Chefe do Serviço dePessoal
1) Proferir despachos in terloelitol-ios nos papeis

listrjlju:)5 ao Serviço, bem como definitivos nos casos
em (jue ' eia (lispenLsavel o pronunciamento do Secre-tario.

2) -- - Providenciar extracção de certidões relativas
fi pc.~11 e assignal-as.

3) - Propor ao Secretario a designação do Serviço
em que deva ter exel-cicj 0 o fu n ccionat-io adin inistrati-(O recem . e li, possado

4) - !aiCoder_s coIr,os varios chefes de serviços
mIne os atos que se refii-arn ao respectivo pessoal

5) -	Oranizr e assignar as folhas de eum-iuiic
los dos fuua'ciom uu'ius

1-
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6) - Coiligir notas sobre os funcciOflariOS da Se-
cretaria, para informação ao Secretario de Estado, par
intermedio do Assistente Administrativo.

7) - Impor, aos funccionariOS do serviço a seu car-
go, as penas de admoestação, reprehensão e suspensão
até cinco (5) dias, propondo ao Secretario de Estado,
quando necessario, penalidades mais severas.

8) -- Assignar os editaeus, avisos e a corresponden-
eia do serviço a seu cargo, observadas as restiicções
dos capilulos anteriores.

9) - Prorogar, quando necessario, as horas de ex-
pediente do Serviço, ouvindo prcviatrleflte o Secretario
de Estado.

AltribuiçõeS do Serviço de Pessoal

Art. 16. Ao Serviço de Pessoal compete:

1) - Todo o expediente relativo ao pessoal da Se-
cretaria, interno e externo, e, especialmente:

2) - A matricula, em livro proprio, do pessoal a
que se refere a alinea anterior, com as annotações ne-
cessarias -

3) - Extrahir as requisições que devem acompa-
nhar as folhas de pagamento, bem como as fichns de
despesas.

4) Organizar os elementos necessarios á acquisi-
ção de uniformes destinados ao pessoal subalterno e for-
necel-os, fpara a compra, ao Almoxarifado Geral.

5) - Manter um registro discriminado de diarias
e despesas de conducção pagas a todos os funccionarios
da Secretaria.

6) - Promover o preenchimento de vagas existen-
tes nos quadros.

7) - O processo de pagamento de vencimentos a
todo o pessoal da Secretaria, inclusive a organização das
folhas respectivas.

8) -- O processo, de pagamento de diarias e de des-
pesas aos funccionarioS internos e externos, excepto a
expedição das requisições, o que é da alçada da Secção
de Pagamentos.

9) - A apuração do ponto dos funccionarios in-
ternos e o registro do seu resumo em livro proprio.

10) - A expedição de actos de nomeação, exone-
ração, licenças, commissionamefltO, aposentadoria e
quaesquer outros que devam ser assignados pelo Secre•
tarjo ou pelo Governador do Estado, assim como o seu
registro em livro proprio.

11) - O preparo e regitro, em livro Propl-io, do,auto 
11 )

das leis que digam respeito a serviços tiaSecretaria.
12) O piep-o das certidões que devem ser for-

necidas em virtude de despacho do Secretario exce-puadas a de m
edições de obras e de saldos em contacorrente.

13) O expediente para abono e justi ficado defalhas e conceão de ferias.
14) A expedição das certidões irequeridas pelos

íllflcrjoliarjos e referentes a assurnp los da alti-ibuição 
doServiço

15) - O preparo da corres.pon(Jeflcja que tenha de

	

ser assignad	Pelo chefe do Serviço.
16) Outras incurnbencias que lhe sejam dadaspelo chefe do Serviço.
Ari 17. Em sUaLs faltas e iriipedimentos, o chefedo Serviço de Pessoal será substitujd0 pelo fun cc j onari()que 
fôr designado pelo Secretario de Estado.

SECÇÃO 111

Do Serviço de Contabilidade

Art. 18. O Serviço de COnt 1bilidade, dirigido porum chefe de Serviço, compõese (le:
a) Secção de Contabilidade,

	

Serviço;	 a cargo do chefe do

b) Secção de Pagamenf5

	

Secção.	 dirigida Por um chefe de

Art. 19. São attribuições do chefe da Contabij,dade:
1) --Despachar os processos de prestação de con-tas dos funccionario que tenham recebido adeantan,en_tos para liquidação de despesas ordinarias, encarni-

nhanilo a despacho do Secretario os Processos que se re-firam a aespesas de caracter extraordjnarjo ou que notenham sido previamente autorizadas.
2) Assignar- Os attesta	 mdos para pagamento de ven-cimentos ao pessoal que não receba por folha.
3) Visar as folhas de Pagamento organizadaspelo Serviço de Pessoal.

4) -- Assigna,- a co'rrespondencia do Serviço, assim
Corno os editaes e avisos que deva, ser publicados, ob-servado o disposto no art. 30, alinea 7.

5) - Visar os certificados de medição de obras e
de saldos em conta corrente
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6) -- Propor ao Secretario de Estado, por escripto,
as medidas que julgue uteis á fiscalização das dcpesas
da Secretaria, prestando informações necessarias á de.
fesa dos interesses do Thesouro.

7) Representar ao Secretario de Estado sobre a
deficiencia de qualquer das consignaçõeS orçamentarias
e propor a abertura dos crectitos addicionaes neces-

sarioS.
8) - Orientar todos os serviços a seu cargo, dando

ao chefe da Secção de Pagamentos as instrucções neces-
sacias.

9) Prorogar as horas, de expediente, sempre que
julgue necessario, ouvido previamente o Secretario de
Estado.

10) - Impor aos funccionarios do serviço as penas
de admoestação, reprehensão e suspensão até claro (á)
dias, propondo ao Secretario de Estado, quando neres-
sano, penalidades mais Lsveras.

11) -- Executar quaesquer serviços que lhe sejam
coin,nettidos pelo Secretario (te Estado.

Art. 20. Em suas faltas ou impedimentos, não ex-
cedentes de trinta (30) dias, será o chefe da Contabili-
dade substituido pelo chefe da Secção de Pagamentos.

Atiribuíções do Serviço de Contabilidade

Art. 21. Ao Serviço (te Contabilidade cotimpele:
1) - Fazer o empenho da despesas legalimiente au-

torizadas, de accordo com a legislação vigente.
2) Registrar e numerar as guias para recottd-

meoto (te importancias devidas ao Thesouro do Estado.
Escri ptnrar regularmente a despesa orçanien-

tarja e a que se	pfizer or conta de eruditos addicionaes.

4) Fazei- a esrriptiiração da renda tios serviços
a cargo da Secretaria.

5) - Manter contas correntes com todos os fuorcio-
natios que recebam adeantamnentOs para o desemtiieiiho
de coninlissões, velando para que essas contas sejam en-
cerradas na época estabelecida pela Portaria, que regula
o a.ssurnpto.

6) --- Manter contas correntes com todos os funccio-
nario, empreiteirõs e outras quaesquer pessoas que re-
rebaTo ou tenham recebido dinheiro ou outros valores
pertencentes ao Estado, providenciando para sua li(in di-
ção no deido tempo.

7) -- Fazer a conferencia da inventarios (los almo-
xarifados e depositos (te niateniaes (te qualquer dos de-
partamentos da Secretaria, urna vez por anno, e, extra-

ordinariamente, sempre que cessarem, por qualquer mo-
tivo, as funeções dos respectivos responsaveis ou hou-
ver razões que indiquem a conveniencia de assini se
proceder, a juizo do Secretario, providenciando para a
salvaguarda dos interesses do Estado, todas as vezes que
notar faltas ou irregularidades.

8) Registrar em livros propriois os inventarios a
pie se refere a alinea anterior, aunotando as modifica-
ções posteriores.

9) -- Escripturar na devida fôrma o patrimonio da
Secretaria, á vista dos inventarios das repartições anue-
xis, depois de verificados, e dos dados fornecidos pela
commissão respectiva.

10) - Fazer o expediente necessario á abertura de
creditas addicionaes.	-

11) - Fazer a tomada de contas de todos os fun-
vcionarios, empreiteiros OU pessoas outras que recebam
ou tenham recebido adeantameritos para o custeio de
tiras ou serviços a seu cargo, HOiS termos da legislação

CIII vigor.
12) -- Examinar os processos de despesas feitas

por quaesquer dos funccionarios da Secretaria e propor
a sua approvação quando exactas e legaes, impugnando
os documentos que não estejam	 mna devida fóra.

13) - - Opinar sobre os pedidos de a(leantanientos
lia funccionarjos encarregados de execução dos serviços
externos, sobre o pagamento dos fornecimentos á Secre-
taria e de obras executadas, mediante contracto ou
ajuste.

14) -- Propor 'todas as medidas que julgue uteis á
melhor fiscalização das despesas cia Secretaria.

15) - Escripturar, numerar e annexar aos proces-
os as fichas (te controle a que se refere a portaria n. 3,
de 17 de julho de 1935, archivanclo a respectiva dupli-
cata.

16) - Outras quaesquer funcções que lhe sejam at-
trihmtidas pelo chefe do Serviço.

Art. 22. A' Secção de I'aanIentoLs compete:
1) -- Fornecer aos funccionarios que não sejam iii

duldos em folha, attestado de cumprimento de deveres,
pira effcito de recebimento de vencimentos.

2) - Requisitar o pagamento de todas as despesas
feitas pelos diversos departamentos da Secretaria, urna
vez autorizadas, fazendo nos proceissos respectivos as no-
tas neressarias.

3) Representar ao chefe do Serviço, sempre que
notar provavel deficiencia de qualquer (íilS dotações or-
çamentarias.

ri'
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SECÇÃO IV

Do Serviço de Comrnunicações

Art. 23. O Serviço de Communicações, que
rigido por uni funccionario designado pelo Sec
compõe-se 'de:

a) Protocolio geral;
b) Expedição;
c) Serviço Telegraphico.
Paragrapho unico. O Serviço de Commur

funcch;nará em horario especial, em harmonia
do Gaiinete do Secretario, cabendo ao respectiv
e aos encarregados dos serviços a que se ref(
artigo, além dos vencimentos de seus cargos, uni
ficação arbitrada pelo Secretario.

Art. 24. São attribuiçõe's do Serviço de Co
cações:

1) --- Receber, abrir, registrar, e enviar ao
Central a correspondencia official, excepto a d(
ao Secretario, que será remettida directamente
binete.

2) Fazer diariamente o extracto do expedi
Secretaria e remettel-o ao orgão official, para
ção, depois de visado pelo Assistente Administrati

3) Extrahir copias de todos os telegram
cebidos, enviando uma ao Gabinete, e outra ao
interessado, ficando o original archivado.

4) Numerar, registrar, seilar e entregar a
pondencia official a ser expedida.

5) - Superintender o serviço tele'phonico i
6) - Encarregar-se da cifra telegraphica,

o Secretario o determinar.
7) - Extrahir, registrar em livro proprio

gar aos destinatarios as requisições de passes e d
porte para o serviço da Secretaria.

8) - Preparar os cadernos de requisições
ses e de transporte que tenham de ser fornecido
ccionarios externos, fiscalizando a sua utilizaçi
segundas vias de requisições, que serão registr,
livro proprio.

9) - O pagamento de pequenas despesas d
taria, depois de visados os respectivos comp]
pelo Assistente Administrativo, com prestação d
mensalmente.

10) - O registro, em livro proprio, de
procurações que devam produzir effeito na Se
depois de visadas pelo Assistente Administrati
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nto, ao Serviço interessado, da nota respectiva.
-- Dar nota ao Serviço de Pessoal dos passes

a funccionarios para desconto em venci-

Superintender os serviços a cargo da Portaria.

SECÇÃO V

Do Almoxarifado Geral

Art. 25. O Almoxarifado Geral, dirigido por um
chefe de Secção, designado, em commissão, pelo Se-
cretario de Estado, tem a seu cargo:

1) - Receber e conservar em bom estado e perfeita
ordem o material de consumo destinado ao serviço da
Secretaria e repartições subordinadas.

2) - Manter em dia a escripturação regular do ma-
terial existente, entrado e sahido diariamente.

3) - Fornecer o material de consumo mediante re-
quisições feitas em formulas impressas e assignadas pe-
los chefes ou encarregados de Servios.

4) - Conferir rigorosamente a entrada de encoru-
niendas e respectivas notas, facturas ou contas.

5) Velar para que não fique desfalcado o depo-
sito de inateriaes.

6) --- Organizar e manter em ordem e em dia mos-
truarios de todos os modelos adoptados no serviço da
Secretaria e repartições subordinadas.

7) A guarda e conservação dos instrumentos de
engenharia pertencentes á Secretaria, assim como o seu
fornecimento aos Serviços que deiles necessitarem, me-
diante autorização do Secretario e depois de feita a car-
gaem livro proprio;

8) Escripturar e trazer sempre em dia um livro de
registro dos materiaes fornecidos a cada departamento da
Secretaria, de modo a poder informar, a qualquer mo-
ulento, qual a despesa respectiva;

9) 'Outros serviços que lhe sejam attribuidos pelo
Secretario.

Art. 26. O Chefe de Secção encarregado do AI-
inoxarifado Geral será pessoalmente responsavel pelo
desvio ou desapparecimento de materiaes ou apparelhos
sob a sua guarda.

Paragrapho unico. Terão exercicio no Almorari-
fado Geral, como auxiliares do respectivo 'chefe o Encar-
regado do Material de Engenharia e um servente, poden-
do ser designados outros auxiliares no caso de se tornar
isso necessario.

li) -
fornecidos
mentos.

12) -
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SECÇÃO VI

Do Archivo Central
Art. 27. Ao Archivo Central, dirigido 1)01' uni Che-

fe de Secção auxiliado por tantos funccionarios quantos
sejam necessarios ao bom andamento do servi':o, a JUIZO
do Secretario, compete:

1) Classificar, processar e archivar todos os docu-
mentos pertencentes á Secretaria;

2) Annexar aos processos proprios e encaiiiinhar
ao departamento competente, no mesmo dia cm que os
receber, os papeis que derem entrada na Secretaria e
lhe forem enviados pelo Serviço de Communicaç5es;

3) Annotar em modelo proprio o andamento de
todos os processos sob a sua guarda, de modo a poder
informar, a todo momento, onde se encontra qualquer
delles;

4) Fornecer aos Chefes ou encarregados de Servi-
ços os documentos de que necessitem para o estudo dos
assumptos a seu cargo;

5) Promover a restituição dos processos eneauii-
nhados aos varios departamentos da Secretaria quando
não forem devolvidos em prazo razoavel;

6) Fazer uma revisão periodica de todos os pro-
cessos sob a sua guarda, reunindo em um volume
(mico, até o maxirno de 200 folhas, os que se referirem
a um mesmo assumpto;

7) Encaminhar ao Ardi ivo Geral, cio janeiro de
cada anno, os processos referentes ao anno anterior e
que já tenham tido solução final;

8) Outros serviços que lhe sejam attribujdos Pelo
Secretario do Estado.

SECÇÃO VII

Do Archivo Geral e Biblothcca
Art. 28. O Archivo Geral e a Bibliotheca, a cargo

(te um ai-chivista-biblothecario que terá a categoria e os
vencimentos de Chefe de Secção, têm por funcção:

1) A guarda e conservação, depois de cataoga-
dos por assumptos, de todos os processos, livros e regis-
tros que para esse fim lhe sejam ecaminhados pelo Ai'-
chivo Central, ou pelos varios departamentos -da Secre-
taria;

2) Organizar e ter sob a sua guarda a biblothcca
da Secretaria, devidamente fichada e catalogada;

3) A guarda dos moveis ou de quasquer outros ob-
jectos que não estejam sendo utilizados;

4) A expedição das certidões autorizadas pelo Se-
cretario ,extrahidas dos papeis sob a sua guarda, depois
de visadas pelo Assistente Administrativo, ou pelo Se-
cretario, conforme o caso;

5) Fornecer aos Chefes ou encarregados de Servi-
ços, mediante requisição escripta, os livros ou doeu-
nientos de que necessiem para consulta, reclamando a
sua devolução quando não sejam restituídos no prazo de
8 dias;

6) Fazer annualniente unia revisão dos papeis sob
a sua guarda, reunindo em um só volume os que se re-
fii'ani a um mesmo assumpto e propondo ao Secretario
de Estado por intel-me(!io do Assistente Administrativo,
a incineração dos que não devem ser conservados;

7) Outros serviços que lhe sejam distribuídos pelo
Secretario de Estado.

Art. 29. O archivista-bihlothecarjo é directamen-
te subordinado ao Assistente Adminitrativo e coni este
se entenderá sobre os serviços a seu cargo.

SECÇÃO VIII

Da Portaria

ÍporArt. 30.A Portai-ia será dirigida por um porteiro
escolhido, por merecimento, entre os contínuos, osi en-
tre os serventes si não houver continuo com qualidades
para o exercício da furicção.

Paragrapho unico. O porteiro é directamente su-
bordinado ao Serviço de Communicações, com o qual se
entenderá sobre os serviços a seu cargo.

Art. 31. Ao porteiro, a quem são imnmediatamente
subordinados os contínuos, serventes e outros emprega-
dos, admittidos para os sei-viços da Portaria, incumbe:

1) Abrir a Secretaria 1 hora antes do inicio dos tra-
Isalhos ordinarios, e fechai-a ao terminarem;

2) Abril-a em qualquer dia e hora sempre que para
isso receba ordem dodo Secretai-jo de Estado ou de seu Ga-
binete;

3) Velar pelo asseio do edifício da Secretaria, guar-
da e conservação da mobília e mais objectos a dia per-
tencentes;

4) Manter a ordem e o respeito entre as pessoas ex-
tranhas que se achai-emai na Secretaria, durante as horas
de trabalho, recorrendo, quando necessam-io, á autorida-
de do Chefe do Serviço de Communicações;
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5) Hastear a bandeira da Republica nos dias de fes-
tas ou de luto nacional o's estadoal;

6) Ter sob sua guarda todos os moveis e objectos
pertencentes á Secretaria, distribuidO pelas varias sa-
las de trabalho, organizando annualmeflte o respectivo
inventario para ser apresentado ao Chefe do Serviço (le
Contabilidade;

7) Dirigir e auxiliar o serviço de limpeza de todas
as dependencias da Secretaria, a ser feito diariamente
pelos serventes e continuos, depois de findo o expedien-
te, verificando no dia seguinte, antes do inicio dos tra-
balhos, se está tudo em ordem;

8) Conservar-Se no seu posto sempre que esteja
funccionafldo a Secretaria, em trabalho ordinario ou
extraordinario:

9) Executar qualquer outro serviço que lhe se3a
distribuido pelo Chefe do Serviço de Communicações.

Art. 32. Incumbe aos continuos e serventes auxi-
liar o porteiro no desempenho de suas obrigações e exe-
cutar qualquer serviço que pelo mesmo lhe seja distri-

husdo.
Art. 33. Todo o pessoal da portaria é obrigado a

comparecer ao serviço trajando o uniforme que lhe é
fornecido.

SECÇÃO IX

Da Garage

Art. 34 .Agarage, a cargo de um encarregado dire-
ctamente subordinado ao Gabinete do Secretario, tem
por funcção a guarda e conservação dos automoveis per-
teucentes á Secretaria.

Paragrapho unico. Ao encarregado da garage, que
será motorista devidamente habilitado, compete:

1)
Ter sob a guarda e responsabilidade, os auto-

moveis pertencentes á Secretaria;
2) Providenciar para que os carros em serviço es-

tejam sempre em perfeito estado de conservação;

3) Escalar os motoristas para o serviço, velando
para que os designados estejam sempre a postos;

4) Entender-Se com o Gabinete sobre os reparos de
que carecem os carros sob sua guarda, apresentando os
orçamentos respectivos;

5) Providenciar para que haja sempre em deposito
os materiaes necessariOs, solicitando do Gabinete a sua
acquisiçãO

III-
6) Promover a responsabilidade dos motoristas

quando, por imprudencia ou negligencia, occasionareni
estragos nos carros sob sua guarda;

7) Cumprir as ordens que lhe sejam transmittidas
pelo Gabinete do Secretario.

Art. 35. Aos motoristas compete cumprir as or-
dens que recebam do encarregado da garage, ou, dire-
ctamente, do Gabinete do Secretario.

CAPITULO VI

Dos Serviços Techntcos
Art. 36. Pelos diversos Serviços Technicos de Via-

ção e Obras Publicas, todos directamente subordinados
ao Secretario de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, correrão os seguintes trabalhos:

1) O estudo, projecto, constriucção, fiscalização, ex-
ploração, conservação, melhoramentos e policia das es-
tradas de ferro e de rodagem, de interesse estadual e
orientação technica das de interesse municipal;

2) O estudo, projecto, construcção, fiscalização, e
conservação das pontes, viaducto, passagens e balsas de
interesse estadual e orientação e fiscalização technica das
de interesse municipal;

3) A navegação fluvial e os estudos de regularização
dos cursos dagua navegaveis, portos fluviaes e todas as
questões relativas á navegação, canaes e fiscalização des-
ses serviços

4) O estudo das questões relativas a linhas telepho-
nicas, telegraphicas e aereas;

5) O estudo, projecto, construcção, fiscalização e
conservação de edificios escolares, de saude publica, ma-
gistratura, segurança publica, e demais construeções de
interesse estadual;

6) O estudo, projecto e fiscalização technica das
obras de urbanização das cidades em geral e, em particu-
lar, das de saneamento, custeadas pelo Estado ou pelos
Munieipios, comprehendendo abastecimento dagua, de-
fesa contra iniundações ou effeitos das scccus;

7) O estudo, projecto e fiscalização technica das
obras de instailações hydro-electricas, linhas de trans-
missão, rêde de distribuição de energia electrica e illu-
rninação publica;

8) O levantamento da carta geographica do Estado.
Art. 37. Os serviços techuicos de viação e obras pu-

blicas se distribuirão em uma Assistencjq Technica,
uma Inspectoria Technica e onze Chefias de Serviço, as-
sim discriminadas:
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Pubit-

Publi-

Roda-

'd) Serviço de Conservação e Melhoramentos de Es-
tradas de Rodagem;

e) Serviço de Fiscalização, Conconrrencias e Con-
tractos;

f) Serviço de Pontes;
g) Serviço de Edificios Escolares e de Saude Pii-

blica;
h) Serviço de Edificios de Magistratura e Seguran-

ça Publica;
i) Serviço de Construcções Diversas;
j) Serviço de Architectur.a;
k) Serviço de Saneamento e Urbanismo;
1) Serviço Geographico;
tu) Serviço de Electricidade.

SECÇÃO 1

Da Assilleiicia Techizici de Viação e Obras Publicas

Art. 38. A Assistencia Technica de Viação e Obras
Publicas, que funccionará junto ao Gabinete do Secre-
tario de Estado, será exercida por uni engenheiro civil,
brasileiro, escolhido livremente pelo Secretario, dentre
os engenheiros chefes de serviço da Secretaria.

Art. 39. A' Assistencia Technica de Viação e Obras

Publicas compete:
1) Estudar todos os assumptos technicos que pelo

Secretario lhe forem encaminhados;

2) Preparar todos os despachos dos processos rela-
tivos aos serviços technicos de viação e obras publicas;

3) Propor ao Secretario niedidas e reformas que vi-
sem o melhor andamento dos serviços;

4) Organizar o serviço de rapidas informações
technicas ao Secretario, por meio de fichario;

5) Acompanhar, pelas copias de toda a correspon-
dencia, os entendimentos officiaes dos diversos Serviços
Technicos entre si e com as demais entidades internas ou
externas á Secretaria, fazendo passar para o fichario tu-
(to quanto se refira ao andamento das diffet-entes obras
e suggerindo ao Secretario as itiedidas julgadas necessa-
rias.

1!
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Art. 40. Ao Assistente Technico de Viação e Obras

Publicas, incumbe especialmente:
1) Dirigir a Assistencia especialmente
2) Coilaborar com o Secretario no estudo das ques-

tões technicas relativas a viação e obras publicas;

3) Despachar com o Secretario de Estado todos os
processos de assuniptos relativos á viação e obras publi-
cas, rubricando esses despachos depois de assigna.dos;

4) Preparar os processos technicos que devem ser
despachados pelo Secretario com o Governador do Es-
Lado;

5) Propor ao Secretario a designação dos auxilia-
res necessarios aos trabalhos da Assistencia;

6) Rever os actos que, apresentados pelos Serviços
Technicos, tenham de ser assignados pelo Secretario,
rurrigindos as faltas que encontrar;

7) Ministrar ao Secretario informações quanto á
admissão, promoção, substituição, afastamento ou deinis-
são do pessoal technico;

8) Solicitar dos diversos Serviços e Residencias to-
das as informações e elementos necessarios ao completo
desempenho de suas funcções;

9) Propor ao Secretario a creação ou suppressão de
Residencia, de accordo com o accresciino ida rêde rodo-
viaria e o vulto das obras publicas a serem executadas.

10) Coordenar os trabalhos das diversas Chefias
Technicas e Residencias, velando por que os sei-viços de-
terminados pelo Secretario de Estado sejam desempenha-
dos satisfactoriamente e resolver OS casos de accuniulti
de attribuições nas Residencias, providenciando uma me-
lhor distribuição das comrnissões;

11) Julgar da opportunidade do afastamento de ir-
sidentes ou engenheiros, das suas respectivas sédes ou
Hesidencias, por motivo de licença ou ferias;

12) Autorizar os engenheiros a se ausentarem de
sua sé(lr ou Hesidencias, em viagem de serviço á Gap
tal;

13) Auxiliar o Secretario na organização do relato-
rio geral da Secretaria;

14) Desempenhar todas as demais funcções que lhe
forem determinadas pelo Secretario.

Pai-agraphounico. O Assistente Technico, em suas
faltas e impedimentos, será substituido pelo Inspector
lechnico ou Chefe de Serviço Teclinico, que foi- designa-
do pelo Secretario.

a) Assistencia Technica de Viação e Obras
cas;

b) Inspectoria Technica de Viação e Obras
cas;

e) Serviço de Construcção de Estradas de
ilem
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SECÇÃO II

Da inspectoria fechiuca de Viação e Obras Publicas
Art. 41. A Inspectoria Technica 'de Viação e Obras

Publicas será exercida por chefes de serviços technicos,
de livre designação do Secretario.

Art. 42. Compete aos Inspectores Technicos:
1) Acompanhar por meio de fichas, o andamento

de todas as obras em execução;
2) Cumprir as ordens do Secretario para o exame,

vistoria ca syndicancia das duvidas que sul-girem na
execução dos diversos serviços;

3) Visitar as obras em andamento, conforme indi-
cação do Secretario, ao menos uma vez por mez;

4) Apresentar ao Secretario relatorio circuinstan-
ciado das inspecções que fizerem;

5) Estudar e opinar sobre todos os a;somptos e-
chnicos que lhes forem distribuidos pelo Secretario;

6) Inspeccionar, ao menos uma vez por anno, to-
das as Residencias de Viação e Obras Publicas;

7) Organizar, em principio de cada anno, o plano
a que deverão obedecer as inspecções ás Residencias,
submcttendo-o á approvaÇão do Secretario;

8) Organizar o fichario relativo a engenheiros e
empreiteiros, attendidas as deliberações do Conselho Re-
gional de Engenharia e Architetura;

9) Substituir qualquer chefe de serviço technico,
mediante determinação do Secretario;

10) Executar todas as demais comnissõ(,, s que lhes
forem distribuidas pelo Secretario.

SECÇÃO III

Das altribuições gerues dos Serviços Technicos
Art. 43. São attrihuições dos Serviços Technicos

de Viação e Obras Publicas:
1) A direcção e fiscalização de todos os serviços

technicos: estudos, projectos, locação, construcção, fis-
calização, conservação e melhoramentos;

2) Prestar todas as informações que lhes forem
solicitadas pelo Secretario e pela Assistericia Technica
e executar todos os serviços determinados por aquelie.

SECÇÃO IV

Dos Chefes de Serviços Technicos
Art. 44. Os Chefes de Serviços Technicos serão

engenheiros immediatamente subordinados ao Secretario
e nomeados pelo Governador do Estado.
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Art. 45. Compete, de um modo geral, ao Chefe de
Serviços Technicos:

1) Organizar os serviços de modo a dar-lhes unia
execução segura, i-apicla, efficiente e economica;

2) Propor ao Secretario as melhorias dos sei-viços
a seu cargo e apresentar-lhes esboços de regulamentos e
dados para o orçamento do Estado;

3) Propor ao Secretario designação dos enge-
nheiros necessarios aos trabalhos a seu cargo, e a subs-
tituição do pessoal em casos de impedimentos ou faltas,
representando contra os funccionai-ios que não Cumpri-
rem o seu dever;

4) Fazer cumprir no seu serviço o regulamento ge-
ral, instrucções e determinações superiores;

5) Pedir ao Secretario a designação de um inspe-
ctor para o exame, vistoria ou syndicancia das duvidas
que surgirem ina execução dos serviços que dirigir;

6) Submetter á approvação do Secretario, em cada
exercicio financeiro, logo após a publicação da lei de
meios, o quadro de distribuição das verbas que se des-
tinarem aos trabalhos sob sua direcção;

7) Corresponder-se com as partes, associações ou
quaesqucr autoridades, obedecidas as restricções esta-
belecidas no artigo 3 1 deste 1-legulaniento;

8) Entender-se directamente com os Serviços de
Pessoal, Contabilidade e Almoxarifado;

9) Dirigir-se aos engenheiros, sobre a:ssumptos de
de sua competencia;

10) Apresentai- ao Secretario, até 31 de março, re-
latorio circumstanciado dos trabalhos executados pelo
Serviço no anno anterior;

11) Designar um engenheiro para sua substituição,
desde que esta não ultrapasse o prazo de quinze dias.
Além desse prazo, a substituição deverá ser approvada
pelo Secretario;

12) Solicitar ao Secretario permissão para as via-
gens de serviço que houver de fazer, com a indicação
uu seu -oujecuvo e duração.

SECÇÃO V

Da organização do Serviço Technico
Ai-t. 46. A organização geral do Serviço Technico

obedecerá ás seguintes disposições:
1) Cada orgão technico será constituido de um

chefe e de tantos engenheiros e auxiliares quantos ne-

1,



- 416

cessarios e designados pelo Secretario, por solicitação
do respectivo chefe;

2) A Chefia do Serviço de Architectura ficará a
cargo de um enenlieiro-arehi Ice to;

3) Para o expediente do serviço technico normal
serão designados, pelo Secretario, os funccionarios ad-
ministrativos necessarios.

SECÇÃO VI

Do Serviço de Construcção de Estrados de Rodagem

Art. 47. Ao Serviço de Construcção de Estradas
(te Rodagem compete:

1) O estudo, projecto e orçamento de todas as es-
tradas que devam ser consi'ruidas pelo Estado;

2) A fiscalização e medição das obras de cons-
tracção de estradas de rodagem e a execução destas,
quando se tratar de trabalhos por administração do
Estado;

3) O estudo, projecto, orçanientario e constrI1eçIO
obras de arte correntes e das especiaes, em estradas de
rodagem em construcção, cujo vão total não ultrapasse
a nove metros;

4) O calculo e revisão das tabelias de preços a se-
rem applicad'as nos diversos trabalhos de construcção
(tc estradas;

5) Examinar, no campo, por profissional especia-
lizado, todos os reconhecimentos e todos os terrenos a
serem excavados, das novas estradas a serem abertas
pelo Estado.

Art. 48. Ao Chefe do Serviço (te Construcção de
Estradas compete especialmente:

1) Examinar e visar todos os estudos, projectos e
orçamentos organizados pelo Serviço, submettendo-os á
approvação do Secretario;

2) Approvar as notas de serviço fornecidas pelos
engenheiros encarregados da fiscalização das obras mtc
(-onstrucção de estradas, desde que relativas a
previstas em orçamento approvado pelo Secretai

3) Propor ao Secretario os quadros de pes;
riavel necessario aos serviços na séde e fóra dell
a designação de vencimentos, diarias ou mensal.

4) Propor ao Secretario a autorização das
não previstas nos orçamentos parciaes approvad(

5) Verificar e authenticar todas as nmediç
obras de construcção de estradas;
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6) Fornecei- ao Serviço competente todos os da-
dos techuicos necessal-jos aos ectitaes de concorrenci,ws e
aos contractos relativos a consti-ucção de estradas.

SECÇÃO VII

Do Serviço de Conservação e Melhoramentos de Estradas
de Rodagem

At. 49. Ao Serviço de Conservação e Melhora-
inentos de Estradas de Rodagem compete:

1) A conservação, reparos e melhoramentos de to-
(ias as estradas de rodagem pertencentes ao Estado;

2) A conservação e reparos de todas as obras de
arte correntes e especiaes integradas na rêde rodoviaria
etadual;

3) O policiamento, signalização e cadastro de to-
das as estradas de rodagem do Estado;

4) O estudo e fiscalização das obras de pavimen-
iaç5o da estradas (.-c rodagem, comprcliencjendo pielijo-
ria de traçados e de grade;

5) A fiscalização das estradas de rodagem de con-
cessão do Estado, comprehendend .o estudos, construc-
çio, exploração e encalnpação;

6) A organização da estatistica das estradas de ro-
dciii,

A-t. 50. Ao Chefe do Serviço de Conservação e
Melhoramentos de Estradas de Rodagem incumbe espe-
cialmente:

1) Adnajttir e demittir o pessoal operario do Ser-
Viço, dentro dos limites fixados em cada ar.no, pelo Se-
cretario

2) Estudar os diversos typos de pavimentação de
estradas, propondo ao Secretario o empre go do que mais
conviem' ás circumstancias locaes, economicas e de in-
tensidade de transito.

3) Estudar e dar parecer sobre novas concessões
ou encampações de estradas de rodagem;

4) Visar todas as folhas de pagamento do pessoal
operario;

5) Verificar e visam- os orçamentos e projectos or-
ganizados pelo Serviço;

6) Fornecer ao Serviço competente os dados tecli
nicos Pina os editaes de concorreneja e para os contra.
dos relativos a melhoramentos, concessões e encampa
ções de estradas de rodagem.

L7
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SECÇÃO VIII

Do Serviço de Fiscalização, Concorrericios e Coniraclos

Art. 51. Ao Serviço de Fiscalização, Concorreu-
cias e Contractos compete:

1) A fiscalização dos contractos das estradas de
ferro de concessão cio Estado;

.2) O estudo e parecer sobre novas concessões;
3) A fiscalização dos serviços de navegação fluvial

a cargo cio Estado e o exame das questões relativas á
navegação em geral, canaes e portos fluviaes;

4) A organização da eíatistica das estrudi de
ferro e das linhas de navegação fluvial dentro do terri-
torio mineiro;

5) O estudo e parecer sobre todas as questões que
se relacionarem com tarifas ferroviarias e de navegação
fluvial;

6) Estar em ligação e entendimento permanentes
com a Secção de Tarifas e Serviço Commercial da Hêde
Mineira de Viação;

7) Estar em contacto directo com as a;sociações
de classe, para o estudo das questões attiflente:; á coor-
denação dos transportes ferroviarios e fluviaes;

8) Fazer o expediente necesasrio ás concorreu-
cias publicas ou administrativas para execução de obras
do Estado;

r 9) Lavrar, na conformidade das normas l>rcscrm-
ptas pelo Serviço do Contencioso, as minutas de todos
os contractos, ajustes, accordes, etc., a sereisi assina-
dos na Secretaria, e transcrevei-as em livro proprio;

10) Rever as minutas de ajustes .a serem assigna-
dos no interior do Estado por pessoas autorizadas pelo

Secretario, resalvados os casos previstos nas attribui-
ções do Serviço do Contencioso;

11) Expedir guias para recolhimentos de impostos
devidos pela assignalura de contractos, multas e ou-
tras contribuições devidas em virtude de contractos fis-
calizados pelo Serviço, fazendo-as passar pelo Serviço
de Contabilidade, para registro e numeração;

12) A fiscalização dos contractos de que, além dos
especificados acima, for incumbido pelo Secretario;

13) A matricula dos empreiteiros habilitados pe-
rante o Conselho Regional de Engenharia e Arcimitectu-
ra da IV Região e a respectiva fé de officio na Serre.
taria

14) O registro de diplomas technicos, na fórma da
legislação em vigor.	

.
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Art. 52. Ao Chefe do Serviço de Fiscalização, Con-
correucias e Contractos incumbe especialmente:

1) Estudar e informar todas as questões relativas
a encampações e subvenções de estradas de ferro e li-
nlmas de navegação fluvial.

2) Fazer a tomada de contas ás empresas que ex-
plorem estradas de ferro de concessão do Estado e li-
alias (te navegação fluvial, ou solicitar do Secretario a
designação de um inspector para esse Serviço.

3) Controlar os serviços da Navegação Mineira do
mo São Francisco e suhnietter ao Secretario, devida-
nienle informados, todos os processos a elies referentes.

4) Subscrever os termos •de contractos, ajustes, ac-
cardos, etc., que tiverem de ser assignados pelo Secre-
tario.

5) Assignar os editaes e os convites para concor-
reunas publicas ou administrativas, a que se refere o
o, 8 do artigo 51.

6) Dirigir a fiscalização da rêde mineira da Eo-
tm'ada de Ferro Leopoldina.

Art. 53. Não se enquadram nos ris. 9, do art.
51, e do 5, do art. 52, os contractos a serem assigna-
(lOS por funccionarios para prestarem serviço á Secre-
taria.

Art. 54. A execução das obras publicas poderá ser
feita por administração directa do Estado, administra-
ção interessada, e empreitada; e por concessão em
concorrencia publica ou administrativa, salvo as de pe-
queno valor ou os casos de urgencia definidos em
lei.

Paragrapho unico. As propostas apresentadas em
concorrencia serão abertas e clasificadas por uma jun-
ta coml)osta do Chefe do Serviço de Fiscalização, Con-
correncias e Contractos, Chefe do Serviço Technico
interessado e um fuaccionario administrativo designa-
do anmivalmente pelo Secretario.

Ai-[. 55. A fiscalização dos contractos para exe-
cução de obras em geralgeral ficará a cargo do Serviço
Technico correspondente.

SECÇÃO IX

Do Serviço de Pontes

Art. 56. Ao Serviço de Pontes compete:

1) A verificação dos dados para o objecto e or-
ç.unermto das pontes, viaductos e passagens.

r^^
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2) O projecto e orçamento de todas as pontes,
viaductos e passagens, com exceção das de vão inferior
a dez metros e a serem constiuidas em estradas de ro-
dagein em construcção, que ficarão a cargo do Serviço
de Construcção de Estradas.

3) A fiscalização das obras cuja constriicção seja
ajustada com empreiteiro pelo Estado.

4) A construcção das pontes, por administração,
quando isto for determinado pelo Secretario.

5) A revisão das medições referentes ás mesmas
'bras.

6) A conservação e reparo das pontes, viaductos
e passagens que não estejam integradas na rêde rodo-
viaria do Estado.

Art, 57. Ao Chefe do Serviço de Pontes compete
especialmente:

1) Estudar os tyl)oS mais economicos e mais ad-
quados ás obras que devam ser projectadas e cons-
truidas.

2) Responsabilizar-se pelos calculos dos projectos
elaborados pelo Serviço.

3) Submetter á approvação do Secretario todos os
projectos, orçamentos e medições elaborados pelo Ser-
viço.

4) Fornecer ao Serviço competente os elementos
techuicos para os editaes de concorrencias e para os
contractos.	 -

SECÇÃO X

Do Serviço de Edificios Escolares e de Saude Publica

Art. 58. Ao Serviço de Edificios Escolares e de
Saude Publica incumbe:

1) O estudo, calculo dos projectos, locação, orça-
mento, construcção e conservação dos edificios esco-
lares e de saude publica do Estado.

2) A medição e fiscalização das obras referentes
aos mesmos edificios.

Art 59. Ao Chefe do Serviço •de Edificios Esco-
lares e de Saude Publica compete especialmente:

1) Examinar e visar todos os estudos, calcules e
oranientos elaborados pelo Serviço, submnettendo-os a
approvação do Secretario.

2) Verificar e authenticar todos os calculos e me-
dições das obras de construcção, reconstrucção ou re-
paros.

3) Entender-se com o Chefe do Serviço de Archite-
ctura, nos casos em que se faça necessaria qualquer aio-
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dificação nos projectos organizados por aquelle Ser-
viço.

SECÇÃO XI

Do SIV1ÇO de EdifJcios de Magistratura e de Segui-ati-
ça Publica

Art. 60. Ao Serviço de Magistratura e Segurança
Publica compete:

1) O estudo, calculo dos projectos, locação, orça-
mento, construcção e conservação dos edificios da ma-
gistratura e segurança publica do Estado.

2) A medição e fiscalização das obras referentes
aos mesmos edifiejos.

Art. 61. A0 Chefe do Serviço de Edificios de Ma-
gistratura e de Segurança Publica incumbe especial-
mente:

1) Examinar e visar todos os estudos, calculos e
orçamentos elaborados pelo serviço, submettendo-os á
approvação do Secretario.

2) Verificar e authenticar todos os calculos e me-
dições das obras de construcção, reconstrucção ou re-
paros.

3) Entender-se com o Chefe do Sei-viço de Achi-
tectura, nos casos em que se faça necessaria qualquer
modificação nos projectos organizados por aquelle Ser-
viço.

4) Fornecer ao Serviço competente os elementos
lechnicos necessarios aos editaes de c'oncorrencjas e
contractos,

SECÇÃO Xli

Do Serviço de Construcções Direi-sus

Art. 62. Ao Serviço de Construcções Diversas in-
cumbe:

1) O estudo, calculo dos projectos, locação, cons-
trucção e conservação dos edificios de agricultura, in-
dustria, conimeccio, trabalho e estancias hydro-minc-
raes e todas as demais obras publicas não incluidas nos
Serviços especializados.

2) A direcção das officinas de carpintaria e ferra-
ria e do pessoal correspondente e necessam'io a esses
serviços.

3) A organização do sei-viço de tombamento e ca-
dastro de immoveis da Secretaria, com os elementos que
lhe foi-em fornecidos pelos diversos Serviços.
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4) A organização do serviço de copias photosta-
ticas.

Art. 63. Ao Chefe do Serviço de Construcções Di-
versas compete especialmente:

1) Examinar e visar todos os estudos, calculos e
orçamentos elaborados pelo Serviço e submettel-os á ap-
provação do Secretario.

2) Verificar e authenticar todos os calculos e me-
dições das obras de construcção, reconstrucção ou re-
paros.

3) Entender-se directamente com as chefias dos
diversos Serviços quanto ao fornecimento de dados para
a perfeita organização do cadastro e tombamento de mi-
moveis.

4) Fornecer ao Serviço competente os elementos
technicos necessarios aos editaes de concorrencia e aos
contractos.

5) Entender-se com o Chefe do Serviço de ArdiL.
tectura, nos casos em que se faça necessaria qualquer
modificação nos projectos organizados por aqueile Ser-

viço.

SECÇÃO XIII

Do Serviço de Architectura

Art. 64. Ao Serviço de Architectura compete:
1) A organização de projectos completos e respe-

ctivas especificações, para todos os edificios publicas
estaduaes a serem construidos ou reformados.

2) A organização de typos de foruns, cadeias, es-
colas isoladas, grupos escolares, hospitaes, etc.

Art. 65. Ao Chefe do Serviço de Architectura in-
cumbe especialmente:

1) Estudar pessoalmente ou fazei- estudar por
architectos do Serviço, todos os projetos que tenham (te
ser elaborados, só entregando a desenhistas a execução
da parte propriamente material do desenho.

2) Suhmetter á approvação do Secretario todos os
projectos e detalhes elaborados pelo Serviço, com os es-
clarecimentos que se fizerem necessarios.

3) Entender-se directamente com os diversos Sei-
viços de Edificios quanto á organização dos projectos.

4) Ouvir o Secretario do Interior sobre a adopção
de typos para quarteis, foruns ou cadeias, o da Educa.
ção e Saude Publica sobre os typos para edificios esco-
lares e hospitaes e o da Agricultura sobre os predios
destinados aos departamentos da producção.
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SECÇÃO XIV

Do Serviço de Saneamento e Urbanismo

F'	Art. 66. Ao Serviço de Saneamento e Urbanismo
compete:

1) Fazer, orientar ou rever estudos, projectos e or-
çamentos das obras de abastecimento, purificação e de-
sinfecção dagua, piscinas 'de natação, esgotos sanitarios
e seu tratamento, esgotos pluviaes e todas as obras com-
plementares necessarias ao perfeito funccionamejato e
efficiencia desses serviços.

2) Fazer, orientar ou rever estudos, projectos e or-
çainentos de obras de hydrognaphia sanitaria, compre-
hendendo a regularização de cursos dagua, defesa con-
tra innundações, drenagem, irrigação e defesa contra os
effeitos da secca.

3) Orientar ou rever, para os municipios, p01' soli-
citação destes, os projectos, estudos e orçamentas dos
serviços de limpesa publica e dos serviços de hygiene,
eomprehendendo o abastecimento de leite, o abasteci-
alento de carne, o fornecimento de genel-os alimenticios
e o serviço funerai-io;

4) Fazer, orienta!- ou rever os estudos, projectos e
orçamentos elos planos de urbanismo, ou melhor, dos
planos de formação, de extensão e remodelação de cida-
des e povoados do Estado;

5) Fazer, orientar ou rever os trabalhos geodesicos
Ioporaphicos necessarios aos projectos referidos no;

itens anteriores;	 -
6) Diri'ir ou fisca1i7al- a execução e conscrvaçao

das obras a que se referem os itens anteriores, elaboran-
(lo as especificações, instrucções e ref!ulamcntos respe-
ctivos;

7) Projectar e orçar as installaçõcs je agua e exgot-
los (los edificios publicos estaduaes e fiscalizar a sua
conservarão, a juizo do Secretario;

8) Fzer a estatistica sanitaria e urbanistica dos ser-
viços mencionados nos itens anteriores;

9) Coliaborar com a Directoria de Saude Publica e
o Servico de Architerturo na orranizacão dos projectos
te hospitoes. saratorios, leprosarias e isolamentos: or.-
entnr ou rcvcr os estudos e projectos de construcção e
reconsti'nceãe einstnl'ações canalizacões sanitarias, de
sentirão. 'rfriia'racão, afuccisnento e iliuminição;
ernittir parecer sobre a ronvenirnein de approvação de
materiaes e apparelhos empregados em saneamentos e
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pronunciar-se sobre (uaiqUcr problema technico de sua
competencia;

10) Coliaborar com a Directoria de Saude Publica
no combate ás molestias de origem hydrica, ás verini-
noses, á maiana e á febre amai'ella, quando solicitados.

Art. 67. Fiscalizar as obras de saneamento e urba-
nismo a serem realizadas nos inunicipios mediante eia-
prestimo do Estado.

Art. 68. Os pagamentos das obras municipoes (-us-
tearias por emprestimos directos do Estado serão feitos
de accordo com os respectivos contractos.

Art. 69. As requisições de pagamento das obras
custeadas por emprestimo concedidos pelo Estado serio
expedidas, urna vez approvadas as medições e de amor-
do com o artigo anterior.

Art. 70. Na elaboração clè planos 'de formação, ex-
tensão e remodelação de cidades e povoado,,-,., coliabora-
rão todos os Serviços Technicos da Secretaria da Via-
ção.

Art. 71. Ao Chefe do Serviço de Saneamento e Ur-
banismo compete especialmente:

1) Examinar e visar todos os estudos, projerfos cal-
culos eorçamenfos elaborados pelo Serviço, submetten-
do-os á approvação do Secretario;

2) Verificar e authenticar todos os calculos das me-
(lições de obras de saneamento e urbanismo;

3) Entender-se com os diversos Chefes de Serviços
Technicos, nos termos do artigo 70 deste Regulamento.

SECÇÃO XV

Do Serviço Geo.qrophico

Art. 72. Ao Serviço Geogranhino incumbe:

1) O levantamento da carta geogranhica do Fstn10
em suas diversas modalidades e o seu anerf&ço'uncnto
de accordo com as necessidades da administraço:

2) A demarcação dos limites estaduoes e o estudo
dos limites mnnicipaes;

3) Os levantamentos cadastraes de nucleos de popu-
lação e de territorios que exijam plantas d(,talhadas, de
accordo com as necessidades da administração;

4) Executar, eni cooperação com o Serviço da Pro-
ducção Mineral do Estado e dos serviços congeneres re-
deraes, a carta geolo gica do Estado:

5) Manter entendinic'nto com o Serviço Geographico
Militar do Ministcrio da Guerra, no sentido d. 

nernd
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trabalhos que facilitem a intensificação do levantamento
mia carta;

6) Entrar em entendimento, quando solicitado, com
s administrações 'municipaes, no sentido de serem exe-

cutadas cartas especializadas de cada municipio, com a
cooperação do Serviço e das municipalidades;

7) Providenciar a impressão das cartas, mantendo
uniformidade de convenções e côres quanto ás folhas
PaI'CiOCS já publicadas.

Ar[, 73. Ao Chefe do Serviço Geographico incumbe
especialmente:

1) Movimentar livremente o pessoal do Serviço, á
medida idas necessidades;

2) Admittir e dispensar o pessoal jornaleiro de muni-
po, dentro das tabellas e quadros approvados pelo Secre-
tario;

) Propôr as diarias do pessoal effectivo ou contra-
ctado, quando em viagem de serviço;

4) Propôr ao Secretario os quadros de pessoal va-
nave), necessarios aos serviços, com a indicação de ven-
cimentos, diarias ou mensalidades;

5) Visar todas as folhas de pagamento do pessoal
operaria;

6) Promover a impressão, com regularidade, das fo-
lhas organizadas.

SECÇÃO XVI

Do Serviço de E1ectricidmde

Ari. 74. Compete ao Serviço de Electricida(le:
1) Fazer e orientar os estudos e organização dos pro-

jectos para serviços referentes ás instailações hydro-ele-
m'[ricas, linhas de transmissão, rêdes de distribuição de
energia electrica e illuminação publica e fiscalizar ou
executar as obras respectivas;

2) Projectar, executor ou fiscalizar quacsuuer bis-
lalinções electricas pertencentes ao Estado, inclusive de
pred los estaduaes e suas dependencias;

3) Fiscalizar e policiar todas as instailações elcetri-
eis existentes no Estado, sob a monto de vista da segu-
rança publica e examinar os instailações de luz e força
da Capital para effeito de ligacão, organizando nora es-
ta ultima narte o respectivo corii'o, de accordo com a
PrefePura da Capital;

4'1 Fiscalizar os serviços de "tramways" urbanos
etoctricos, organizando a cstatistici desse serviço e o
estudo de suas tarifas;

"1
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5) Estudar e dar parecer sobre a concessão esta-
dual dos serviços de linhas telephonicas e telegraphicas,
dentro da rêde geral de tacs serviços de communicações
e fiscalizar os respectivos contractos;

6) Prestar, quando solicitado, •assistencia technica
aos municipiOs, quer nos estudos geraes e organização
de projectos, quer na fiscalização das obras ou dos
contractos que mantenham aqueiles com empresas parti-
culares;

7) Organizar a estatistica das instailações ele-
ctricas.

Art. 75. Ao Chefe do Serviço de Electricidade com-
pete especialmente:

1) Suhmetter á approvação do Secretario todos os
estudos, projectos e demais trabalhos elaborados pelo
Serviço, depois de devidamente examinados e visados;

2) Fornecer os elementos technicos dos e(litaes de
concorrencia para execução de serviços de instailações
hdro-electricas, de interesse do Estado ou dos muni-
(ipios.

AO
Dos engenheiros em gero!

Art. 76. Aos engenheiros do Estado compete, de
um modo geral:

1) Executar todos os trabalhos de engenharia deter-
minados pelo Secretario ou pelas Chefias de Serviço;

2) Prestai os esclarecimentos e informações que lhes
forem exigidos sobre os serviços a seu cargo;

3) Organizar os projectos de obras que tiverem de
se--- (xeutadas ou lhes forem exigidas;

4) Dirigir a execução das obras que tiverem de ser
feihts aiministrativamente, empregando o maior cuida-
do e exercendo a mais severa fiscalização para que se-
jam executadas de accordo com os planos approvados e
com presteza, perfeição e economia;

5) Icspeccionar e fiscalizar a execução das obras
feIts por contractos, examinando a qualidade dos-ma-
tei-iac a serem empregados, regeitando os que não de-
varri ser ace-itos e fazendo observar regirosamente as
clsusnla c(,ntrnctuaes;

6) Inspeccionar as obras auxiliadas pelo Estado, ve-
lando para que os auxilios sejam bem empregados e dan-
do parte ao Chefe do Serviço competente sempre que as
encontrar mal dirigidas;

7) Percorrer as estradas, l)roi)Ofldo os melhorameis-
la; necessai-ios e fazendo acompanhar as propostas dos
Rspeetivos orçamentos;

8) Propôr as obras que forem heis e convenientes,
fazendo as acompanhar de urna niemoria justificativa da
utldade e inaportancia e de seu caracter estadual, acoin-
ianhada de planos e orçamentos perfeitamente deta-
lhados;

9) Apontai- as modificações que se fizerem precisas
rr projectos em execução ,indicando os meios de le-

a effeito;
10) Examinar os edificios pertencentes ao Estado,

organizando a planta e orçamento dos reparos neces-
sanes;

11) Colieccionar e remnetter amostras de materiaes
de construcção Para o museu da Secretaria;

12) Comnmunicar ao Chefe de Serviço Competente
as infracções dos contractos e propôi- a applicação das
penas neiles estipuladas;

13) Dar, por eseripto, aos arrematantes, empreitei-
ros e concessionarios as ordens e instrucções precisas
para execução das obras e serviços de que estiverem in-
emunhidos;

14) Requisitar das autoridades os auxílios de que
necessitarem para que não sejam perturbados na exe-
cução dos seus trabalhos.

15) Examinar as folhas de obras, feitas por admi-
nistração, rubricando-as, quando regulam-es;

16) Nos seus relatorios mensaes, tratar separada-
mente, e em folhas destacadas, das obras relativas ás
diversas Chefias de Serviço, detalhando o andamento qo'e
cada uma delias tenha tido durante o Inez a que se re-
ferirem esses documentos;

17) Conservar em perfeito estado, todos os instru-
mentos e utensilios a seu cargo, sendo i-esponsaveis pelo
respectivo valor, si por negligencia os perderem ou es-
tragarem.

Art. 77. Os engenheiros que forem incumbidos dc
Inabolhos de cam po, poderão fazer, independentemente
de autorização prévia, as despesas indispensaveis com
o pessoa operario necessario para os coadjuvar a re-
metterão as respectivas fohas documentadas á Chefia de
Serviço competente, para que esta providencie sobre o
pagamento.

Taes folias serão acompanhadas de uma exposição
minuciosa do sei-viço feito.

SECÇÃO XVII
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Art. 78. Os engenheiros deverão archivar as mi

ntitas dos relatorios, officios e informações que dirigi-
rena á administração e coilecionar as copias dos proje-
ctos de obras, plantas e mapps.

Art. 79. Os engenheiros são responsaveis Pela ve-
racidade dos dados para plantas e orçamento se pela
precisão das plantas e orçaínentos por elies organi

Art. 80. Para as viagens fóra idos limites d
Residencias, os engenheiros deverão solicitar ao
tente Technico do Secretario a necessaria permissõc

SECÇÃO XVIII

Das Residencias

Art. 81. Para a execução do serviço ordinai
viação e 01)1-as publicas, fica o Estado dividido
zonas, constituindo cada uma destas uma Residen
cargo de um engenheiro, designado pelo Secretari

Art. 82. Ao engenheiro-residente competirão
os serviços de construcção e conservação de estra(
rodagem, pontes, eclificios 'publicos, etc., podend
auxiliados, nas Residencias de maior movimenlc
outros engenheiros, conductores de obras, xnestr
obras ou auxiliares de escripta, como auxiliares e
vos ou provisorios, especialemente designados par
fim, pelo Secretario.

Art. 83. As Residencias e suas sédes serão
minadas por acto do Secretario, de accordo com
envolvimento idos serviços.

Paragrapho unico. O Secretario poderá tran
municipios de umas para outras Residencias, sempi
convier ao serviço 'publico.

Art. 84. Quando se verificar accumulo de o
que não permittain ao engenheiro-residente cumi
dentro do prazo pre-estabelecido ipelo Regulamento
de Obras, deverá esse chefe de Residencia, ao recel
communical-o immediatamente, ao Chefe de Serviç
as tiver 'dado e ao Assistente Technico 'do Secr
para as necessarias providencias.

Art. 85. Os engenheiros residentes ficarão
(Jinados technicamente ás Chefias dos diversos sei
de viação e obras e de um modo geral, ao Secre
por intermeclio cio Assistente Technico.

Art. 86. O serviço de fiscalização das estraci
ferro será distribui'cto por tantas Residencias de
lização quantas necessarias, de accordo com os r
mentos da fiscalização e por determinação do
tarjo.
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SECÇÃO XIX

Dos conduclores de obras, mestres de obras e auxiliares
de esci-ipla das Residenc ias

Art. 87. Compete aos eonductores de obras:
1) Cumprir as ordens dos Chefes 'de Serviços rela-

tivas a obras publicas;
2) Auxiliar os engenheiros a cuja disposição forem

Posto ,,,, no desempenho de suas funcções.
Art. 88. Cumpre ao mestre de obras executar as

ordens qu2 lhe forem transiuittidas pelo engenheii-o a
cuja dispusição estiver.

Art. 89. Haverá na Capital um mestre de obras,
que terá a seu cargo o serviço de pequenos concertos
nos eclificios 'publicos. Esse 'mestre 'de obras receberá
as ordens do Chefe do Serviço 'de Coristrucções Diversas.

Art. 90. haverá junto á Secretaria lima ferrarid che-
fiada por Um mestre e nona carpintaria, ambas perfei-
taiiiente apparelhadas e sob as ordens do mestre de
obras da Capital.

Art. 91. A conservação de jardins dos edificios pu-
bilcos estaduaes da Capital, fica a cargo do mestre de
obras, que manterá as turmas necessarias de pessoal jor-
naleiro, dentro das dotações orçamentarias.

Art. 92. Compete ao auxiliar de escripta:
1) Fazer o que lhe fôi- determinado pelo residente;
2) Manter em dia o protocolio da correspondencia;
3 Escripturar em livro proprio a carga e descarga

de ferramentas, instrumentos e do material entregues á
Residencia;

4) Expedir a correspondencia, guardando copia dos
officios e orçamentos;

5) Escripturar em livro propo-io as despesas a cargo
do engenheiro, especificadamente, por serviço;

6) Archivar, em or(lem, todos os papeis da Resi-
dencia;

7) Corresponder-se com a Secretaria na ausencia do
engenheiro.

Art. 93. O pessoal da Resídencia será pago median-
te atlestado cio engenheiro-residente.

CAPITULO VII

Disposições Geraes

Art. 94. O pessoal cia Secretaria será o constante do
quadro annexo a este Regulamento e terá os vencimentos
no !nesuo declarados.
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Ar. 95. As nomeações, promoções, concessões de
licenças, ferias, abonos e tjutificação de faltas, etc., obe-
decerão ás norlilas do Estatuto dos Funceionarios Pu-
blieos a ser decretado.

Ai-I. 96. Nenhum funccionario, mesmo a titulo pro-
visorio, poderá ser admittido sem que haja no orça-
inento verb apara esse fim.

Art. 97. Ficarão supprimidos, ao se vagarem, os
cargos de Consultor Geral, Chefe de Secção Teclinica,
Engenheiro auxiliar, enductores de obras, conductoies
itinerantes, engenheir- iscal e auxiliar de fiscalização.

Art. 98. Para eP'io de promoção, os auxiliares
contabilistas e os correntistas ficam equiparados, respe-
ctivamente, aos segundos officiacs e aos amanuenses,

Art. 99. Até que seja decretado o Estatuto dos
Funccionai'ios Publicos do Estado, continuarão em vigor
os capitulos VII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX do
Regulamento approvado Pelo Decreto n - 7.544, de 9 de
março de 1927 110 que fôr applicavel á actual organiza-
ção da Secretaria e não contrariar disposiçães deste Re-
gulamento ou de leis em vigor.

Art. 100. Este Regulamento entrará em vigor na
data de sua publicação, só se tornando effectivas, porém,
as modificações feitas no quadro de pessoal quando
forem consignados em lei orçamentaria os recursos ne-
eessai'ios.

BeIJo Horizonte, 29 de julho de 1935. - Raul
Noronha Sú, serjelacio da Viação e Obras Publicas,

SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Quadi o do pessoal a que se refere o art. 92 do Regula-
inento upprovudo pelo decreto n. 162, de 29

de julho de 135

Secretario de Estado	......18 :0000QO
Chefe de Gabinete ....... 1 8 :0008000
Official de Gabinete ...... 12 :0008000
Consultor Geral (1)	...... 24 :0008000
15 Chefes de Serviços Technicos, a

18:0008000	.......270:000000
3 Chefes (te Serviços Administrativos,

a 15:6008000
Chefe de Secção Technica (1)
Engenheiro-calculista
10 Engenheiros de 4a classe, a -

12:0008000
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126:0008000
8:4008000

48:9608000
15:6008000
7:4408000

36:0008000
37:4408000
6:0008000

12:0008000
6:000,5000
6:0008000

48:0008000
5:4008000
5:4008000

24 :000000
46:4888000
4:8008000
9:6008000

24:0008000
4:8008000
4:8008000
4:8008000

16:3008000
21:0008,000
4:2008000
3 :720O0O

30:4008000
75:0008000
9:7208000

44:880$000

Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, em Beilo Horizonte, 29 de julho de 1935, -
Itoul de Noronha Só, secretario de Viação e Obras Pu-blicas.

16 :800$000
15 :600;0O0
11 :4008000

120 :000$000

3 Chefes de Secção, a 12:000$00o
A1'chlvj sla_B j hliotlieertrjo .
Cartographo-chefe
Architecto-auxiliar
Engenheiro_auiii	(1)	-
5 'I'rianguladore,, a 12:0008000
6 Prinieii-os officiaes, a 9:8408000
15 Engenheiros de 2. classe, a

9:6008000
Cartogr-aphos, a 9:600$000

Dcsenhistaarelajtecto
17 Topogi»aphos, a 9:6008000 -
15 Engenheiros de 3. classe, a -

8:400$009
Desenhista de 1. classe
8 Segundos officiaes, a 8:1608000
2 Auxilia rescontabjljstas a 7 :8008000 -
Mestra de obras
5 Desenhistas de 2. classe, a 7 :200$OOC
6 Amanuenses, a 6:2408000 .
Auxiliar de fiscalização (1)
2 Correntistas, a 6:0008000 -
Encarregado do material de engenharia
Engenheiro-fiscal (1)
8 Conductoi'es de obras, a 6:0008000 (1)
Encarregado da ferraria
Encarregado da gal-age
5 "Chauffeurs" a 4:800$000 -
8 Condictoies itinerantes, a 5:8118 (1)
Encarregado de contractos
2 Auxiliares-desenhistas, a 4:800$000
5 Auxiliares de 1. classe, a 4:800$000
Carpinteiro
Mechanico
Encarregado da carpintaria
4 Cantoneiros-chefes a 4 :2008000 - -
5 Auxiliares de 2.^ classe, a 4:200$000
Porteiro
Parteiro do Gabinete
14 Auxiliares de 3.'classe, a 3 :600$000
25 Praticantes, a 3 :000$000 -
3 Conhinuos, a 3:2408000

	

17 Serventes, a 2:6408000	.	-

36:000$000
12:0008000
12:000$000
12:0008000
12:0008000
60:0008000
59:0408000

144:000$000
48:0008000
9 :60O00(j

163:2008000



serviços,
Serre-

- 432 -	 433 -
DECRETO N. 163

Approva o Regulamento da Secretaria da Agricultura,
Industria, Comrnercio e Trabalho

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve approvar o Regulamento da
Secretaria da Agricultura, Industria, Comniercio e Tra-
balho, que Com este baixa, ussignado pelo Secretario de
Estado dos Negocios 1a Agricultura, industria, Commner-
cio e Trabalho, que iín o tenha entendido, laça Pu-
blicar, correr e execu:f.

Palácio da Liberdade, em Beilo Horizonte, 29 de iii-
lho de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBENO
Gabriel de Rezende Posos

REGULAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMMERCIO E TRABALIiU DO ESTA-
DO DE MINAS GERAES A QUE SE REFERE O Di-
CRETO N. 163, DESTA DATA

Art. 1 . 0 A Secretaria da Agricultura, Industria,
Conunercio e Trabalho subordinada ao Governador do
Estado, será presidida por um Secretario de Estado, mie
sua livre nomeação.

Art. 2.° Pela Secretaria correrão os serviços do ls-
lado concernentes á Agricultura, Terras Devolutas, Esta-
tistica, Industria, Commnercio, Metereologia, Estancias
Hydro-Mineraes, Colonização, Ensino Profissional e O r

-ganização Social do Trabalho.
Art. 30 A Secretaria será constituída de uma par-

te technica, uma parte aministrativa e umi Inspecto-

ria.
§ 1.0 A parte teclinica terá os seguintes

independentes e directamente subordinados ao
tarjo:

a) Serviço de Producção Vegetal;
b) Serviço de Producção Animal;
e) Serviço de Producção Mineral;
d) Serviço de Terras Devolutas;
e) Serviço de Estatística Geral;
f) Serviço de Industria e Comnmercio;
g) Serviço de Metereologia;
b) Serviço de Estancias Hydro-Mincraes;
i) Serviço de Colonização;

j) e0	 io1
talho;	 ização e Fiscalização do Tra-

k) Serviço de Ensino Agrícola;
1) Duas Assistenejas Technjas
§ 2. A direcção (ios Serviços Teehnicos será exere

ú por Chefes ou Encarregados de Serviço de accordo
como a designação do Secretario.

§ 3. ' As Assistencias Technjcas e Inspectoria se-
rio dirigidas por Chefes de Serviço ou Por quem o Se-
creamio designar, dentro do quadro da Secretaria.

§ 4.° A parte administrativa será assim orgaii.
zada:

a)Serviço de Pessoal;
b) Serviço de Contabilidade;
e) Serviço de Archivo Central;
d) Serviço de Communicações;
e) Serviço de Material;
f) Uma Asistencia Amdinjstrativa
§ 5.° A direcção dos Serviços Administrativos se-

rá exercida por Chefes ou Encarregados de Serviço, de
accordo com a designação do Secretario.

§ 6.0 A Assistencia Adimiristrativa será dirigida
por Chefe de Serviço ou por quem o Secretario desi-
piar, dentro do quadro da Secretaria.

§ 7.° A Inspectoria será constitujda de dois Ins-
pectores, designados pelo Secretario dentre os Chefes ou
Encarregados de Serviço.

CAPITUULO II

Do Secretario e seu Gabinete

Art. 4.° Ao Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, compete:

1 Auxiliar o Governador do Estado em todos o
negocios da Secretaria e subscrever-lhe os actos á mes-
na attinentes.

II - Assignar os regulamentos approvados e expe-
dir as instrucções necessarias;

111 - Estabelecer, mediante portaria, a organi-
çio de trabalho dos diversos Serviços da Secretaria,
dentro das disposições deste Regulamento.

IV	Orientar e fazer executar todos os serviços da
Secretaria.

V - Emittir parecer sobre os papeis submettjdos a
despacho do Governador, fazendo-o por escripto quan-
do entender conveniente ou por elIe for exigido.

28
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VI - Informar o Governador sobre os serviços e
estado (Ias verbas da Secretaria, alvitrando as provi-
dencias precisas;

VII - Dirigir ao Governador, annuahnente, relato-
rio circumstanciado de todos os negocios affectos á Se-
cretaria, indicando as medidas que se lhe affiguraretu
.1[eis.

VIII - Deferir juramento ou receber o compromis-
so dos empregados de nomeação do Governador.

IX - Corresponder-se ccrn a Assembláa Legislativa,
por meio de officios dirigidos 'ao 1.0 Secretario, dar es-
clarecimentos verbaes no recinto da mesma, quando
convidado, e conferenciar com as respectivas commis-
sões.

X - Corresponder-se com osos Secretarios de Estado,
r'residente da (,ôrte de Appellaçào, Presi enie do Ti-
bunal Eleitoral, Chefe de Policia e Prefeito da Capital;

XI - Determinar a applicação das verbas orçamen-
tarias, de accordo com as leis, autorizar despesas e dar
ordens de pagamentos mediante requisições ao Secreta-
rio das Finanças, de accordo com a legislação em vi-
gor.

XII - Celebrar os contractos necessarios aos servi-
ços da Secretaria.

XIII - Nomear, contractar, exonerar e demittir
funccionarios, de accordo com este Regulamento.

XIV - Designar os funccionarios para coa
ou serviços extraordinarios.

XV - Promover a responsabilidade dos
narios da Secretaria, applicando penas disciplin
termos deste Regulamento.

XVI - Exercer a jurisdicção administrati%
vendo sobre os requerimentos das partes e
narios.

Art. 5.° O Secretario será auxiliado por u
e um official de Gabinete, de sua livre nomeaç
mim ou mais funcemonarios da Secretaria, por e
gnados, mediante uma gratificação arbitrada no
designação.

LI
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r
2.°) Assistir o Secretario nos trabalhos que este

indicar.

3.°) Percorrer com frequemieja os serviços corres-
pondentes á sua categoria , verificando o andamento
dos mesmos sob o ponto de vista da ordem, economia e
fficiencia, e levar ao conhecimento do Secretario as

falhas observadas e as medidas que se devam adoptar
para corrigil-as.

4.°) Eimcamninham ao Secretario os pedidos de con-
cessão de ferias, abonos ou justificação de faltas do pes-
soal dos serviços correspondentes a cada uma das As-
SiSL(flCias, observadas as disposições em vigor e ouvindo,
quando conveniente, os chefes dos Serviços em que Era-
balhemn os interessados.50) 

Propor ao Secretario a designação do serviço
em (rue deva ter exercicjo o funecionarjo recem-empos
sado.

6°) Propôr ao Secretario de Estado, sempre que
julgar conveniente, a remoção de funccionarios de um
para outro serviço, ouvindo previamente os respectivos
chefes

7•0) 
Fiscalizar a correspondencia dos diversos

sei-viços, pelas copias que lhes serão encaminhadas.

CAPITULO IV

Da Inspectoria
Ar[. 7•0 Compete aos inspectores:
1.')  Assumir, por determinação do Secretario, a

direcção de qualquer serviço, no ilmipeclirnento do respe-
ctivo chefe.

2.°) Inspeccionam- as instaliações de todos os ser-
viços de fóra da Capital, verificando o seu andamimemito,
sob o ponto de vista da ordem, economia e elficiencia, e
levar ao conhecimento do Secretario as falhas observa-
das e as medidas que se devam adoptar para cor.igil-as,3.) Fiscalizam- a correspondencia dos diversos ser-
viços externos pelas copias que lhe serão encami-
nhadas.

CAPITULO V

Dos Chefes e Encarregados de Serviços

Art. 8.° Compete aos Chefes e Encarregados de
Serviço:

1.°) A direcção, organização e fiscalização, das acli-
vidades que lhes forem attinentes -

CAPITULO III

Dos Assistentes
Art. 6. 1 Compete aos Assistentes:
1. 1 ) Estudar, para despacho do Secretario

cesses que lhes forem Por este encaminhados
do aos diversos serviços as informações de que
tarem.

1
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2. 1 ) Prestar as informaçõcs que lhes forem pedi-

das pelo Gabinete do Secretario, e executar todas as or-
dens e serviços por este determinados.

3o) Prestar aos assistentes, quando em visita aos
serviços, todos os esclarecimentos e informações de que
precisarem para o cumprimento de suas attribusções.

CAPITULO VI

Do Pessoal

Art. 9•0	pessoal technico e administrativo será
o constante do quadro a ser approvado.

Art. 10. As nomeações, promoções, concessão ;te li-
cenças, ferias, abono e justificação de faltas, et., obe-
decerão ás normas do Estatuto tio F'unccionario Pu-
blico, a ser decretado.

CAPITULO VII

Do Serviço de Producção Vegetal

Art. 11. Compete ao Serviço de Producção Vege-
tal: o fomento, a defesa e a experimentação vegetal.

Art. 12. O Sei-viço se comporó das seguintes secções:
Defesa Sanitaria Vegetal;
Fomento da producção vegetal;
Experimentação vegetal;
Expediente.

CAPITULO VIII

Do Serviço de Producção Animal

Art. 13. Compete ao Serviço de Producção Ani-
mal: o fomento, a defesa e a experimentação animal.

Art. 14. O Serviço se comporá das seguintes sec-

ções:
Defesa Sanitaria Animal.
Fomento da producção animal.
Experimentação animal.
Expediente.

CAPITULO IX

Do Serviço de Pi'oducção Mineral

Art. 15. Compete ao Serviço de Producção Mine-
ral o estudo e fomento da riqueza mineral, aprovei-

tamento da energia hydranlica, concessão e fiscaliza-
ção de minas e de aguas.

Art. 16.	O Serviço será constituido das seguin.
les secções:

Geologia.
Concessão de minas.
Energia hydraulica.
Concessão de aguas.
Expediente.

CAPITULO X

Do Serviço de Terras Devolutas

Art. 17. Compete ao Serviço de Terras Devolutas
a medição, concessão, venda e fiscalização das terras
dcvlutas.

Art. 18. O Serviço será constituido das seguin-
bes secções:

Medições.
Concessão e venda de terras.
Expediente.
Annexo ao Serviço funccionará a Fiscalização de

Terras e Mattas.

CAPITULO XI

Do Serviço de Eslatistica Geral
Art. 19. Compete ao Sei-viço de Estatistica Geral

a organização dos trabalhos de Estatistica em todas as
suas modalidades.

Art. 20. O Serviço será constituido das seguin-
tes secções:

Estatistica physiographica.
Estatistica demographica e econonmica.
Estatistica social, administrativa e politica.
Publicidade.

CAPITULO XII

Do Serviço de industria e Commercio
Art. 24. Compete ao Serviço de Industria e com-

mel-cio o fomento, fiscalização das actividades relati-
v.as á Industria e de Commnercio e direcção das explo-
rações industriaes.

Art. 22. O Serviço será constituido das seguin-
tes secções:

Industria.
Commercio.

Expediente.

1
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CAPITULO XIII

Do Serviço Melecrologico
Art. 23. Compete ao Serviço Mete ro1oico os

estudos de climatologia, isietereologia agricola, chuvas,
aeroiogia e previsões do tempo.

Art. 24. O Serviço será constituido das seguintes
secções:

Estudos e Trabalhos.
Metereologica.

Expediente.

CAPITULO XIX

Do Serviço de Estancias !iydro-Mincraes
Art. 25. Compete ao Serviço de Estancias lIydro-

Mineraes o estudo de aguas mineraes, desenvolvimento
e fiscalização das estancias.

Art. 26. O Serviço será constituido das seguintes
secções:

Secção Technica.
Propaganda e fiscalização

CAPITULO XV

Do Serviço de Colonização

Art. 27. Compete ao Serviço preparar as Colo-
fias, dentro das normas da engenharia sanitaria, para
localização dos imigrantes e fiscalização permanente dos
nucleos coloniaes existentes.

O Serviço será constituido das sevuintes secções:
Secção Technica de engenharia.
Secção Technica de agronomia.

Expediente.

CAPITULO XVI

Do Serviço de Ensino I'rofissLonal

Art. 28. Compete ao Serviço a orienta:io e fisca-
lização do Ensino Profissional do Estado cs suas li-
versas modalidades.

Art. 29. O Serviço será constituido das seguintes
secções:

Secção de expediente.
Secção de fiscalização.
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CAPITULO XVII

Do Serviço de organização social do Trabalho
At. 30. Compete ao Serviço a organização, as-

sislencia e fiscalização do trabalho e da producção.
Art. 31. O Serviço será constituido das seguin-

tes secções:
Secção de Serviços syndicaes.
Secção de Serviços sciaes e economicos

Art. 32. Compete ao Serviço, que será constitui-
do de lima secção unica, o expedente relativo ao pes-
soal dos varios quadros da Secretaria.

CAPITULO XIX

Do Serviço de Contabilidade
F Art. 33. Compete ao Serviço o controle de todo
movimento financeiro da Secretaria, organizando o
parte contabilista e promovendo os pagamentos.

Art. 34. O Serviço será constituido das seguin-
tes secções:

Contabilidade Geral.
Contabilidade Agricola.
Pagamentos.

CAPITULO XX

Do Serviço de Communicações

Art. 35. Compete ao Serviço de Cornmlunicaç6es
receber, egistrar, encaminhar e expedir toda a corres-
pondencia da Secretaria, extrahir e entregar as requi -
sições de passes e transporte, bem como fiscalizar o
andamento de malas e encarregar-se da parte referente
á Portaria.

Art. 36. O Serviço será constituido 'das seguintes
secções:

Protocollo.
Expedição.
Serviço telegraphico e telephonico.
Portaria

CAPITULO XVIII

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Do Serviço do Pessoal

1



CAPITULO XXI

Do Serviço do Archivo Central

Art. 37. Compete ao Serviço a organização, dis-
tribuição e guarda dos processos da Secretaria. Fica
ainda o Serviço encarregado do registro de titulas, di-
plomas, actos do Governo relativos á Secretaria e do
fornecimento de certidões.

CAPITULO XXII

Do Serviço do Material

Art. 38. Compete ao Serviço a compra, venda,
guarda e fiscalização de todo material da Secretaria.

Art. 39. O serviço será constituido das seguintes
secções:

Almoxarifado.
Intendencia.

Expediente.

CAPITULO XXIII

Disposições transitarias

Art. 40. Até a elaboração do Estatuto do Funcrio-
nario Publico vigorarão, na parte referente ao art. 10
as normas seguidas na antiga Secretaria de Agricultura,
Viação e Obras Publicas (dec. n. 7.544, de 8 de mar-
ço de 1927).

Art. 41. A distribuição em secções é feita apenas
para fins de organizaão divisorionaria dos serviços. A
direcção de taes secções será, ou não, commettida a um
chefe de secção, podendo o Secretario designar para a
mesma, dentro das normas hierarchicas existentes e
sem nenhuma remuneração além da do cargo proprio,
qualquer funccionario da Secretaria

Art. 42. Vigorará para a Secretaria, para effeito de
vencimentos, Os quadros constantes do orçamento vi-
gente, até a elaboração do quadro definitivo.

Belio Horizonte, 29 de julho de 1935. - Gabriel de
Rezende Passas, designado para responder pelo expe-
diente da Secretaria lAHcnlhrn, Tndiistria, Conimer-
cio e Trabalho.

DECRETO N. 164
Concede perdoo, na Foça publica

O Gnvernador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e, em regosijo á promulgação da
Constituição do Estado , resolve perdoar, na Força Pu-
blica, todos os officiaes, sargentos e outras praças que
Por ventura se achampresos para conselho por cri-
mes militares ou correecjonaimente e tambem aos sol-
tos que estiverem aguardando conselhos de justiça ou
de disciplina, devendo obterem alta dos POStOS aquel-
les que se acharem rebaixados temporjamente

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 (Te
julho de 1935.

JnNEDLCTO VALLADARF.S RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passo

DECRETO N. 165

Equipara os vencirnenfo.ç do actnaj Director Geral da
Secretaria da Rdncaçõo e Saude Publica aos da Di-recto,' Geral do Thesouro

O Governador o Estado de Minas Gemes, usando
de suas atiribuições e tendo em vista o parecer, n. 520,
desta data, do Conselho Consultivo, decreta:

Art. 1.0 
Ficam equiparados,para effejto de apo-

sentadoria compul'irja, os vencirotç, do actual Di-
rector Geral da Secr'tari da Educação e Saude Publi-
ca aos do Director Geral do Thesoijro

Art. 2. 1 Revogarn..se os disposições em contrario
entrando este decreto em vigor fl data de sua pubfl-ração.

Palaciri do Governo, em Belio Horizonte, 29 de jai-
Ilio de 1935.

BENEDICTO VALLADARFS RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 166

Autoriza o prefeito de Araxá a realizar uma Operação decredito

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribujções e tendo em vista o parecer que, a

'I



Activo	..........237:091$743
Passivo	...........194 :372896

Patrimonio liquido ......42:718$847

Palacio do Governo, cm Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADA1IES RomEiRo
Gabriel de Rezende Passos

r

DECRETO N. 170

Approua as contas da prefeitura de Palma

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o disposto na
alínea XIX, art. 12, do decreto n 9.847, de 1931, re-
salve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Palma,
coronel Antonio Barbosa de Castro e Silva, relativas ao
exercicio de 1931, e assim demonstradas:
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respeito, emittiu o Conselho Consultivo Municipal, re-
solve autorizar o prefeito de Araxá a realizar uma ope-
rcçõo dc credito com o Banco Coinmercio e Industria de
Minas Geraes, até o maximo de 150:000$000 (cento e
cincoenta contos de réis), para o fim de concluir a li-
gação rodoviaria Araxá-Uberaba.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENImIcT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 167

Autoriza ó prefe i to de Coração de Jesus a abrir um cre-
dito supplementar
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Coração de Jesus a abrir Um credito suppleiiientar
na importancia de 14:000$000, devendo o credito obede-
cer á seguinte distribuição: Verba III - A - 2 - b
- 7:000$000; III - B	1 - 3:500$000; III - B -
2 - 3:500$000.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

i EN EDICTO VALLADARES RIB W)
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 168

Autoriza o prefeito de Botelhos a abrir um credito ad-
dicional
O Governador do Estado de Minas Ge-raes, usando

de suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
çle Botelhos a abrir um credito addicional da impor-
lauda dc 1 :827$500, destinado a completar as autoriza-
ções do exercicio de 1934 e regularizar a escripta mu-
nicipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

1
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DECRETO N. 169

Aprova contas da prefeitura de Pulin0

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accor(Io com o disposto na
dinea XIX, art. 12, do decreto a. 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria, do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Palma,
coronel Antonio Barbosa de Castro e Silva, relativas ao
período de 16 a 31 de dezembro de 1930, assim deinons-
Iradas:

Receita:

Saldo que veia da extincta Camara.	1:539$043
ilendas arrecadadas ......7:655$200

9:194$243
Despesa

Despesa realizada .......6:995$300
Saldo para 1931 ........2:198$943

9:194$243

Situação patrimonial:
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Receita:
Saldo de 1930 ........2:1988943
Rendas arrecadadas . .	. .	103:8118400

106:0108343
Despesa:

Despesa realizada .......105:5308536
Saldo para 1932 .......4978807

106:0108343
Situação patrimonial:

Activo	..........240:8108807
Passivo	 193:361$657

Patrimonio liquido	......47 :4498150
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de agos-

to de 1935.
BENEDICTO VALLADARES Rmntiio
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 171
Autoriza o prefe ito de Palma a abrir um credito ad-

diciorial
O Uo.rnador do Estado de Minas Gcraes, usando

de suas aribuições e tendo em vista o parecer do Con-
lho Consultivo Mnicipal, resolve autorizar o prefeito

de Palma a abrir um credito addicional de 26:188$736,
destinado a completar as autorizações do exercicio de
1931 e a regularizar a escripta municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

8INED1CTO VALLADARES RIREIBO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 172
Autoriza o prefeito de Paraisopolis a abrir um credito

supplementar e um credito especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

1e suas attribuições e tendo em vista o parecer favora-
vel do Conselho Consultivo Municipal, autoriza o prefei-
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to de Paraisopoljs a abrir 'nus credito supplementar á
verba III - Obras Publicas, na importancia de
9:5568400, e um credito especial para despesas extra-
orçamentarias, na importancja de 13:5068000.

Palacjo do Governo, cru Belo Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADAJIES RanErno
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 173
Autoriza o prefeito de Botelhos a abrir um credito es-pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefei-
to ce Botelhos a abrir um credito especial de .
2:90$000, sendo 2:3408000, para pagamento de dif-
keaa, em 1934, de subsidio e representação do prefei-
to, e (3,)11 $,000 para completar a quota destinado á ma-
nutenção do Departamento da Administração Municipal,
tambem naqueile anno.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLAUABES RIBELao
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 174
Approua contas da Prefeitura de Palma

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-solve •a l)1) rovar, nos termos -do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Palma,
coronel Antonio Barbosa de Castro e Silva, relativas ao
exercido de 1932, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	........4798807
Rendas arrecadadas	....	101:735$969Operações de credito .......7:08680001 109:301776

Ir

4. -
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Despesa:

Despesa realizada	 88:503$620
Operações de credito ......12 :694*100
Saldo para 1933	.......8 :104*056

109:301$776

Situação patrimonial:

Activo	........	...	263:680*556
Passivo ..........192 :288*834
Patrimonio liquido	......71 :39l2

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICrO VALLADA!IES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos	 . J4

DECRETO N. 175

Autoriza o prefeito de Palma a abrir um credito addi-
cional

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo cm vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Palma a abrir um credito addicional de 11:832*420,
destinado a completar as autorizações do exelcicio de
1932 e a regularizar a escripta municipal.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDCTO VALLADARLS RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 176

Approua contas da Prefeitura de Palma

O Governador do Estado de Minas Geraes,
de suas attribuições e de aceordo com o disp
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 10
solve approvar, nos termos do parecer da Secreh
Interior, as contas prestaas pelo prefeito de
coronel Antonio Barbosa de Castro e Silva, relati
exercicio de 1933 e assim demonstradas:
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Receita:
Saldo de 1932 ........6:104*056
Rendas arrecadadas ......86:638*155

94:742$211
Despesa:

Despesa realizada - .....69:641*550
Outras operações ........ 4 :822*361
Saldo para 1934 .......20:278*300

94:742$211
Situação patrimonial:

Activo	

.
..........287 :826*261

Passivo .......	 192:288$556

Patrinionio liquido .........95:537*705

Palacio do Governo, cm Bello Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 177

Autoriza o prefeito de Palma a abrir um credito addi-conal

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipa ' , resolve autorizar o prefeito
de Palma a abrir um credito addicional de 11 :442*150,
destinado a coinp1ear as autorizações do exel-cicio de
1933 e regularizar a escripta municipal.

ialacio do Governo, eln Belio Horizonte, 3 de agos-to de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 178

Approva contas da Prefeitura de Ayrnorés
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na

5
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alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, no, termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Aymorés,
dr. Waidemar Peqtno, relativas ao periodo de 8 de ja-
neiro a 14 de maio de 1931 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo em 8 de janeiro de 1931 . . . 24$200
Rendas arrecadadas ..... . 65:710837
Operações de credito ..... . 7 :193$400

72:928$437
Despesa:

Despesa realizada ...... . 60 :442$937
Operações de credito ..... . 12 :018$900
Saldo em 14 de maio de 1931 - . .	466600

72 :9284t7
Situação patrimonial:

Activo	........... 357 :327$453
Passivo	......... . 128 :099$710

Patrirnonio liquido ...... 229 :227$743
Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 3 de agos-

to de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 179

Autoriza o prefeito de Rio Casca a abrir crediios sup-
plemeJitaFeS

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
do municipio de Rio Casca a abrir creditos supple-
mentares de 3:000$000 á Verba II - C - 1; de 21i$9O0
á verba II - D; de 12:000$000 á verba VIII.

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 3 (te agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 180
Approva contas do Prefeitura de Santos 1)umor11
O Governador do Estado de Minas Geraes, usandc

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Santos
Dumoni, sr. Jacques Gabriel Pansardi, relativas ao exer-
cicio de 1933, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1932 ....... . 36:387$300
Fendas arrecadadas ..... . 393 :940$700
Operações de credito ..... . 10 :162$000

440:490$0000
Despesa:

Despesa realizada ...... . 396:280$200
Operações de credito .... . 4 :582$200
Saldo para 1934 ....... . 39 :627$600

440:490$0000
Situação patrimonial:

Activo	......... . 1.629 :714$000
Passivo	......... . 865 :465$000

764:249$00
Pulado do Governo, em Beilo Horizonte, 3 de agos-

to de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 181

Appr ovo contas da Prefeitura de Santos Dumonl

O Governador do Estado de Minas Geraes, usandode SUaS attribuições e de accordo com o disposto na
alineu XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Santos
Dumont, senhor Jacques Gabriel Pansardi , relativas aoexercido de 1932, e assim demonstadas:
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Receita:

Saldo de 1931
	

11:847$700
Rendas arrecadadas.	 392:612$600
Operações de credito

	
102 :8798000

507 :3398300

Despesa:

Despesa realizada ...... . 418 :9778000
Operações (te credito ......51:9758000
Saldo I)ar:i 1933	......	36 :387$300

507 :3398300

Situação patri nion ai

Activo	......... . 1.537 :128000
Pasisvo	........... 821 :57883191

748 :5498800
Palacio do Governo, cio Belio Horizonte, 3 de agos-

to de 1935.

IIENEI)lCTo \'ALLAI)ARES 11111L1 ,W
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 182

.4ziloriza o prefeito de Santos Dumoiit a abrir un
to addicional
O Governador do Estado (te Minas Geraes,

de suas attribuições e tendo em vista o parecer
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o
to de Santos Dumont a abrir uni credito addici
W') :639$000, destinado a completar as autorizaçê
exercicio de 1932 e a regularizar a escripta fliUfli

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 3 d
to de 1935.

llaNnoicTo V.\L1,ADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 183

Autoriza o prefeito de Diamantina a abrir um credito
especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas altribuições e tendo em vista o parecer do Coa-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefei-
to de Diamantina a abrir um credito especial de
4:0008000, destinado a auxilio para a instaliação	(te
urna estação radio-diffusor i na Feira Permanente des-
ta Capital.

Palacio do Governo, em Bel!o Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

I3ENEDICv0 VALLADARES RusEmo
Gabriel de Rezende Possas

DECRETO N. 184

Autoriza o prefeito de Mercês a abrir um credito espe-
cial

' O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atiribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Mercês a abrir um credito especial de 4:310$000,
destinado a regularizar o balancete do niez de fevereiro
do corrente anno.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLAI)ARES BhliEliso
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 185

Approva contas da prefeitura de Guarará

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Guararã,
coronel Bertholdo Garcia Machado, relativas ao exer-
cicio de 1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	..........6:3038500
Rendas arrecadadas ......69 :008$000
Operações de credito	.....3 :411$500

78:723$000
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Despesa:

Despesa realizada	......75 897$800
Operações de credito ......2 :820$00
Saldo para 1933 ......	 5$200

Situação patrimonial:

Activo	..........	280:513$500
78:723$000

Passivo (divida fundada)	 16:400000

Patrimonio liquido	...... 264: 113$500

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BLi-LDILT(i VALLADA1WS IilEIlO
Gabriel de Rezende Passas	

' 1-10
DECRETO N. 186

Autoriza o prefeito de Dôres da Dôo Esperança a abrir
ei-editos supplementares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
seilio Consultivo Municipal, resolveu autorizar o prefei-
to de Dôres da Bôa Esperança a abrir credilos supp]e-
mentares, com a seguinte disLribuição: á verba III - A
- 2 - b, de 1 :000$000; á verba III - A - 2 - d, de
1:000$000; á verba VI - 1 de 30$000.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENEDIC'rO \'ALL&DARES Rrnriao
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 187

Autoriza o prefeito de Patrocínio a abi-ir uni credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao pie-
feito de Patrocinio autorização para abrir um credito
especial de 3:400$000, destinado a indemnizar o senhor

Francisco Gonçalves Reis, em virtude de accordo fir-
mado com acuella Prefeitura.

Palacio cio Governo, em Belio Horizonte, 3 de agos-
to de 1935.

BENE»ICPO VALLADALIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 188

Autoriza o prefeito de Lavras a abrir creditos
supplemenlares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuicões e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de La-
vras a abrir os creclitos supplementares seguintes:

de 18:000$000, á verba II;
de 2:400i00-0, é verba III;
de 3:233$600, á verba VI e
de 3:860$000, á verba VIII do orçamento municipal

do corrente exercicio.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 de agosto
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 189

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista -o parecer do Conselho
Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito de
Ferros a abrir um credito especial de 2:000$000 (dois
contos de réis), importancia com que contribuirá aquel-
le mnunicipio para a instailação da estação radio-diffuso-
ra do Estado.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 3 -de agosto
de 1935.

BENEDICTO VALLAOARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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Autoriza o prefeito de Peçonha o abrir dois credilos

addicionaes
O Governador do Estado de Minas Geraes, IISafl(lO CIO

suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo municipal, resolve autórizar o prefeito de Pe-
çanha a abrir uni credito de 15:000$000 e outro de.
4 : 000 supp]ementa!es, respectivamente, á verba lii,
letra A, numero 2 C, e verba III, letra B, numero 3, do
orçamento do corrente exercicio.

'Palacio do Governo, em BelIo horizonte, 3 cio agosto
de 1935,

BENEDIcT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 191

Autoriza o prefeito de Itajubá a fazer a desapropriação
de dois terrenos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de lia-
jubi a desapropriar, por utilidade publica, para o fim
de se proceder á abertura de uma avenida, dois terrenos,
de propriedade de João Antonio e iherdeiros de Antonio
da Costa Manso, com área (te 6.260 metros quaJrados e
852 metros quadrados, respectivamente.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 3 de agosto
de 1935.

BENEDICTO \'ALL.ADARES Riaiino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 192

Approva o contracto de arrendamento do Matadouro
Municipal de Boca yut'a

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando Ãe
suas attrihuições e tendo em vista o parecer (lo Couselhi
Consultivo Municipal, resolve referendar o contracto de
arrendamento do Matadouro celebrado entre a Prefeitura
de Bocayuva e Pedro Catones, e cujas clausulas com este
se publicam.

r19de
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alacio do Governo, emBelio Horizonte, 3 de agosto
35.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

CLÁUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N. 192

DE 3-8-935

Primeira

O arrendamento é por um nono, começando nesta
data para terminar em egual dia e mez do anuo (lo mil
novecentos e trinta e seis.

Segunda

Ao arrendatario fica pertencendo lodo o serviço de
exploração do Matadouro Modelo, ficando este encarega-
do de todo o serviço cio imialança, sem onus para a Pre-
feitura.

Terceira

O Matadouro será fiscalizado, na fórma do regula-
mento em vigor, pelo fiscal do Matadouro, o qual terá
funcção de inspeccionar o gado a ser abatido, da limpeza,
conservação, funccionamnento das instailações, não poden-
do interferir na sua administração.

Quarta

'O arreudatario fica sujeito ás exigencias que lhe fo-
reni impostas pela Prefeitura, desde que seja para silva-
guardar interesses da população.

Quinta

O arrendalario perceberá por cada rez ahaUda a taxa
de 23000 (vinte e tres mil réis) e 8$000 (oito mil réis)
Pai' cada sumo, lanigero ou caprino.

Sexta

A Prefeitura Municipal recebei-á, diariamente, do ar-
rendatario a txa de 11$500 (onze mil e quinhentosréis)
por cada rez abatida e 4$000 (quatro mil réis) poi cadcm
sumo, lanigero omicaprino.

-454--
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Se lima
A matança será rigorosamente livre no Matadouro

Modelo, desde que o marchante apresente o talão de pa-
gamento do imposto de industrias e profissões ao fiscal
e pague a taxa exigida de 23000 (vinte e tres mil réis)

Oitava
O arrendatario fica sujeito a fazer o transporte da

carne, na carroça propria, zelando pela conservação do
vehiculo e da estrada destinada ao Matadouro.

Nona
Ao arrendatario, se suspender temporariamente ou

definitivamente a matança, será imposta a multa de
100$000 (cem mil réis), até o limite da cauço, que ai-
tingindo ficará reincidido o presente contracto sem inter-
.pelação judiciaria e sem onus para a Prefeitura, a qual
assumirá a administração do Matadouro.

Decima
Terminado o prazo deste contracto, o arrenclatario

terá preferencia para continuar com a exploração dos
serviços do Matadouro, desde que a sua proposta seja
egual em condições ás uue forem apresentadas.

Decinma Primeira
A matança do gado obedecerá ao horario fornecido

pelo fiscal do Matadouro, tendo preferencia a ordem do
registro do gado a ser abatido, feita no livro de registros.

Decima Segunda
O presente contracto ficará sujeito á approvação do

Departamento da Administração dat; Munir ipalirladu;,
tornando-se nuilo se esse Departamento deixar de appro-
var o conteudo do mesmo, sem responsabilidade para a
Prefeitura.

Conforme. E. Berriordes - Confere: Djewila Leão.

DECRETO N. 193

Autoriza o prefeito de Ituyutaba a abrir um credito
supplementar

O Governador rio Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho

LI
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Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de lEu-
vutaha a abrir tira da importancja de 10:000$000,
supplementar verba III - A - 2 - a e III - 13 -- 1,
do orçamento do corrente exercicio.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 7 de agosto
de 1935.

JiENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 194

Approua o contracto celebrado entre a Prefeitura de
Ouro Preto e a Elec/ro-Chjmica Brasileira S. A.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas atiribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Coasultivo Municipal, resolve approvar o contracto cele-
brado entre a Prefeitura de Ouro Preto e a Electro-(h-
mica Brasileira S. A., em que se concedem favores a esa
Sociedade, para o fim de instaliar industrias chimicas
metalturgi cas, clectro-chirnicas e electro-metaliurgicas
naqueile municipio -

Paiacio do Governo, em Belio Horizonte, 7 de agosto
de 1935.1 BENEDÍCTO VALLADARES Rnwmo

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 195

Autoriza o prefeito de Piranga a alienar imnsoveis
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando (te

Suas atiribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Pi-
ranga a alienar, em hasta publica, o velho predio do
Tlmeatro Municipal, uma área de terreno medindo 1020
metros quadrados, sita á ladeira da Matriz, e uma área
de terreno medindo 2.950 metros quadrados, sita á rua
Sio Sebastião, naquella cidade.

Paiacio do Governo, cm Beilo Horizonte, 7 de agosto
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinio
Gabriel de Rezende Passos

1



Approva contas da Prefei tura de Bolelhos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando (te
suas attrihuições e de accordo com o disposto na alinca
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Botelhos, sr.
\T irgilio Silva, relativas ao exercicio de 1934 e assim de-

monstradas:

Receita:

Saldo de 1933..........2 :575$900
Rendas arrecadadas .......90:718$800
Outras operações ........21:48660)

114:781$300

Despesa:

Despesa realizada........112 :127$500
Saldo para 1935 ........2: 653$800

114:781$300

Situaç5o patrilflofl ial
471 :323d800

Activo ..............
Passivo (divida fluctuante) .....8 :186600

PatrinuofliO liquido .	-	.	.	-	.
	

412:837$200

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 7 de agosto
de 1935.

BENEDICTO VALLADMSES E inEmo
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 197

Autoriza o prefeito de 4baeté a abriu' dois credilos
supplernentares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
sas attribuições e tendo em vista o parecer favoravel Ja
Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar opre-
feito de Abaeté a abrir um credito supplenuentar á Ver-
ba III - A - 2, na importancia de 6:000$000, e outro1

credito svmpj)leincJi tui'	Verba VI - 1, na importancia de
2:000$000.

:Palaei() do Governo, em Bello Horizonte, 7 de agosto
de 1935.

13EN EI)J CIO \'AI.LAI)AlIES Ruimumo
Gabriel de 1?ezeiade Passos

DECRETO N. 198

Autoriza o prefeito de Santo Antonio do Monte a desapro-
priar urna faixa de terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consulilvo Municipal, resolve autorizar o prefeito (te Sai!-
tu Antonio do Monte a desapropriar, por utilidade publi-
ci, sina faixa de terreno, medindo 6 metros de largura
por 1.800 metros de comprimento, de propriedade do SI.
Viciar Greco, destinada a manter livre o transito na estra-
da de automoveis que liga aqueila cidade á usina de ele-
ciricidade pertencente á Prefeitura.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 7 de agosto
de 1935.

13EN EDICTO VALLADARES E IBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 199

Approua contas da prefeitura de Mar de ilespanha

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando de
suas aiim il)uiçes e de accordo com o disposto 11(1 alinen
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do In-
terior, as contas prestadas pelo prefeito de Mar de Iles-
punha, pharmnaceimtico Mano de Souza Manso, relativas ao
penado de 21 (te outubro a 31 de dezembro de 1934 e as-
sim demonstradas:

Becefta:

Saldo renebilo .........35 :443$292
Rendas arrecadadas .......27 :949$400

63:392$692

1
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DECRETO N. 196
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Despesa:

Despesa realizada.	 39 36ls
Operações de credito, ......10:291$500
Saldo para 1935 ........13:739834

	

Situação patrimonial:	
63:392$692

Activo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	787:714$729:714$729
Passivo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	742 :203$714

Patrimonio	liquido .	.	.	.	.	.	.	45:511$015:511$0l5
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 7 de agosto

de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.200

Approua o regulamento do Departwnento de Instrucção da
Força Publica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, decreta:

Art. 1.1 Fica approvado o Regulamento do Depar-
tamento de Instrucção da Força Publica, que com este
baixa, assignado pelo Secretario de Estado dos Negocios
do Interior.

Art. 2.1 Este decreto entrará em vigor na data de
sua pnhlicação.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior as-
sim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 7 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLAI)AFIES 'RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

Regulamento do D. I. da Força Publica a que se refere o
decreto n. 200, de 7 de agosto (te 1935

Do Departamento de Instrucção e seus fins - Orga-
nização Geral

Art. 1.0 O Departamento de Instrucção ( D. 1.)
destina-se á formação, especialização e aperfeiçoamento
dos quadros da Força Publica (F. P.).
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Art. 2. 0 O Departamento de Instrucção compre-

rbèe:
a) O Instituto Propedeutjco (1. P.).
b) O Centro de Educação Physica (C. E. P.).
Art. 30 O Instituto Propedeutico constará de:
1.° Um curso de Formação de Sargentos (C. F. S.),

com um anno de duração.
2.° Um Curso de Formação de Officiaes (C. F. O.),

com Ires annos de duração.
3.1 Um Curso de Aperfeiçoamento de Officiaes (C.

A. O.), com mim anno de duração.
Art. 40 o primeiro e o segundo dos cursos do arti-

go anterior terão, respectivamente, como finalidade, mi-
nistrar a seus alumnos conhecimentos fundamnentaes de
humanidades e de instrucção militar, indispensaveis ao
desempenho das funcções de sargentos ou de official até
ao posto de capitão.

Art.50 O Curso de Aperfeiçoamento de Offi(-,iacs
destinar-se-á a ministrar aos capitães, conhecimentos
complementares julgados indispensaveis aos que preten-
dem accesso aos postos de officiaes superiores, e aos üf-
ficiaes superiores, os conhecimentos :necesarios iri a o
exercicio das fúmicções de chefe de secção, sub-chefe e
chefe do Estado Maior da F. P.

Art. 6.1 O Centro de Educação Physica terá como
objectivo ensinar, orientar e desenvolver a educação phy-
sica entre os elementos da F. P., incumbindo-lhe:

a) preparar instructores e monitores de educação
physica;

b) orientar a pratica da educação physica e dos es-
portes;

c) determinar as condições technicas a que devem
obedecer as construcções de estadios, campos de jogos e
outros locaes apropriados a exercicios physicos;

d) promover ampla e intensa vulgarização da edu-
cação physica;

e) preparar, eventualmente instructores e mnonito-
res de educação physica para o Corpo de Bombeiros, a
Guarda Civil e instituições similares.

Art. 7.° O Centro de Educação Physica constará de:
1.0 um Curso de Monitores, com a duração de uns

anno;
2.° um Curso de Instructores, com a duração de um

amo.
Art. 8.° O Curso de Monitores será destinado ao

preparo de sargentos e cabos capazes de auxiliar ou,
eventualmente, substituir os officiaes instructores de
educação physica.



- 462 -

Art. 9.1 O Curso de Instructores será destinado ao
preparo de officiaes subalternos capazes de dirigir
entar a educação physica e os esportes nas unidad
F. P.

Art. 10. Annexo ao Centro de Educação P1
haverá um Serviço Medico ao qual incumbe:

a) inspeccionar e seleccionar OS candidatos a(
ferentes cursos do D. 1.

b) controlar atientainente todos os altitunos
1. na pratica da educação physica;

c) encarregar-se do ensino das materias tlie
praticas em relação com a medicina applicada ao
portes;

d) orientar, por coirespondencia, osmedico
corpos de tropa, nos assumptoS attinefltes á iriedicii
plicada á educação physica.

Art. 11. O pessoa] do Serviço Medico compi
(lerá:

1 . 0 - Um chefe, capitão ou major, que tenha
curso de medicina especializada ou se tenha nota
do em assumptos de educação physica.

2.° - Um ou dois auxiliares, capitães ou pri!
tenentes, (Inc preencham as mesmas condições
tiefe.

- Sargentos ou cabos amanuenses, em flum
xado annualmeflte pelo Commando Geral (C. G.
diante proposta do Comrnandante do D . 1., um
Directoria Technica e de accordo com as exigenc
serviço.

Art. 12. O D. 1 será orientado l)O1 unia (lii
disciplinar-administrativa e por directorias rechnic
bendo, a primeira, ao Cornmando do Departament
outras, aos Directores Technicos.

Art. 13. Disciplinar e administrativamente, o
será considerado uma unidade da F. P.

Art. 14. Haverá, no D. 1., duas companhias
pelotão extra- flUflierario (1?. E. N . )

§ 1.0 Uma das companhias será constitiiida d
soai prompto para o serviço de escola e receberá o
jados na F. P., aos quaes ministrará a instrucção
pondente ao periodo de recrutas.

§ 2.° O P. E. N. será constituido de arcord
a organização dos corpos de tropa, (la qual iliffer
mente quanto ao effectivo.

§ 3.° A outra companhia será constituida d
mnos -- officiaes ou praças.

Art. 15. Os effectivos das Companhias serãi
dos annualmente pelo C. G.
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II
Do 1,ie Iij,

Ari- ] (1. 01). 1. será dirigido, no que diz respeito
á docipliva e á administração, pelo seguinte quadro de
afficiaes

Conuliandante	Director Geral.
Sub-Comm au dante
Ajudante
Secretario
Intendente
Contador-pagador
Comman dante e subalternos das Companhias
Medico
Chefes e sub-chefes de turmas.
Art. 17. Compete ao Commancjantc:]0) 

visar das attribuições de coininandante de bata-
hão, na forma do Regulamento da E. P., naquilio que
liv ruiu pativel com o regimen escolar.

2.°) apresentar ao C. G., durante o mez de feverei-
ro de cada anno, um relatorio succinto das condições do
estaljelec imento e de seu funccionarnento•

30) 
desligar do D. 1., communicanvto-o ao C. (.,

os aluninos que, de accordo com este regulamento, por-
ventura (levai!) ser desligados;

4.°) proclamar os vencedores de campeonatos, eiii
torneios organizados pelo C. E. P . , promovendo a publ 1-
ração (los resultados no Boletim da F. P.

5°) assignar OS diplomas conferidos pelo D. 1.
6.) dar o necessai-io destino aos documentos que,

de accordo com o presente regulamento, lhe forem apre-
sentados pelas directorias technicas.

Art. 18. Ao suh-commandante , além das attribui-
ões que, por força do posto, lhe competem, cabe:

1.°) fiscalizar a disciplina escolar do pessoal admi-
nistrativo, da Companhia-Escola e (los alumnos;

2.0) facilitar aos directores technicos as condições
necessarja	preparação material da instrucção.

Art. 19. As attribuições dos officiaes da directoria
lisci l) lln ar-administrativa serão as mesmas dos officiaes
Ias unidades, urna vez que sejam conipativeis com o regi-
nen escolar.

Art. 20. Os chefes de turma, escalados semanal-
acate, dentre Os alumnos mais graduados, terão, sem pre-
juizo (los seus encargos de alumnos, as seguintes atlri-
huiçães:
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a) conduzir a turma para o local da instrucção ou
aula;

b) apresentar a turma, á chegada do professor ou
instructor, corninandando antes - Escola, sentido!;

c) comrnunicar, á autoridade competente, as occor•
rencias havidas, na ausencia de professores ou instructo-
res, as quaes reclamem applicação de medidas (liscipli-
nares ou administrativas.

§ 1.° Os sub-chefes de turma, tanibem escalados se-
inanalmente, serão os substitutos eventuaes dos chefes de
turma.

§ 2.° No C. A. O. não haverá chefes (te turma e
sim um official de semana que verificará a presença dos
coliegas, apresentando-lhes o livro de Ireqimencia para as-
signaturas.

III

Do Directoria Teclinicci

Art. 21. A direcção technica do D. 1. será exercida:
a) por um Director Teclinico do Instituto Prope-

deutico;
b) por um Director Technico do Centro de Educa-

ção Physica;	 -
e) por um Director Technico de Instrucção Militar,

Art. 22. Compete a cada um dos directores tecto
nicos:

a) orientar e fiscalizar os differentes serviços itue
de accordo com o presente regulamento, lhes são sUb-
buidos, zelando pela cuidadosa e fiel execução dos moes-
mos;

li) propôr ao Comnmnandante do D. 1., para que este
as approve ou as subnmetta á apreciação do C. G., a me-
didas convenientes á melhor efficiencia das actividades
escolares;

c) exercer, sob aspecto techuico, autoridade sobre
professores e instructores;

d) resolver casos imprevistos, de caracter techimic(3
e urgente, comrnunicando suas resoluções ao Comman.
dante do D. 1.;

e) •communjcar diariamente ao Commandante do 0.
1. as occorrencias havidas em sua repartição;

f) remetter ao Commandante do D. 1., niensalmimemi-
te, para effeitos de pagamentos, a lista de frequencia dos
professores;

g) distribuir, annualmente, entre OS professores, as
disciplinas e aulas dos differentes cursos;
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h) decidir, nos limites de suas attm-ibuições , das re-

claimmações dos subordinados quando estas vierem conve-
nientemente encaminhadas;

i) encaminhar ao Comimmnadauite do D. 1. as requi-
sições de material feitas pelos professores e pelos instru-
dores, podendo alteral-as, desde que tal lhe pareça con-
veniente;

j) enviar ao Commandanfe (lo D. 1.. para serem
publicadas Ciii Boletim, as determinações relativas ás ac-
tividades escolares;

k) organizar, annualmente o plano dos trabalhos
que lhe cumpre dirigir;

1) apresentar, anflualciente, ao Cornmandante do D.
1., um relatorio succin	dos serviços a seu cargo;

in) conferir e ass i gnar titulos de habilitação de alu-
Wflos e visar os documentos expedidos pela directoria sob
sua responsabilidade;

o) encaminhar, informando-os quando necessario,
os papei referentes ao ensino, diiigidos pelos alumnos
ás autoridades superiores;

o) apresentai' ao Coram-andante do do D. 1., para que
este os submnetta á approvação do C. G., os actos de sub-
stituição temporarla de professores ou instructores, Por
ilmipedimento de algum ou por qualquer outro motivo re-
gulamentar;

l) propôr, quando o caso exigir, ao Commandante
do D. 1., o deslgamento de alumnos;

(1) apresentam- ao Ccmmandante (lo D. 1., para que
esl o subnmetta á approv mçao mio C. G., os nomes de ia-
structorcs e monitores cm condições de preencher as va-
Is porventura existentíes.

Art. 23. Os directores technjcos organizarão, de
eormmmunl accordo, annualmente os horarios e as bancas
examinadoras, ouvidos previamente os professores e iii-
siructores.

Art. 24. Os directores technicos do D. 1. serão no-meados por decreto do 'Govern do Estado, sendo que o
Director Technico do C. E. 1'., bem corno o Director Te-
clinico de instrucção Militar, deserão ser escolhidos den-
tre os capitães ou officiaes superiores da F. P., obser-
sido o disposto no art 103 deste regulamento.

Art. 25. O Director Technjco do 1. P., de accordo
com o decreto n. 11.655, de 10 de novembro de 1934,
terá as honras do posto de tenente-col-onel da F. P., ca-
bendo-lhe os mesmos vencimen t os e demais vantagens aque têni direito OS offir a e cffeet i VOS de egual patentena F. P.

30
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Art. 26. Não são incompativeis as funcções de di-
rector technico e de professor do D. 1.

Paragrapho unico. Os directores linicos, quando
em funcção de professor, perceberão, além dos venci-
mentos correspondentes ao posto de que têm as honras,
a gratificação pro-labore a que dão direito as aulas sua-
plementares ou extraordiiTariaS.

lv

Da Secretaria Techuica
Art. 27. O D. 1. disporá, além da Secretaria da Ad-

ministração, de uma Secretaria Technica, sob a direcção
do Secretario Technico.

Art. 28. O Secretario Techoico será nomeado pelo
Governo do Estado e, de accordo com o decreto numero
11.655, de 10 de novembro de 1934, terá as honras de
capitão da F. P., cabendo-lhe os mesmos vencimentos e
demais vantagens a que têm direito os officiaes efíectiVOS
de egual patente na F. P.

Art. 29. A Secretaria Technica será commufll a to-

das as directorias technicas.
Art. 30. Compete ao Secretario Technico:

a) manter a ordem na Secretaria;

b) ter sob sua responsabilidade os livros e papeis
do expediente e escriptUração, o archivo e a bibliotheCa

c) verificar diariamente OS faltas de professores e

de alumnos, bem como outras alterações porventura havi-
das, registrando-as e cominufliCando as ao director tech

nico competente;
á) registar, annualinente, os nomes dos alumnos

-matriculados no D. 1., distribuidos pelos cursos que fre-
quentam e classificados segundo a ordem das notas por
elies adquiridas em exames de admissão ou de promoção;

e) registar as notas obtidas pelos alumnos, nas pro-
vas mens'aes ou parciaes a que foi-em submettidos;

f) calcular as médias dos alumnos, nas épocas apro-

priadas;
g) apresentar aos directores technicos, até ao deci-

mo dia util de cada mez, a relação dos alumnos, com as

respectivas medias;
h) lavrar as actas do Conselho de Instrucção;

i) prever e prover o fornecimento do matei-ial ne-
cessarão á realização das provas de approveitamento ou

de exaflieS;
j) assignar os titulos de habilitação de alurnnos, OS

attestados e certidões, os avisos e mais publicações refe-
rentes aos diversos cursos;

k) transmittii- aos professores, aos instructores e
aos alumnos as ordens emanadas dos directores te-
chnicos;

1) zelar pelo material escolar;
m) manter em dia o livro "Carga e Descarga" do

material e do mobjijarjo escolares;
n) receber os documentos e paipeis que transitem

pelos diversos cursos, submettendo-os á apreciação dos
directores technicos, instruidos e esclarecidos, no que da
Secretaria Technica depender;

o) fornecer os dados necessarios á elaboração do
relatorío annual dos directores technicos.

Art. 31. O Secretario Technico regulamentará a dis-
trbuição dos serviços da Secretaria, responsabilizando-se
pela execução dos mesmos.

Ar-t. 32. O Secretario Technico terá sob suas or-
dens o pessoal da Secretaria Technica, bem como os em-
pregados do 1. P.

Art. 33. Os 'amanuenses, os dactylographos, o bi-
b!iothecario e os demais empregados que menciona o ar-
tigo anterior, serão responsaveis directos pela conserva-
ção e limpeza do material em uso e das dependências de
que estejam encarregados.

Art. 34. O cargo de Secretario Technico não é in-
eomativel com o de professor de qualquer dos cursos
do D. 1.

Paragrapho unico. O Secretario Technico, quando
eia funcção de professor, gozará das mesmas vantagens
attribuidas aos directores technicos pelo paragrapho uni-
co do artigo 26.

LV

Do corpo docenie
Art. 35. Os professores do D. 1., em numero de

sele, serão nomeados por decreto do Governo do Estado,
dentre professores de competencia e idoneidade reconhe-
cidas.

Art. 36. Os professores civis, de accordo com o de-
creto n. 11.655, de 10 de novembro de 1934, terão as
horiras do posto de capitão da F. P. e terão direito aos
mesmos vencimentos e demais vantagens que os officiaes
effectivos de egual patente.

Art. 37. Os instructores e monitores serão nomea-
dos pelo C. G.

§ 1.0 Os instructores , e monitores do C. E. P. de-
vem possuir diploma deste Centro ou da Escola de Edu-
cação Physica do Exercito.
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§ 2.° Os instructores e auxiliares de instructores de

Instrucção Militar devem possuir diploma (10 C. A O.
ou o de l-ievjso do D. 1., nos termos cio artigo 122, 2.'
deste regulamento.

§ 3.° Os monitores de Instrucção Militar deveiti pos-
suir diploma do C. F. S. do D. 1., ou da E. S. 1. do
Exercito.

Art. 38. Incumbe aos professores e Instruc
a) assignar o ponto antes de começarem

balhos;
b) attender fielmente ao horario e signaes

cion'aes para inicio e terminação dos trabalhos e,
de impossibilidade de comparecer aos mesmos, c(
cal-o, corri antecedencia, ao director techiuco co
te, afim de que este possa providenciar sobre sw
tuição;

c) consignar, no livro para tal designado, a
Ia das lições ou dostrabalhos do dia;

d) procedei á chamada dos aluirmos, antes
cio das aulas ou trabalhos praticos;

e) cumprir as disposições e as instrucções
mentares, baixadas pelas directorias technieas;

f) elaborar e apresentar, annualniente, at
do mez de janeiro, ao competente director tecla
que por sua vez o apresentará ao Canselho de 1n
- o programiiaa annual e os planos trimestrae 5 d
lho, para a disciplina ou disciplinas a seu cargo;

g) 'manter em suas aulas a ordem e a dis
communicado, por escripto, ao director technic
petdnte, qualquer occorrencia ou falta nesse seu]

h) comparecer ás reuniões do Conselho de
cção e tomar Parte nas Comnhissões para que f(
gnado;

1) solicitar, por escripto, ao director technb
petente, o material didactico necessario á discipl
leciona.

Art. 39. O professor effectivo é obrigado a
maxirno, doze aulas por semana.

§ 1.0 As aulas que excederem ao numero esi
do neste artigo, serão fixadas no horario como
mentares, recebendo o professor, por aula, a grati
"pro-labore" de 20000 (vinte mil réis).

§ 2.1 Para estas aulas terão preferencia os p
res effectivos do D. 1., a criterio do Director T
do 1. P.

§ 3.	Quando neccssa:rio, por portaria do
para estas aulas, poderão ser designados profess(
traiihos ao D. 1.
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• Art. 40. Nos casos de concessão de licença aos pro-

fessores e sóiiiente nesses casos, a gratificação que couber
ao licenciado no periodo das ferias, será rateada entre os
regentes da mesma cadeira pela seguinte forma:

a) verificando-se uma ou mais substituições na ca-
dei, durante o anrio lectivo, a gratificação será rateada,
nos inezes de ferias, entre o substituido e o substituto ou
substitutos, si mais de uni;

b) para o fim do rateio, a gratificação referida será
dividida em doze (12) partes eguaes, cabendo a cada um
dos regentes da cadeira, tantos duodecimos ou partes des-
tes, quantos forem os mezes de serviço pelos mesmos
prestados, excluidos os periodos inferiores a quinze (15)
dias.

§ 1.0 Se o substituto servir durante todo o anno le-
ctivo, a elie, exclusivamente, pertencerá a gratificação do
cargo correspondente ao periodo das ferias.

§ 2.' Para os effeitos do paragrapho anterior, quan-
(to se organizarem as folhas de pagamento (lOs mezes de
ferias, declarar-se-á nesses documentos ou nos attestados:

a) se cada cadeira foi regida por mais le um Pro-
fessor;

b) quaes os substitutos e por quanto tempo;
c) se a cadeira esteve sem substituito e p01- quanto

tempo.
§ 3,0 

As disposições deste artigo se applicani aos di-
rectores e aos demais funccionarios civis, quanto aos res-
pectivos lugares.

§ 4.° Para os effeitos da gratificação e rateio de que
traiam os paragraphos anteriores, considera-se periodo
de ferias o que vae de primeiro de dezembro a trinta e
um de janeiro.

VI
Do Conselho de Insizucção

Art. 41. O Conselho de Instrucção, orgão consuili;
vo do ensino, é constituido dos directores technicos, dos
professores, dos instructores e dos officiaes do Serviço
Medico do D. 1.

Art. 42. O Commandante do D. 1., será o presiden-
te do Conselho de Instrucção.

Paragrapho unico Em caso de impedimento, será
elie substituido pelo de maior patente, entre os mem-
bros do Conselho.

Art. 43. O Conselho, convocado pelo presidente ou
sem! substituto, reunir-se-á, ordinariamente, lia j)limneira
quinzena de fevereiro, na segunda quinzena de maio, na

1



Art. 48. As faltas commettjdas pelos funcrionarios
do D. 1. são classificadas em: faltas puramente funccio-
mies e faltas contra o regimen militar.

Paragrapho unico. São faltas ou transgressões func-
cionaes:

a) haver-se com desidia habitual ou demonstrar
inaptidão nas funcções que desempenha;

b) não comparecer, sem motivo justificado, ás reu-
niões para as quaes tenha sido convocado, ou esquivar-se
ás obrigações que lhe são impostas por este regulamento;

c) rnalquistar-se, por aspereza ou indelicadeza no
trato social, dentro do estabelecimento, com seus compa-
nheiros de trabalho;

d) provocar discordias, desordem ou indisciplina
no estabelecimento.

Art. 49. As faltas funccionaes serão punidas con-
forme a importancia e gravidade do caso e das circums-
t'a'ncias.

Paragrapho unico. Para estas faltas 'haverá as se-
guintes penas:

a) advertencia oral, em particular (competencia
dos Directores Technicos);

b) advertencia por escripto (conipetencia do Com-
mandante do D. 1.);

c) suspensão funccional, com perda de vencimen-
tos, (competencia do C. G.).

Art. 50. As transgressões contra o regimen militar
serão punidas de accordo com o regulamento disciplinar
da F. P.

VIII
Das matriculas

Art. 51. O candidato á matricula em qualquer dos
cursos do D. 1. deverá pedir sua inscripção ao Comman-
dante deste, até o dia 15 de janeiro, em requerimento de-
vidamente informado pelo Commandante da unidade a
me pertencer e instruido com os documentos e notas exi-
gidos pelo artigo seguinte, exceptuadas as relativas aos
exames medico e de admissão.

Art. 52. São condições para n1atrj(tiJa:

1 - No Curso de formação de sargentos:
a) ser praça de pret, ter mais de 6 inezes de praça

e boa conducta civil e militar;
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VII
Do regimen disciplinar

EI
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primeira quinzena de novembro e, extraordinariall
todas as vezes que se fizer necessario.

§ 1 . 0 O aviso para reunião do Conselho será
gido a cada um de seus membros, com antecedenci
nima de 24 horas.

§ 2.° As reuniões extraordinariaS poderão sei
ciaes, isto é, constituidas apenas por membros de
uma das secções subordinadas ás directorias tech
quando o assumpto a ser debatido sómente a algum
Ias interessar, sendo em tal caso a reunião COIIVO€

presidida pelo Director Technico competente.
§ 30 Qualquer reunião SÓ se poderá realizar

presença de metade mais um dos membros que a
compor.

Art. 44. As sessões do Conselho de Instriicç
dinarias ou extraordifl'ariaS, deverão ser assistida
Secretario Technico, ao qual incumbe lavrar as act
mesmas, submettendO-as á assignatUra dos profe:
depois de approvadas.

Art. 45. São attribuições do Conselho de

cção:
a) examinar e discutir os methodos e os pri

mas de ensino e os planos tri:mestraes de trabalho,
rir normas e processos de exames e de u1gameni'
como propor medidas que, de accordo com os ensii
tos da pedagogia, possam convir ao systema de ens

D. 1.
b) prestar informações e dar parecer sobre

mas de ensino que lhe sejam propostos pelos dir
technicos, ou pelo Commandante do D. I.

Art. 46. As reuniões do Conselho não (levei
turbar a marcha dos trabalhos escolares, neni
mais de tres horas, a não ser em casos de urgen
então, a criterio da maioria 'absoluta de seus compc

Art. 47. Os pareceres do Conselho, votados
sões ordinarias ou extraordiriarias, geraes ou p
serão obrigatorios sóniente depois de approvad
director technico competente.

§ 1.1 As decisões tomadas pelo Presidente do
lho em desaccordo com as deliberações deste, ser
•mettidas por aquelie ao C. G., acompanhadas do
respectivo.

§ 2.° No caso de impugnação do parecer do
lho por parte do director technico competente, se
sumpto levado ao conhecimento do Comm'andanti
1 .,para que este o submetti á apreciaçaO do C.
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b) ter aptidão pliysica, veiifica&a em inspecção de
saude pelo Serviço Meclivo do D. 1.

e) ter, no maxiiio, vinte e cinco afluo:; e, no mi-
nimo, dezeseis annos de edade;

cl) subiiietter-se a exame de admissão, Com exce-
pção dos diplomados pelo Curso de Monitores de Edu-
cação Physica.

2 - No primeiro anno do Curso de Formação de
Officiaes:

a) ser sargento, ou, então, soldado ou cabo, (iic
tenha feito Curso de Foinação de Sargentos, cool uni
anno de arregimentação, depois de feito o referido
curso;

b) ter boa conducta civil e militar;
c) ter aptidão physica verificada em inspecção de

saude, pelo Serviço Medico do D. 1.;
(1) ter, no maximo, trinta annos de edade;
e) subnietter-se a exame de adniissão.

No curso de Aperfeiçoamento de 0ff icines
Ser capitão ou official superior e ter boa conducla

civil e militar.
Paragrapho unico. Aos officiaes inscrip.tos no Cur-

so de Aperfeiçoamento será permittido matricularem-se,
como ouvintes, em uma ou mais cadeiras de outros e,
no caso de se submnetterein a exame, sendo approvados,
far-se-á declaração conveniente nos seus assentanienlos.

4 - No curso de Monitores de Educação Physicu:
a) ser sargento;
b) cabo ou soldado com o curso de Formação de

Sargentos;
C) ter boa conducta civil e militar;
d) apresentar condições de saude e robustez physi-

ca compativeis com a funcção a que se destina e veri-
ficadas em inspecção de saude, pelo Serviço Medico do
D. l.;

e) ter, no minimo, dezoito e, no maximo, trinta
annos de edade;

f) suhmetter-se a exame fFe admissão, com exce-
pção dos diplomados pelo Curso de Formação de Sar-
gentos.

5 - No Curso de Instructores de Educação Physic(i:
a) ser official s;ali rno com um dos cursos do D,

I. e ter boa conducta civil e militar;
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h) aprosen lar condições de saude e robustez physi-

Ca conipa 1 vais I'OI ii a funeção a (ano se 'lesi lua e verifi -
cada cmii inspecção te saude, pelo Serviço Medico do
D. 1.;

e) ter, rio mamixo, trinta a tras annos de Niade.
Pam-agrapho unico. A contagem de edade de que

tratam as condições supra citadas terá, corno ponto 'te
referencia, o dia do encerramento (Ias matriculas.

Art. 53. Encerradas as inscripções. a Secretaria
Technica organizará a rotação dos eandli!atns nscriptos
cm ra(la um dos cursos, a qual, depois tie visada polo
D i rector Technico competente, será enviada pelo com-
mandante do D. 1., ao C. G., para qi'e este determine,
na época opportuna, a aPresentação dos candidatos.
afim d se schrnetterem ao exame medico da

&rt 54. Serão admittidos á matricula 110 2.° e no
3.' anflos (lia Curso de Formação de Officiaes, os alumnos,
respectivamente, promovidos do 1. 1 e dc) 2.° annos.

Art. 55. Não serão admnittidos á cova matricula os
aliminnos que, em qualquer das séries dos c"rsos du
D. 1. halain, por motivo 4e reprovacão. ou inhabiP l a-
ção de que trata o nrtimio 75 deste regulamento, perdido
2 aimos consecutivas.

Art . 56. Não serão readnuiltidos á niati-icula atum-
nus que, provada: n!e, hajam ad(imirido i()lCti 011
de feito que os inhnhi ite nara o exercido das funccfíos
militares.

IX

Dos exames de admissão
Ari. 57. Os nrog-ammaspema os exames de ad-

missão aos cursos rio D. 1. serão estabelecir1osannuat
mente pelo Conselho de Instr'ircão e rernettidos polo
concman4ente do D. 1. ao C. G. até o firo de julho,
rara a devid a publicação.

Art. 58. Os exames de admissão nue, a criterio cio
C. G. poderão realizar-se na s"de do D. I. ou nas séries
as rjfffç unidades da P P.. deverão ser feitos

e;! primeira dezena de fevereiro e só terão valor para o
anno em que forem realizados.

Paragi-apho unico. Quando essscs exnia'essereali-
mirem ias sédes das differentes unidades da F. P.. terão
as suas foi-mas estabelecidas nelas directorias technicis
do D. T. A estas caberá lambem a competencia de os
julgar dentro do que prescreve este regulamento.

r
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Art. 59. A habilitação será avaliada por meio de

notas, na escala de zero (0) a dez (10) inclusive', con-
tando-se as fracções decimaes até centesimos.

Art. 60. Terminados os exames, o D. 1., dentro de
cinco dias, enviará ao C. C. a relação completa dos
candidatos examinados, discriminada pelos cursos a que
se destinam e feita, rigorosarnente, na ordem decrescen-
te das notas alcançadas.

§ L° A classificação de que trata esse artigo será
feita segundo a média de eonjuncto de cada candidato;
e essa obtem-se, dividindo a somma das notas, nas va-
rias disciplinas, pelo numero destas.

§ 2.° Será considerado inhabilita do o candidato cuja
média de conjuncto for inferior a cinco (5).

Art. 61. Publicada em boletim do C. G. a relação
de que trata o artigo anterior, será concedida matricula
aos candidatos que, preenchidas as formalidades deste
regulamento, tenham sido classificados nos primeiros ]o-
gares, attendendo-se ao numero de vagas existentes, ca-
bendo ao C. G. fixar, até o dia primeiro de fevereiro
de cada anno o numero de alumnos que cada curso deva
comportar.

§ 1 . 0 Em caso de empate de notas, na classificação
de que trata esse artigo, prevalecerão, respectivamente
a antiguidade de praça, a edade do candidato e em ul-
tima circnmstancia, a sorte.

§ 2,° O 1.0 anno do C. F. O. não poderá ter mais
de 25 (vinte e cinco) alumnos; e de Formação de Sar-
enlos, inis de 30, e o de Monitores de Ed. Physica,

mais de 20.

X

Do ensino

Art. 62. O Instituto Propedeutico comprehenderá as
seguintes disciplinas:

1	Curso de Formação de Sargentos -- Porto-
;ucz, arilhmetica, noções de geometria e desenho geo.
inetrico, instrucção policial, chorographia do Brasil, no-
ções de sciencias physicas e naturaes, educação physica,
instrucção rn lutar, tachygraphia e dactylographia.

Curso de FormaØo de 0ff iciaes:
1.0 anuo -- Portuguez, francez, mathematica, noções

(ë s('jenm55 physicas e naturaes, noções (le biologia e
hygiene, geographia geral, noções de policia e direito,
tachygraphia, instrucção militar e educação physica.
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2.° anno - Portugitez, francez, inathematica, noções
de scieneias physicas e naturaes, noções de biologia e
hygiene, chorographia do Brasil, historia da Civiliza-
ção, noções de policia e direito, instrucção militar e
educação physica.

3° anno -- Portuguez, inatisematica, noções de
scien(ias physicas e naturaes, historia do Brasil, noções
de psychologia, noções de policia e direito, contabili-
dade, instrucção militar e educação physica.

3 - Curso de Aperfeiçoamento de ()fficiaes - In-
glez ou trancez, direito, historia militar, administração,
topographia e instrucção militar.

Art. 63. O ensino, tanto no curso de monitores,
como no curso de instructores de Educação Physica,
constará de:

1 - Uma parte geral theorico-pratica, coinprehen-
do:

a) noções de biologia;
b) noções de cinesiologia pratica;

L	e) elementos de hygiene;
d) pratica de soccorros de urgencia nos accidentes

esportivos;
e) noções de physiotherapia, gymnastica orlhope-

dica e massagens;
f) pratica eleientar de morphologia e bioinetria

humanas;

g) methodologie da educação l)hYsica e esportiva;
li) noções geraes de psycho-pedagogia;
i) historia da educação physica em geral, e, em

particular, no Brasil.

2 - Uma parte pratica comprehendendo:
a) educação physica militar;
h) esgrima das armas de mão e de bayoneta;
(-) esportes terrestres e aquaticos;
d) pratica de actuação como juizes de esporte.
3	Excursões e visitas, comprehendendo:
a) visitas a estabelecimentos de ensino;
h) visitas a estabelecimentos desportivos;
(-) excursões que possam, directa ou indireclaiiien-

te, interessar á educação physica.

§ L° Os prograrnrnas serão organizados de tal ma-
neira que, para o curso de monitores, o ensino theori-
co seja mais elementar do que para o curso de instru-
etores.

§ 2.° As jiaterias constantes da primeira parte po-
derão, de accordo com as conveniencias do ensino, reu-

1
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n?r-se CIII grupo, cada um elos quaes será então eonsde-
rado co n io num disciplina.

rt. 64. Para coroamento da Instrucção Militar lia-
verá, no fim de cada anno lectivo, uni peiiodo de ma-
nobras, de preferencia logo após a segunda prova parcial.

XI

Da verificação do aproveitamento

Art. 65. O aproveitamento dos alurnnos será verifi-
cado por meio de provas cscriptas niensaes e de provas
parciaes, versando as nri'v&ras sobre a isiateria dada
no correr do mez e, as seguintes sobre toda a rnateria
dada desde o inicio do anno lectivo até a data de SUa
realização.

§ 1.° As provas escriptas rnensaes realizar-se-ão nos
ultimos'ias uteis dos mezes de março, abril, agosto e
setembro, e as provas parciaes nas primeiras quinzens
de julho e novembro.

2.1 As provas rnensaes serão realizadas dentro do
horario cominuin elas aulas, não podendo ser feitas mais
de duas no mesmo dia.

§ 3.° As provas pariiaea realizar-se-ão em horario
especial, em condições previamente estabelecidas pelo
Conselho de Instrucção.

§ 4.° Os directores technicos, ouvidos os professo-
res e respeitadas as l eterminações dos paragranho 1.0 e
3.° deste artigo, marcaro com a recessaria anteceden-
eia os dias e as horas em que deverão realizar-se essas
provas.

5.1 O julgamento das urovas obedecerá ás condi-
ções estipuladas no artio 59 deste rerulamenta

§ 6.° As provas, convenientemente corrigidas, e con-
tendo as notas de julgamento , deverão ser entregues á
Secretaria Technica, -á qual incumbe arcliival-as e or-
ganizar a relarão das notas ohidas pelos alumnos, que
será reniettiíla ao Comnl andan o e do D. T. para publi-
cação em boletim.

Art. 66. Para verfic.a,ão do aprovitamenlo na
parte nratica do ensino, serão realizados, sempre que
possivel, trabalhos individimes de direcção ou exe-
cução.

§ 1.° O instructor ou p rofessor observará meticulo-
samente o modo pelo qual cada alnmnno executa o tra-
balho que lhe foi destinado, exprimindo US suas obser-
vações em graus de zero (0) a dez (10) -
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r	§ 2.° O grau de observação do instructor será com

putado na itiedua mensal da respectiva disciplina, til-an-
uo-se a lileuj a arithiijeuca das notas obtidas em quaes-
quer trabalhos tlieoucos ou pIàiicos.

Art. 67. Em Educação Ihyica, os alununos tios
C. F. C. e C. F. O., farão sdmeute provas parciaes,
eonslanw., de execução de eienicntos do inetlioejo de
Educação ihysica adoptado na F. P.

§ 1.° O grau de Educação Physica será a media ari-
thinetica entre o grau das provas parciaes e o grau de
frequencia.

§ 2.° O grau de frequei1cia será proporcional ao nu-
meio de falhas mensaes, apu0-auioie o mesmo da se-
guinte fojimia coiisideo0tj_se_á o iiiez com 30 (ti-imita)
dius; deite se deduzirão tantos dias quantos foiem os
pontos das falhas; o grau 10 (dez) co11-esponentc a trin -
ta dias de frequencia -

Ai-t. 68. O alumnno que, na realização de alguilia prova,
ifllrlgir disposições regulamentares, valendo-se de meios
frautulentos, será mandado retirar-se da sala, imiiicdia-
tamente, e incorrerá na pena de desligamento, que lhe
se ,á applicada pelo Comiiiand.ante do D. 1.

Ari. 69. O aJ.oiujto que tido comparecer a qual-
quer prova, por motivo c .Jmprovado . nojo ou doença,
poderá requerei- segunda chamada, desde que o faça
dentro no prazo ãe dez dias, contados da data da rea-
lização da :eferida prova.

Art. 10. Começada a pova, udo Pôde o aluinno
abanduaar o recinto em que a realiza, antes de a en-
trear á mesa eaanuinauoia.

Ai-t. 71. Para effeilo do art. 75, deste Regulainen-
to, a Secretaria Technica, no fim do primeiro periodo
lectivo, organizará uma relação das medias de conjun-
elo dos aluninos, no referido pei-iodo.

Paragrapho unico. A nieuia de conjuncto, do alum-
no, será a media arithemetica das medias obtidas nas
niaterias, durante o periodo.

Art. 72. A verificação da media, em cada mnaterja,
será feita assim:

a) somnmadas as notas das provas mensaes de março
e abril com a nota eia prova parcial de junho - multi-
picada esta pelo coefficinte 2 (dois) e devidjdo o to-
tal por 4 (quatro), obtem-se a media do 1.0 periodo;b) somuma qas as notas das provas rnensaes de julhoag

osto e setembro com a nota da prova parcial de no-
veaibro	multiplicada esta pelo coeificuente 4 (quatro)

e dividido o total por 7 (sete), obtem-se a media do2.0 periodo.

1
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Art. 73. A media annual de cada materia será obti-

da, dividindo-se por dois (2) a somnaa das medias ve-
rificadas nos dois períodos.

Art. 74. A mcdia annuai de conjuncto será ohtida
dividindo-se, pelo numero de disciplinas, a somnma das
medias annuaes.

Art. 75. O alumno, cuja media de conjunclo do pri-
ineiro periodo for inferior a quatro (4), terá sua matri-
cula canceilada.

Paragrapho unico. O aluinno attingido pelas dispo-
sições deste artigo poderá matricular-se novamente, na
época regulamenta!' immediata, independentemente de
exame de admissão, desde que não contrarie o art. 55,
deste regulamento.

Art. 76. Para promoção ao anno seguinte, o alumno
deverá obter media de conjuncto 5 (cinco), não poden-
do ter menos de 4 (quatro) para media animal em qual-
quer disciplina.

Art. 77. Para conclusão do curso o alumno deverá
obter media de conjuncto de 6 (seis), não podendo ter
menos de 5 (cinco) para media annual em qualquer
disciplina.

Art. 78. Haverá, em fevereiro, uma época (te exa-
mes para alumnos que, tendo obtido as medias de coa-
juncto estabelecidas pelos artigos 76 e 77, não tenham,
entretanto, attingido, em uma ou mais iiiaterias as me-
dias de que tratam os referidos artigos.

§ 1.0 Estes exames constarão de provas escriptas,
oraes ou praticas, não sendo approvado o alumno que
obtiver, em qualquer dessas provas nota inferior ás que
estabelecem os já referidos artigos.

§ 2.1 Para effeitos de classificação, valem as medias
de conjuncto obtidas no anno lectivo, observado o dis-
posto no art. 93, deste regulamento.

Art. 79. Os alumnos que tiverem de repetir qual-
quer anno, ficarão, obrigados aos trabalhos regulamen-
tares, e á frequencia de todas as disciplinas, não vigo-
rando, assim, medias ou frequencias obtidas no anno an-
terior.

XII

Da frequencia

Art. 80. A frequencia aos trabalhos escolares é
obrigatoria para todos os alumnnos.

Art. 81. Por aula ou prova a que falte, perderá o
alunino um ponto de frequencia, quando fôr por motivo
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justificado, e Ires pontos, quando por motivo não jus-
tificado.

§ 1.0 Se essa falta não Justificada, fôr a unia prova
mensal ou parcial, o alumno terá a nota O (zero), na ma-
teria, além dos tres pontos perdidos.

§ 2.1 Ao alumno que allegar impossibilidade de exe-
cutar qualquer trabalho pratico, mesmo que a elie esteja
presente, será marcado um ponto, salvo se esta impossi-
bilidade fôr proveniente de accidente occorrido nos exer-
cicios prescriptos pelo programma.

§ 3° Será marcado um ponto para cada tres chega-
das em atrazo aos trabalhos escolares.

Ar[. 82. Não será promovido ou diplomado - po-
dendo repetir o aRfo, observado o art. 55 deste regula-
mento - o aluiuno que houver alcançado, por frequen_
eia ou impontualidade, um numero de pontos correspon-
dente ou superior á quarta parte das aulas dadas em todas
as disciplinas do curso.

Paragraplio unico. Para effeito deste artigo, as fal-
tas Justificadas, resultantes de motivos de força maior,
doença grave ou accidente, serão contadas pela metade,
isto é valerão somente meio ponto.

Art. 83. A justificação das faltas será feita perante
os directores technicos.

Art. 84. Não podem os professores, nem os instru-
ctores, dispensar alumnnos de aulas ou exercicios, caben-
do-lhes marear falta ao que se retirar dos trabalhos es-colares.

Art. 85. Somente o Commandante do D. 1. e, ex-
cepcionalmente, os directores technicos, em caso de ne-
cessidade urgente, poderão dispensar alumnos de traba-
lhos escolares, dando estes directores conhecimento de seuacto áquefle Commandante. '

Art. 86. As faltas, quando não justificadas, serãolanibeni punidas disciplinarmen te,conforme as circumns.bacias.

XIII

Das recompensas e obrigações

Art. 87. O C. F. S. é requisito indispensavel para
a promoção ao posto de sargento.

Art. 88. A's promoções dos sargentos de uma turma
só serão feitas depois que hajam sido contempladas 10
(dez) praças da turma anterior.

§ 1.0 
Para as 10 (dez) vagas acima mencionadas,

será respeitada a classificação do curso; e pala as de-



mais pi otuoções en mia turma, cofltdflhl)laf-SC-ãO, (te preá
fecencia, os candia. os que estejan servindo na unidade
eh que se der a

2.1 A uni coi.ucta posterior ao curso piejudiciá
a regalia do J)aragrpho anterior.

Art. 89. O alumno que houvcc terminano o C. E.
O. será declaiaqo aspirante a official.

Art. 90. A proi.ioçiio (te aspirante a segundo tenenle
será feita pehi ordem de classificação geral no curso, só
podendo ser proisievidos os de uma turma, depois de
terem sido todos os da turma anterior.

Paragraplio unico. Caso a promoção se faça siiiiui-
taneamerde, a classificação dos segundos tenentes obe-
dccci á á ordem de merecimento dos aspirantes.

Art. 91 O ,iececinieiiLo é fixado pela soltada total
das mecias de conuneto de cada anuo do curso.

Art. 92. Nenhum aspirante poderá ser promovido
a segundo tenente antes de uni anno de posto.

Paragrapho uu0co. Os aiUiflflOS classificados nos dois
primeiros Jogares na lista de merecimento, no fila do
curso, serão imniediatainente promovidos ao posto fie se.
gunuo tenente, desde que seus graus nas provas )aiclaCS
e mensaes, Cmii todas as disciplinas e eu' todos os aflitos
do curso, não tenham sitio inferiores a 6 (seis)

Art. 93. Os alutnnos que, para conclusão do curso,
hajam feito exames em fevereiro, serão co1Iocado, na
classificação geral, abaixo dos a'•pl)tovaos na épocP
normal.

Art. 94. O alumno que concluir qualquer dos cursos
ao D. 1. com media de conjuncto superior a 9 ,50 , ind
nenção honrosa publicada,no Boletim regimental e iu
a F. P.

1.° O alumno de posto até 1 .0 sargento, classifica-

do em 1.0 logar, com nota de approvaçáo admita de 9,áIJ,
será, independentemente de vaga, promovido ao posto
immediato.

§ 2.1 Aos melhores alurnnos que terminarem os cor-
sod do D. 1., poderá o Governo permiltir que cursem, ás
expensas do Estado, escolas especializadas do Exercito.

Art. 95. O alumno que concluir um dos cursos do
C. E. P. não poderá ser desviado para outro mister,
emquanto não desempenhar, por espaço de uni sano, o
cargo de instructor ou monitor de educação l)hysica,
salvo as excepções deste gu1amento.

Art. 96. Somente a officiaes, sargentos ou rabos di-
plomados pelo C. E. P. ou E. F. P1,. do Exercito, ca-
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berá o desempenho de funeções ou conmissões inhercei-
les á sua especialidade.

Art. 97. Aos monitores de educação pliysiea, cujo
numero será fixado annualmnente, quando no exercicio de
suas funcções, nos corpos ou estabelecimentos da F. P.,
será concedida uma diaria estipulada pelo Governo.

Art. 98. O curso de monitor de educação physica
constitue merecimento para promoção.

Art. 99. Para effeito de matricula no C. F. O. são
dispensados da arregimentação de que trata a leira "a",
paragrapho 2.° do artigo 51 e das exigencias do artigo
95 deste regulamento, os dez primeiros alumnos do C.
F, S. e do Curso de Monitores de Educação Physica,
desde que as medias de conjuncto cio curso sejam supe-
riores a 7 (sete)

Ari. 100. Quando num corpo ou repartição houver
soldados com o C. F. S. terão elies preferencias para
a promoção a cabo.

XIV

Disposições .qeraes

ArE. 101. Os aluninos do C. E. P. e do C. F. S.
1 conservarão as vantagens e regalias de seus postos e

usatão seus uniformes commnuns, ficando addiclos ao D. 1.
Art. 102. A pmça da F. P., matriculada no C. F.

O., terá direito aos vencimentos de seu posto effectivo
e usará uniforme de um plano especial.

Psragrapho unico. Todas as praças da F. P. de-
verão aos alumnos do C. F. O. os signaes (te respeito e
a subordinação devida aos sargentos ajudantes.

Art. 103. O Director Technico do C. E. P., ('a'J)i
lo ou official superior da F. P., deverá possuir o di
Jorna de instructor de Educação Physica.

Art. 104. A declaração de aspirantes será feita em
ioleiim do D. 1., logo depois de terminadas as provas
da época normal effectuando-se no mesmo rija o respe-
ctivo desligamento e apresentação ao C. G. da F. P.
par a competente classificação.

Art. 105. Nenhum aspirante poderá ser destrahido
para qualquer emprego fóra da F. P., antes de ter, no
iiiniiiio, um afino de serviço effectivo neste posto.

Ar[. 106 Antes da leitura do boletim sobre a de.
claração de aspirante a official, haverá o juramento so.
tenne, por parte dos alumnos diplomados, de cumprirem
fielmente os deveres do novo posto, tornando-se dignos

e11C.
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Art. 107. As aulas do D. 1. terão inicio no primei-

ro dia util de março e serão encerradas no ultimo dia
de novembro.

Paragrapho unico. Os mezes de dezembro e janeiro
e a segunda quinzena de junho, serão consagrados ás fc-
rias eo de fevereiro aos exames e aos trabalhos relati-
vos á admissão elos candidatos á matricula.

Art. 108. Para que o numero de aspirantes não ex-
ceda ás necessidades da F. P., só poderão funccionar
simnultaneamnente dois dos anflos do C. F. O.

Art. 109. A juizo do C. G., poder-se-ão matricular
nos diversos cursos do D. 1., e nas condições de seus
similares da Força, bombeiros desta Capital.

Paragrapho unico. No C. E. P., tambemn a juizo do

C. G. e desde que haja vaga, poder-se-ão matricular
civis que satisfaçam ás condições de exame de admis.sio,
exame physico e edade.

Art. 110. Os casos OmisSOS e a interpretação de
disposições que possam occasionar duvidas, serão resol-
vidos pelo C. G., mediante consulta do Comniandante
do D. 1,

Art. 111. Sobre os assumptos technicos referen-
tes a esse regulamento e subniettidøs á sua considera-
ção, o C. G. ouvirá a Missão Instructora.

Art. 112. Para matricula no Curso de Monitores
de Educação Physica. terão preferencias os candidatos
diplomados pelo C. F. S.

xv

Dispsições especioes

Art. 113. Os funccionariOs civis do D. L, no caso
de gozarem honras de officiaes como as de que trata!iI
os artigos, 25 e 28 e 36 1 deste regulamento, serão
dos, quando no exercicio de suas funcções, a
uniformes dos postos cujos honras lhes foram

ridas.
Art. 114. As faltas ou interrupções de e.

dos funccioflarioS civis do D. 1. serão classificm
abonadas, justificadas e não justificadas.

1 . 0 Serão abonadas as que occorrerefli 1

tivo de:
a) nojo até o 7.- dia, inclusive, depois do

mento de ascendentes, descendentes, conjuges
ou cunhados;

b) nupcias, até 7 dias;
e) serviço publico obrigatorio;

d) Commissão do governo;
e) exigencias das autoridades da Saude Publica,
§ 2° Serão justificadas as que occorrereni por:
a) enfermidade do funccionario ou de pessoa de

sua familia, até 30 dias seguidos, provada por attesta-
do medico;

b) por suspensão do exercido quando, absolvido,
voltar o funccionario ao cargo;

e) por motivos imprevistos e reputadas justs,
desde que não excedem de 3 em um mez.

Art. 115. A 5 faltas abonadas darão direito a ven-
cimentos integr-aes; as justificadas, apenas ao ordenado
correspondente ao periodo do tempo dentro do qual fo-
ram (ladas, excluidas as gratificações a que por ventura
o funccionario tenha direito as não justificadas a per-
da de todos os vencimentos correspondentes ao mesmo
periodo -

Art. llG.Os pedidos de abono ou justificação de
faltas serão dirigidos pelo interessado, ou, em caso de
imn t)ossibilidad.e, por alguem ao C. G. e a este encami-
nhados pelo Cona:mandante do D. 1., excepto no caso
da letre c dq § 2.° do art. 114, cai que as faltas poderão
ser justificadas perante o Director Technico da Secção
em que o furmccionario trabalha

Art. 117. O funccionam-jo que sem motivo justifi-
cado, faltar a 30 dias consecutivos de trabalho será exo-
nerado de suas funcções por abandono de emprego, ob-
servadas as disposições legaes.

Art. 118. Poderão ser concedidas licenças aos
funccionarjos civis do D. 1. observando-se a respeito o
que dispõe o Regulamento da F. P.

Art. 119. No caso de licença, impedimentos ou
faltas dos funccionarios civis, o substituto receberá me-
tade do que caberia ao substituido e vencimentos inte-
graes no caso de se vagam- o cargo ou quando O substj-
toldo deixar de receber a totalidade dos vencimentos.

XVI

Curso especial e curso de revisão
Art. 120. Funccjonará provisoriamente no D.

uni Curso Especial, destinado aos actuacs tenentes
lectivos e colnmissionados que desejarem completar
requisitos exigidos para promoção por merecimento,
ao posto de capitão.

1, 1 A exigencia deste Curso para promoção
nierceimento vigorará a partir de 1936.

1
ef-
os

até

por
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§ 2.° O 2.° tenente commissionado que fizer o
Curso Especial, ficará habilitado á effectivaçãO neste
posto, desde que satisfaçam ás demais condições em vi-
gor.

§ 3.° Como ouvintes poderão ser matriculados
neste curso officiaes de outras patentes.

Art. 121. O Curso Especial constará das seguin-
tes materias Portuguez, Mathematica, Chorographia e
Historia do Brasil, Biologia e Hygiene, Direito e Poli-
cia, Educação Physica e Instrucção ~

 Militar,
Art. 122. Os programflmaS sero estabelecidos an-

nualmente pelo Conselho de Instrucção, o qual ao or-
ganizal-o, deverá ter em vista o grau de capacidade
dos candidatos, verificado por meio de provas antes
do inicio do anno lectivo -

Art. 123. Para effeito de homogenização de
classes, o Curso Especial poderá ser dividido em duas
categorias A e B - 'seguindo a primeira os pro-
grasnmas estabelecidos para as materias do curso pelo
Conselho •de Instrucção e a segunda, progralnhilaS es-
peciaes organizados para determinado numero de ma.

terias.
§ 1 .o Para conclusão do Curso Especial deverá o

alumno obter as medias estabelecidas para o G.

F. O.
§ 2.° Os alumnos da categoria A que não tiverem

obtido a media estabelecida no paragrapho anterior,
poderão prestar em fevereiro exames das rnaterias em
que •não tiverem medias, nos termos do art. 78, (leste

regulamento.
§ 30 Os aluinnos que não concluirem o Curso Es-

pecial na época regulamentar ou em fevereiro, poderão
matricular-se novamente neste curso.

§ 40 O alumno que concluir o curso da categoria
A gosará de todos os direitos estabelecidos pero art. 120
e o que conluir o da categoria B apenas os estabelecidos
pelo paragrapho 2.° do referido artigo.

§ 5•o Aos alumnos da categoria B é perniittido
concluirem o Curso Especial em fevereiro, sujeiiando-
se para tanto aos exames das malerias do curso e rs-
pectivos programmas, nos termos dos artigos 121 e 122
deste regulamento.

Art. 124. O Governo limitará o prazo do funecio-
namento deste Curso.

Art. 125. E' permittida, a titulo de Curso de Be.
visão (C. R.) e a criterio do C. G., a matricula na ca-
tegoria A do Curso Especial, de officiaes que já tenham
feito esse curso.

r § 1.0 Nas cadeiras do Curso Especial, em que o
seu grau de approvação tiver sido inferior a 5,, o ulti-
mo ficará obrigado a todas as provas regulamentares;
nas demais cadeiras, os Directores Technicos do 1. P.
e (le Instrucção Militar, regularão as obrigações dos
alumnnos, os quaes, a titulo de apprendizado, poderão
auxiliar o trabalho cia Secretaria.

§ 2.° O alumno approvado, pelo menos com a
nota 8,. em Instrucção Militar do C. R., poderá ser
nomeado auxiliar de Instructor do D. 1.

XVII

Disposições trans i1oris
Art. 126. Havendo na F. P., Missão Instructora

do Exercito Nacional, a esta caberá superintender, no
D. 1., a instrucção militar, cuja direcção technica in-
cumbirá a um dos seus membros.

Art. 127. Os officiaes que tirarem o curso de
instructorde Educação Physiea, antes de qualquer outro
curso do 1. P., terão as mesmas vantagens concedidas
pelo Corso Especial.

Art. 128. Os actues monitores de Educação Phy-
sica e sargentos com o curso da E. S. 1. 'do Exercito,
gozarão, para matricula no 'Curso de Formação de Of-
ficiaes em 1936, das vantagens que lhes haviam sido
concedidas em 1935.

Art. 129. Para nuatricula nos diversos curso do
I. P., em 1936, serão dispensadas as exigencias regula-
muentares sobre edade.

Art. 130. Os soldados e cabos, actualmente ma-
triculados no Curso de Monitores de Educação Physica,
depois de terminado, com aproveitamento, aquelie
duso e depois de um anno de arregimentação, poderão
candidatar-se á matricula no C. F. O.

Ait. 131. Fica dispensado para o anno de 1936,
o cumprimento do are. 108.

Art. 132. Poderão prestar exame de admissão ao
C. F. O., em 193d, as 'praças de pret que, pela legis-
lação em vigom, até a presente data, já satisfizeram as
condições para promoção a sargento.

Ari. 133. Si, no corrente anno, 'for absolutamen-
te flecessario preencher vagas de sargentos, attender-
se-á, nos casos, ás normas anteriores a este regula-
mento.

Art. 134. Á exigencia do C. A. O. para as fina-
lidades de que Pala o	r1. G., v'ora	Juirtim- te
1940.



Art. 135. Revogam-se as disposições em contra.
rio.

Secretaria do Interior, 7 de agosto de 1935.

O Secretario do Interior - Gabriel (ië Reze ode
Passos

DECRETO N. 201

Approva contas da Prefeitura de Cachoeiras

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, tio decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve apl)rovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Cachoeiras,
senhor Pomiciano Machado Homem, relativas ao exerci-
cio de 1934 e assim demonstradas:

Receita:	1

Saldo de 1933	.......2 :033$900
Rendas arrecadadas ......56:2598600
Outras operações	......5 :899$800

64:1938300
Despesa:

Despesa realizada	..... . 61 :6188900
Saldo para 1935	.........2 :5748400

64:1938300
Situação patrimonial:

Activo	..........102 :810$500
Passivo (divida fl'uctuante)	.	.	.	5:8998800

^1
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alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Areado, :dr.
Joaquim Ribeiro Pereira, relativas ao exercicio de 1932
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	....... . 146$100
Rendas arrecadadas ......174 :883$600

175:029$700
Despesa:

Despesa realizad'i ...... . 167 :604$900
Saldo para 1933	........7:424$800

175:0298700
Situação patrimonial:

Activo	........ . 219:765$9&0
Passivo	........ . 11 :8378400

Patrimonio liquido	......207 :928$500

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

BI, NEfIcIo VALLADAIIES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passo

DECRETO N. 203

Approva contas da Prefeitura de Areado
Patiimonio liquido ......96:9108700

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 202

Approva contos da Prefeitura de Areado

O Governador d.o Estado de Minas Gemes, o
de suas attribuições e de accordo com o disposl

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
salve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo 1)1-efeito de Areado,
doutor Joaquim Ribeiro Pereira, relativas ao exercicio de
1933 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	...... . 7:424$800
Rendas arrecadadas.......79:5928100

87:016$900
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Despesa:

Despesa realizada	 86:908$600
Saldo para 1934 ........108$300

87:016$900
Situação patrimonial:

Activo	..........229 :697$000
Passivo (divida fluctuante) .	. .	3:864$000

Patrimonio liquido ......225 :833$000

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

I3ENEnTC.TO VALLADARES HIBErnO
Gabriel (te Rezende Passas

DECRETO N. 204

Autoriza o prefeito (te Passa Quatro a abrir um credito
especial
O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer 'do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Passa Quatro a abrir um credito especial, na i
tancia de 12:000$000, para occorrer ás despesas
realização de serviços urgentes.

Palacio do Governo, em Bei jo Horizonte, 14 de
[o (te 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRo
Gabriel de Rcende Passas

DECRETO N. 205

Autoriza a abertura de creditos no Ifluilicipio (te
Su ccesso

O Governador do Estado (te Minas Gemes, ti
de suas altribuições, e tendo em vista o parecer d
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o pi
de Bom-Successo a abrir os seguintes creditos si
nientares: de 3:000$000, á verba VIII-2; de 800$0
verba III - A --3-.- d; de 3:500$000, áverba III
3 - f; de 6:000$000, á verba III	A - 3 - e;
2:000$000, á verba III - B -- 4, e o de 6:5000'

,:,

verba III --- II - 3, (10 orçamento do corrente exerci-(li).

Palaci() do Governo, ciii Bello Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBE!E
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 206

Autoriza o prefeito de Araguary a abrii- um credito es-
pecial

O Governador do Estado 'de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Araguary a abrir um credito especial, na iinportancia
de 15:000$000, destinado a occorrer ás despesas com a
acquisição de tres predios e os terrenos respectivos, na-
iludia cidade.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 14 mIe agos-
to de 1935.

BENEIMCTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 207

A uto rizao prefeito de Uberlandia a abrir creditas es-
peciaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Uberlandia a abrir os seguintes creditas cspcciaes:
na importancia de 15:000$000, para as despesas com a
construcção de um areoporto naquella cidade; na impor-
tancia de 7:000$000, para as despesas com a acção inten-
tada pela Prefeitura e na importancia de 4 :000$00, para
a instalyação da estação radio-diffusoma nesta Capital.

Palacio do Governo, em Belio Florizonte, 14 de agos-
to de 1935.

l 4 i(NEDILIo VALLADABES 13II1EIHO
Gabriel de Rezende Passos

1
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DECRETO N. 208

Autoriza o prefeito de Juiz de Fóra a abrir um credito es-
pecial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Juiz de Fóra a abrir um credito especial de
10:000$000, afim de cumprir os dispositivos do decrelo
federal numero 24.637.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

1 C'FO VAu.ADAwS RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 209

Autoriza o prefeito de Paraopeba a abrir uni credito es-
pecial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Coo
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Paraopeba a abrir um credito especial na importan-
eia de 300$000, destinado a auxilio ao Hospital Nossa
Senhora do Carmo, daquelia villa.

Palacio do Governo, em BeI'o Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

RENEOICIO VALLI)AOES B IREIJ-5O
Gabriel de Rezende Pussos

DECRETO N. 210

Autoriza a abertura de uni credito no rnuiticipio de Ca-
choeiras
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecei- do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
do municipio de Cachoeiras a abrir um credito de
142$100, supplementar á verba 111	B - 7, do oiça-

mento do corrente exercido.
Palacio do Governo, em Belio Horioznte, 14 de agos,

to de 1935.
I'ENEilCFO \rALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 211

o prefeito (te Gorozuande! (i abrir credito siip_plomentareg

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Coroinandel a abrir os creditos supplementares se-
guintes: de 8:000$000, á verba III; de 600$000, á verba V;
e de 3:000$000, á verba VI, do orçamento do corrente
exercicio -

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

i!) YALLSDARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 212

Autoriza o prefeito de Prados a abrir uni credito supple-menlar
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Prados a abrir um credito de 8:000$000, supplernen-
tar ás seguintes verbas do orçamento do corrente exer-
cicio: - Verba II - C	2,	1 :000$000, verba III - A

2	g,	4:000$000, verba0 III -- A - 2 - h,	. -
500$000, verba III - B	3 9 - 1 :000$000, verba III -
13	5,	1:500$00.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

IlF.I-EI)ICTO \TAI.!.AI)'.RES 11 IIEIEO
d Pc: Çfl!'e Pr

DECRETO N. 213

O	( r;cíe!/i' f e Z!	lz:duJ, (; a alenr uni predio
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de aioib:cuiy a alienar o predio cm que funcciona a
administ-acão municipal, dando-o ao senhor Horacio Fer-

1
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reira de Souza Luz, em pagamento do que lhe deve a
prefeitura municipal.

Paiacio do Governo, em Belio Horizonte, 14 de aos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 214

Autoriza o prefeito de Bom-Suc cesso a assi(jiwr um con-
tracto.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Bom-Siuccesso a assignar, com o senhor Antonio Mar-
tins Soares, o contracto de exploração de um cinc-lhea-
tro, naqueila cidade.

Paiacio do Governo, cai Belio Horizonte, 14 de agos-
to de 1935.

BENEDICT o VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 215

Autoriza o prefeito de São João d'El-Rey a cionliuliir um
emprestiinO
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas -attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de São João d'Ei-Rey a contrabir mii emprestimo que não
exceda de 750:000$000 (setecentos e cincoenta contos de
réis) para resgate de cinco (5) prolnissorias passadas a
Bento Paixão & Companhia, o pagamento dos servi
traordinarios executados por aqueila firma na USil
randahy. A arrecadação dos impostos de transinis
propriedades inter-vivos, e dos de lançamento das
de d.uz e força electrica, de esgotos e aguas, passar:
se realize o emj)rCStiIflo, a ser feito pelo Estado,
final pagamento deile.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 14 d
to de 1935.

BENEDOCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 216

Autoriza o prefeito de Alfrerws a abrir credilos wldi-
cionaes
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando

de suas attribuiçães e tendo em vista os pareceres do
Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o pre-
feito de Alfenas a abrir os seguintes ereditos addicio-
naes:

Verba III - Serviços e Obras Publicas, 25:000$000.

Verba VII - Eventuaes, 2:000$000

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADAJIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 217

Autoriza o prefeito de Tres Pontas (1 abrir um credito
supplementar

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Tres Pontas a abrir um credito na importancia de
2:000$000, supplementar á verba 'VIII --- 2, orçamento
do corrente exercicio.

Palacio do Governo, em Belo horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 218

Autoriza o prefeito de Bont-Successo a abrir umum credito
especial

O Governador do Estado de Mians Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito
de Bom-Successo autorização para abrir um credito es-
pecial da importancia de 5:800$000, destinado ao paga-
alento dos funccionarios cujos cargos foram creados em
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virtude da reforma verificada no quadro do func•ciona-
lismo do municipio.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

PaN al)fCfu VÀLLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 219

Approva contas da Pief eitw-a de Além Parohbu
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto ii.
alinea XIX, artigo 12, do decreto ii. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Além Para-
hyba, sr. José \Tenancio de Godoy, relativas ao exercicio
de 1932 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1931	.......91 :433$000
Rendas arrecadadas ......431 :487$006

522:920$00,00
Despesa

Despesa realizada	......471 :540400
Outras operações	......43 :20O6OO
Saldo para 1933	.......8 :179000

522:920$000
Situação patrimonial:

Activo	.........1.190:775$809
Passivo	.........1 .009 :470$100

181 3057OO

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

I3ENEt)1ro \ALLADAfIES ilIBlalI()
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 220

Autoriza o prefeito de Cachoeiras a abrir um credito es
-pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo eni vista o parecer do Con-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Cachoeiras a abrir um credito especial, na imnportan-
ria de 1:063$400, que será recolhido aos cofres estaduaes
na conformidade do decreto n. 11.297.

Pulado do Governo, em BeBo Horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

LENiaJI CTQ VALLADARES RJaEIRO
Gabriel de Rezeride Passos

DECRETO N. 221

Autoriza o prefeito de Bomn-S,xcc essa a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Gernes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar  prefeito
de Bom-Successo a abrir uni credito especial, na ilnpoi--
tsnesa de 635$000, para gratificar os funccionarios niu-
nicipaes.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de agos
tu de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

k DECRETO N. 222

Approva um contracto
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas aPhuiçôes, resolve appl-ovar o contracto lavra-
do perante a Secretaria da Agricultura, em 22 de setem
bro de 1934, entre a Prefeitura Municipal de Caratinga e
o engenheiro Affonso Barbosa Mello, pai-a execução dos
serviços de agua e exgotto daquella cidade.

Palacio do Governo em Belio Horizonte, 21 de agos-
tode 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Cabriel de Rezende Passos:

DECRETO N. 223

Au1oj2u o pi-efeito de ltajubú a abrir uns credito especial
O Governados- do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo era vista o parecer cio Con-

ri



selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Itajubá a abrir um credito especial, na importancia
de 20:000$000, dstinado ao custeio das despesas com a
desapropriação a que se refere o decreto n. 191, de 3 de
agosto do corrente anno.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 21 de agos-
to de 1935.

,ltiNEI)JC'1'() V:LAI)A11Es Riacino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 224

Approva o acto do Prefeito de Belio Horizonte, constou-
te do decreto municipal xi. 43, de 18 (te ('gosto de
1935.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve approvar o acto cio prefeito
de Belio Horizonte, que cede gratuitamente ao Conselho
Central Metropolitano da Capital,	da Sociedade de
São Vicente de Paula o lote n. 9, do quarteirão 33,
da 8. secção urbana e nos termos do parecer do Conse-
lho Consultivo.

Palacio do Governo do Estado de Minas Gemes, em
Belio Horizonte, 21 de agosto de 1935.

BicNEnIcTo VALJA1)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 225

Concede indulto, na Força Publica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e em commemoração á data de hoje,
resolve indultar as praças da Força Publica que pol'ven-
tura se encontrem presas para responderem a conselho te
disciplina ou de justiça, por crimes militares, ou coti-
demnadas pelos mesmos motivos.

Paiacio da Liberdade em BeBo Horizonte, 7 de se-
tembro 'de 1935.

I3ENEI)1c'ro VALLADARES Rinnino
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 226

Approva contas da prefeitura de Ccunbuhy

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições, e de accoe-do com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Canibuhy,
senhor David Herculano Bueno, relativas ao exercido de
1933 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932 .......3:138$400
Rendas arrecadadas ....... . 78 :283$900
Outras operações ...... . 9:417000

•	 90:839$300
Despesa:

Despesa realizada ........ . 90 :410$80()
Saldo para 1934	 428$500

90:839$30090 :839t3OO
Situação patrimonial:

Activo ............... 131 :944700
Passivo .............. 62:927$70(J

Patrirnonio liquido	..... . 69:0l7$WJ0

Palacio do Governo em Belio Horizonte, 11 'de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RaStEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 227

Approva contas da prefeitura de Campestre

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
aliara XIX, artigo 12, do 'decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria, do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Campestre,
doutor Francisco Capobianco, relativas ao exercicio de
1933 e assim demonstradas:

1 1
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Receita:

Saldo de 1932	...........1 :0308900
Rendas arrecadadas	 47:371$300
Operações de credito ........

48:4028200
Despesa:

Despesa realizada	........43:4448600
Saldo para 1934 ..........	:9578600

48:4028200
Situação patrimonial:

Activo	..............284 :403$600
Passivo (divida fluctuante)	 107 :7818800

Patrimonio liquido ...........176:6218800

Palacio do Governo em Belo Horizonte, 11 de se•
lembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RinEino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. ?28

Approva contas da prefeitura de Puraisopolis
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resol
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria dc
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Paraisopo-
lis, coronel Antonio José Lopes Ribeiro, relativas ao
exercicio de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	.......	 1 :962$000

Rendas arrecadadas ...... 92 :3368500
Operações de credito	.....8.4268100

105:724$W)

Despesa:

Despesa realizada .......93 :7748900
Operações de credito .....10 :884100
Saldo para 1933 .......1 :0658600

105:7248600
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Situação patrimonial:

 ..........356:0188600
Passivo	..........215 :1978800

Patrimonio liquido	 140:820$800

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de se-
ternl)ro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rim&mo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 229

Aulotizo o pie feito de Formiga a abrir creditos supile-
ineíiio s

	

O	 do Estado de Minas Geie;, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecei' do Con-
,elho Consultivo Municipal, resolve autorizai' o prefeito
de Formiga a abrir os seguintes creditos supp1eieri?are:
2:00000O, á verba VI - 5; 2:000$00, á verba VI	6;
6:000$000, á verba Vil - 2; 10:0008000, á verba VIII
Para despesas imprevistas, - todas do orçamento do
corrente exercicio.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEDXCTO VALLADARES Riictno
Gabriel de Rezende Fossos

DECRETO N. 230

Autoriza o prefeito do Prata a abrir um credito supple-
mentar
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, desolve autorizar o prefeito
do Prata a abrir um credito de 1 :0008000, supplemeritar
á verba II - 3 - a, do orçamento do corrente
exercicio.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte 11 de se-
teinbro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinino
Gabriel de Rezende Passos1
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DECRETO N. 231

Autoriza o prefeito de lluyutaba a abrir um credito es.
pecial
O Governador do Estado fie Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Ituyutaba a abrir um credito especial de 11:911$500,
Qfim de pagar ao senhor Francelino Cardoso, por servi-
ços prestados áqueila prefeitura.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLA»ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 232

Autoriza o prefe ito de Itouna a abrir um credito especial
e um credito supplementor
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Itauna a abrir uni credito de 6:240$000, supplemen-
lar á verba VI - Transportes e Cornrnunicações, e um
credito especial, na importancia de 17:942$900, para
terminar o serviço de rêde de exgottos, proseguir a cons-
trucção do grupo escolar de Itatiayussu' e instaIlar a es-
tação radio-diffusora.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEmcT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

1
DECRETO N. 233

Autoriza o prefeito de Coração de Jesus a abrir um cre-
dito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Coração •de Jesus a abrir um credito especial na ian-
portancia de 2:000$000, destinado a auxilio para a ins-

	

tailação de uma estação radio-diffusora na	xerma-nente desta Capital.

Palacio do Governo, em BeiJo Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEDÍCTO VALLADARES RIBEIIi
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 234

Autoriza o prefeito de Peçcwha a abrir um credito espe-
cial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Peçanha a abrii- um credito especial no valor de - - -
2:00$000, destinado a auxilio para a instaliação da es-
tação radio-diffusona do Estado, nesta Capital.

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO \TALLADARES Rauiíno
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 235

Autoriza o prefeito de COhJÇJIIUZCS a abrir credilos
especiaes e supplemezatares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas atIribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Ca-
taguazes a abrir os seguintes creditos:

Creditos especiaes:

10:000$000 - para percentagens sobre a cobrança
de dividas.

10:000$000	para Soccoi-ros Publicos.
15:000$000 - para despesas imprevistas.
800$000 -- para pagamento de p rofessoras effectivas,
Creditos supplernentares:
á Verba II - C - 2:600$000;
é Verba VI —5 - 400000;

Verba IV - 2 - 5:280$000.

1
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Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALEADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 236

Approva os decretos nurneros 94 e 95, baixados pelo
prefeito de Estrella do Sul

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, resolve •approvar os decretos nunieros
94, de 1 de abril deste anno, e numero 95, de 30 de abril
deste anno, da prefeitura de Estreila do Sul, sobre aber-
tura de creditos extraordinarios, para attender a despe-
sas motivadas por caso de calamidade publica.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 (te setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 237

Autoriza o prefeito de Muzambinho a permutar terrenos
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e tendo em vista o parecei- do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Mii-
zambiriho a permutar com a Companhia Mogyana de Es-
tradas de Ferro, afina de proceder á realização de inelho-
ramentos municipaeS, os terrenos e suas respectivas áreas
que se acham discriminadas na minuta de escriptula.

Palacio do Governo, em Beilo horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 238

Autoriza o prefeito de Lima Duarte a pôr em execução
um decreto municipal

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho

Consultivo do Municipio, resolve autorizar o prefeito de
Lima Duarte a pôr em execução o decreto municipal nu-
mero 18, de 8 de maio de 1935, pelo qual foi aberto uns
credito de 20:000$000, destinado aos serviços de prose-
guimento da estrada de rodagem daquelia cidade ás di-
visas daqueile municipio com o de Juiz de Fóra e á con-
strucção do predio destinado á séde do Governo Muni-
cipal.

Palacio do Governo, cai Belio Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezeride Passos

DECRETO N. 239

Reconhece o :;enhor doutor Rodolpiio Furioti, como
agente consular da Haifa, em Conquista

O Governador do Estado de Minas Geraes, no exer-
cicio de suas funcções e tendo em vista o avso numero
NC2123. 1 (96) (42), de 29 de agosto ultimo, do Mi-
nisterio das Relações Exteriores, resolve reconhecer o se-
nhoi- doutor Rodolpho Furiati, como agente consular da
lialia, em Conquista, neste Estado.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Riamno
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 240

Approva contas da Prefeitura de Corintho
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
npprovar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Corintho, sr.
Altino de Mattos Pinho, relativas ao exercicio de 1934 e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1933.........14:280$200
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	74:946$200:946$200

89:226$400
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Despesa.

Despesa realizada
	

07 :764$200
Saldo para 1935
	

21 :462$200

89 :226$400
Situação patrimonial:

Activo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	247 :126$6011

Patrimonio..........247:l26$6O

Palacio do Governo, em Relia iloi-izonte, 11 de se-
tembro de 1935

BENEJ)ICTO VALLA»ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 241

Autoriza o prefeito de AJJIIIOréS a abrir um Cl'C(/ito
especial

0 Governador do Estado de Minas Geraes, USaIIhi de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conse1h
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Ay-
morés a abrir, um credito especial no valor (le .....
2:977$750, para o pagamento da herdeira de Philomeirn
Felicio, failecido quando trabalhava em obras (laquelia
prefeitura, no dia 26 de julho de 1934.

Palacio do Governo, em J3ello Horizonte, 11 de selem.
bro de 1935.

I3ENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 242

Approua contas da Prefeitura de Sele Lagoas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e, de accordo com o disposto
na alinea XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de
1931, resolve approvar, J1OS termos do parecer da Secre-
taria do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de
Sete Lagoas, doutor Nestor Foscolo, relativas ao exerci-
cio de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .........43:903$400
Rendas arrecadadas .	.	. .	. .	.	226:298$800
Operações de credito . . . . . .	.	20:119$000

Despesa:	
290:321$200

Despesa realizada. 211 :115$400
Operações de credito. ......48 :876$400
Saldo para 1933........30:329$400

Situação patrimonial:	
290:321$200

Activo .
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	999:796$600796$600

Passivo (divida fluctuante) .....79 :966000

Patrimon io liquido .......919 :830$600

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 243

Approva contas da prefeitura de Sete Lagoas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
SUaS attribuições e de accordo com o disposto na nunca
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Sete Lagoas, dr.
Nestor Foscolo, relativas ao exercicio de 1933, e assim
demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932.........30:32940O
Rendas arrecadadas . . . . . . . 227:717$600
Operações de credito. ......37:044300

Despesa:	
295:091$300

Despesa realizada .......229:154$200
Operações de credito . . . . . . . 23:155$700
Saldo para 1934........42:781$400

295:091$300
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Situação patrimonial:
Activo ...........1.038:0178400
Passivo - (divida fluctuante). . . .	88 :858$400

Patrimonio liquido .......949:159$400

Palacio do Governo, em Belio horizonte, 11 de sete!n-
bro de 1935.

BENEDJCTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 244

Autoriza o prefeito de Cachoeiras a abrir uni
credito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Ca-
choeiras a abrir um credito especial no valor de....
3:000$000, destinado ao custeio das despesas effecluadas
com serviços relativos ao abastecimento d'agua áquclia
vilia.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 245

Autoriza o prefeito de Campestre a desapropriar
um terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer rio Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito ilc
Campestre a desapropriar, por utilidade publica, um ter-
reno com área de 3.541 metros quadrados, necessarios l
ampliação do cemiterio local, e de accordo com a seguin-
te discriminação: 2.000 metros quadrados, pertencentes
a Felippe João; 837 metros quadrados, pertencentes a An-
tonio Rabeilo de Almeida; e 704 metros quadrados, per-
tencentes a Maria Costa.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Riaurno
Gabriel de Rezende Passos	1
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DECRETO N. 246

Approva contas da prefeitura de Campestre
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e, de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decrto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
riar, as contas prestadas pelo prefeito de Campestre, sr.
Joaquim Alves de Araujo Junior, relativas ao periodo de
1. de janeiro a 12 de novembro de 1932, e assim demons-
tradas:

Receita:

Saldo de 1931 .........1 :2708900
Rendas arrecadadas .......52:3608000
Operações de credito .......12:0008000

65:6308900
Despesa:

Despesa realizada........53:416$700
Operações de credito .......12:0008000
Saldo entregue ao successor.....2148200

65:6308900
Situação patrimonial:

Activo ...........276:4738800
Passivo (divida fluctuante) .....91 :287$700

Patrimonio liquido .......185:1868100

Paiacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 247

Approvu contas da prefeitura de Campestre

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições, e de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Campestre, dr.
Francisco Capobianco, relativas ao periodo de 13 - XI
a 31 - XII - 1932 e assim demonstradas:

1
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Receita:	
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Saldo recebido	 214$200
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	4:679$600:679$600

4:893$800
Despesa:

Despesa realizada. .......3: 862.900
Saldo para 1933........1 :030$900

4:893$800
Situação patrimonial:

Activo.	...........79:994$900
Passivo (divida fluctuante)	 93:923$600

Patrirnonio liquido .......186 :071300

Palacio do Governo, em BeiJo Horizonte, 11 (te se-
tembro de 1935.

BENinIcTo VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 248

Reconhece o sr. Justo Sierra Casasús como vice-consul
do Mexico na Capital Federal, com jurisdicção neste
Estado
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando de

suas attrihuições e tendo em vista o aviso de 16 do cor-
rente, do Ministerio das Relações Exteriores, resolve re-
conhecer o sr. Justo Sierra Casasús corno vice-consul do
Mexico na Capital Federal, com jurisdicção cm todo o
territorio (leste Estado.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóma, 28 de setem-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 249

Approua contas da prefeitura de Guupé

'O Governador do Estad ode Minas Geraes, usando de
suas attribuições e de 'accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-

In
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se approvar, nos termos do parecer da Secretaria do Iii-
tenor, as contas prestadas pelo prefeito de Guapé, di-.
Doiniciano A. dos Passos Maia, relativas ao periodo de
1.' - 1.0 - 22j3932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .........9:172$300
Rendas arrecadadas .	.	.	.	.	.	.	11 :262$100

20:434$400
Despesa:

Despesa realizada.	 13 :670$400
Saldo entregue ao SCU successsor. - -	6:764$000

20:434$400

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de setembro
de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 250

Approva contas da prefeitura de Guapé

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
SUaS attribuições e de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, IaOS termos do parecer da Secretaria do Tu-
terior, as contas prestadas pelo prefeito de Guapé, dr.
Carlos da Matta Machado, relativas ao periodo de 23 de
março a 31 de dezembro de 1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido do seu antecessor. 6:764$000
Rendas arrecadadas .......72:330$600
Operações de credito .......1 :783$900

80:878$500
Despesa:

Despesa realizada--------7f:299$800
Operações de credito--------2: 352$400
Saldo para 1933. .......7 :226$300

80:878$500
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Situação patrimonial:

Activo.	......... . 837:876*300

Passivo (divida consolidada) .	.	. .	145:021$200

Patrimonio liquido ...... . 692:855*100

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de setembro
de 1935.

BENEDICTO 'VALLADAIIES RIlsioRo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 251

Approva contas da Prefeitura de Ferros
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ferros,
senhor Sebastião Araujo Abreu, relativas ao periodo de
1 . 0 de janeiro a 15 (te marco (te 1934, e assim denions-

tradas:
Receita:

Saldo de 1933 ..........368*100
Rendas arrecadadas ......	14 :0118800

14:379$900

Despesa

Despesa realizada ...... . 11:7908100

Outras operações ......	 1:3868100

Saldo entregue ao successor -	 1:2038700

14 :379$900

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Pass

DECRETO N. 252

Approva contas da Prefeitura de Feitos
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições e de accordo com o disposto na
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alinea XIX, do art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931,
resolve approvar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Fe"-
ros, doutor Francisco Alvarenga Drummond, relati\as
ao periodo de 16 de março a 31 de dezembro de 1934,
e assim demonstradas

Receita

Saldo recebido do antecessor - .	 1:203$700
Rendas arrecadadas	.....	73:924$100
Outras operações ...... . 49 :253800

124:399$00
Despesa

Despesa realizada ...... . 82 :721$400
Operaçõe sde credito	.... . 36:146*300
Saldo para 1933	....... . 5:531$900

Situação patrimonial	
124 :399G00

Activo	......... . 155:709$200
Passivo (divida fiuctuante)	.	.	.	41:643$800

Patrimonio liquido ..... . 114 :0658400
Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-

tenlbro de 1935.

BENEDICTO VALLADAHES RIBEtRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 253

Approva contas da Prefeitura de Tres Corações
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições e de accordo com o disposto na
alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Tres Co-
rações, senhor Cornelio Andrade, relativas ao exerci-
cio de 1932 e assim demonstradas

Receita:
Saldo de 1931 ........ . 786$800
Rendas arrecadadas ..... . 224 :632$400
Operações de credito .... . 5:634$200

231:053$4001	-J
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Despesa:

Despesa realizada ...... . 231 :0538400

Situação patrimonial:

Activo	......... . 353:4398200
Passivo	........... 353:4398200

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

ENEDICTO VALLADARES Rmmwso
Gabriel de Rezende Passos	 4

DECRETO N. 254

Approva contas da Prefeitura de Boinfim

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Bomufins,
doutor F. A. Moreira da Rocha, relativas ao exerci-
cio (le 1932 e assim demonstradas

Receita

Saldo de 1931:	....... . 7 :507*827
Rendas arrecadadas ..... . 53 :8758750
Operações de credito .... . 9968000

12:3798577
Despesa

Despesa realizada -------53 :451$577
Operações de credito -----2:652*000
Saldo para 1933 ------- 6 :276$000

62:379$577
Situação patrimonial

Activo	........... 248:4288000

Passivo	......... . 3:2208000

Patrimonio liquido ...... . 245:2088000

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTQ VALIÀDABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 255

Approva contas dt-z Prefeitura de Mercês

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atiribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, ias contas prestadas pelo prefeito de Mercês,
padre Francisco dei Gaudio, relativas ao exercicio de
1932 e assim demonstradas

Receita :

Saldo de 1931	....... . 3:5468400
Rendas arrecadadas ..... . 68:2308800
Operações de credito	.....	5:069$900

76:8478100
Despesa

Despesa realizada ----- - -64 :918$900
Operações de credito ..... . 9 :504$000
Saldo para 1933	...... . 2:4248200

76:847$100
Situação patrimonial

Activo	----------149:6788800
Passivo	............ 191 :476$400

Passivo descoberto	..... . 41 :797$600
Palacio do Governo, em Juiz de F'óra, 28 de se-

tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBmRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 256

Approva contas da Prefeitura de Mesquita

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
te suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria cio
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Mesquita,
a. João Manoel de Sá, relativas	exercicjo de 1932
g assim demonstradas:



Receita

Saldo de 131
	

247$000
Rendas arrecadadas	.	 22:341$200
Outras operações . . .	 1:738$800

24:327$000

Despesa

Despesa realizada	....... . 21 :831$200
Outras operações ...... . 1 :738$800
Saldo para 1933	...... . 754$000

24:327$000

Si [uaço patriuioflial

Activo	......... . 28:549O0O
Passivo (divida fluctaunte) . . .	15:691100

Patrimonio liquido ....... . 12: 767$900

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos	 4
DECRETO N. 257

Autori•a o Prefei to de Santos Dumont a contrair um em-
presilmo

O Governador do Estado de Minas Geracs,
de suas attrihuições, e tendo em vista o parecer
vel do Conselho Consultivo Municipal, resolve ai
o Prefeito de Santos Dumont a contrair, com o
Coinmercio e Industria do Estado de Minas (;ei
emprestimo de setenta contos de réis (70:000$C
juros de dez (10) por cento, pelo l)11ZO de Ir
annos.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28
tembro (te 1935.

}3ENEDICP0 VALLADARES Rinaino

Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO . 259

Autoriza o prefe ito de Pouso Alegre a abrir crediios sup-
pteiiientares e especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attril)uições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pouso Alegre a abrir uni credito especial, na impor-
bacia de 27:000$000, destinado ao pagamento (Ias des-
pesas com o calçamento da avenida Doutor Lisbôa, e
creditas supplementares, fluiu total de 34:400$000, de
accordo com a seguinte discriminação: Verba III - A
- 3— a -- 9:000$000; b	1 :000$000; e - 2:000$000;
e— 3:000$000; g - •t:000000; li	800$000; á mesma
Verba	B - 1 - 3:000$000;	2 - 6:000$000; 3 -
1:60000; -- 5 - 4:000$00; á Verba - VIII - 2
'"):600$000.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 260

Atiloriza o prefeito de Bocayuvd a abrir uni credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas altribuições e tendo em vista o parecer do Con-

DECRETO N. 258

Autoriza o prefeito de Viçosa a abrir dois credilos sup . -plementares e uni especial

O Governador do Estado (te Minas Gemes, usando
de suas atiribuições, e tendo em vista o parecer doCon-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Viçosa a abrir dois creditos supplenientarcs, um na
importancia de 120$000, á Verba IIIA 2 - e, e
outro na importanci,a de 9:000$000, á Verba A - 2 -

e um credito especial, na importanc ja de 1:800$000,
destinado a pagamento dos vencimentos de um funccio-
cano municipal.

l'alacio do Governo, em Juiz de Fóra, 2$ de se-
tembro de 1935.

BENEDICTQ VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Bocayuva a abrir um credito especial, na iniportan-
cia de 250000, como contribuição para a banda de uni-
sica local.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

4i: ;ro VALLA»ARES Ríuaiao	 -
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 261

Auíoriza o prefeito de Dôres da Bôa Esperança a abrir
credito supplenientor

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atiribuições e tendo em vista o parecer cio Con-
selho ConsuiLivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Dôrescia Bôa Esperança a abrir um cdedito supple-
mentar á verba VIII, da iinportancia de 3: 703500.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLA»ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 262

Autoriza o prefeito de Diamantina a abrir um credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Diamantina a abrir um credito especial, na importais-
cia de 2:000$00, destinado á construcção do necroterio
do Hospital de Nossa Senhora da Saude, naquelia ci-
dade.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

ç4

DECRETO N. 263
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Autoriza o prefeito de Ferros a abrir creditas supple-
meis! ares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Ferros a abrir creditos supplementares ás verbas do
orçamento em vigor, na importancia de 2:467$200, de
accordo com a seguinte discriminação: de 156500 á
Verba II -- B - 1; de 359$000 á Verba III B - 2
de 499$11 00 á Verba III - B - 3; e de 1:452$700 á
Verba VII - 1

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tenibro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RrnEmo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 264

Approoa acto do prefeito de Bom fim
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

das suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve approvar o acto do
prefeito de Bomfim baixando o decreto n. 29, de 30 de
novembro de 1932, pelo (lua! SC abriu o credito espe-
cial de 3:835$900, para occorrer ás despesas judiciarias
1.0 exercicio daquelie anuo.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

-	BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 265

Autoriza o prefeito de Serro a abrir cem credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
das suas attriluições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Serro a abrir um credito especial no valor de



2 :50tJuuu, pala auxilio ás despesas de constiucção
rodavia Diamantina-Serro.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RrnEIno
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 266

Autoriza o prefeito de Diwncintina a abrir um credito es-
pecial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Diamantina a abrir um credito especial, na impor-
tancia de 2:000$000, como auxilio para a construcção de
uni cemiterio publico na séde do districto de Joaquim
Felicio.

Palacio do Governo, cm Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 267

Autoriza a abertura de creditos no inuiiicipio de Pai-

O Governador do Estado de Minas Geiaes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Palma a abrir os seguintes creditos suppleriienta
res

630$000, á Verbal - A - 3; 120$000, á verba II -
A - 1; 1 :000$000, á verba II - C - 1; 2:000$000 á
verba II - E	2; 700$000, á verba II - D; 1:550$000,
á verba III - A - 2; 2:000$000, á verba III	B -

Pa]acio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRo
Gabriel de Rezende Passos

--- ^3j^, —

DECRETO N. 268

Au1ori: o prefe ito de Nova Lima a vender um iminovel
cai hasta bublica
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

das suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder autoriza-
ção ao prefeito de Nova Lima, para vender, em hasta
publica, uma casa com o respectivo terreno, de proprie-
dade da prefeitura, e que se acha localizada naquelia
cidade, á rua do Mercado.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
lembro de 1935.

BENEmcro VALLAI)AIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 29

Autoriza o prefeito de Bom Successo a abrir um credito
especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Bom Successo a abrir um credito especial de 500$000,
quantia a ser restituida a Antonio Martins Soares, em
virtude de unia das clausulas do contracto a ser firmado
com o referido senhor, para exportação do cine-thea-
tro local.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

13ENED d'o VALLAI)ARES Rinuiio
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 270

Autoriza o prefeito de Serro a abrir credito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas auribuições, resolve conceder ao prefeito do
municipio de Serro autorização para abrir um credito
especial da imaportancia de 1:000$000, destinado ao au-
xilio á instailação da radiodiffusora da Feira Permanen-
te desta Capital.

1 1
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Palacio cio Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADM(ES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N.271

Autoriza o prefeito de Pomba o abrir oito creditos addi-
Cionaes
O Governador cio Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pomba a abrir oito creditos addicionaes, no total de
20:000$000, assim distribuidos: creditos sublementa-
res de: 1:000$000, á Verba II	E - 3 - a; de
1:000$000, á Verba III - A - 2 - d; de 200$000, á
Verba V - 1; de 300$000, á Verba' - 2; de 500$000,
á Verba V	5; de 500$000, á Verba V - 6; de .
6:500$000, á Verba VII - 3. E um credito especial, na
importancia de 10:000$000, destinado ao melhoramento
das condições hygienicas da cidade e á reforma nas
installações de agua e exgottos,

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 272

AuIoria o prefeito de Pouso Alegre a abrir um credito
supplementar

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pouso Alegre a abrir um credito na importancia de
6: 000$000, sublementar á verba V— Serviços de Fundos
Especiaes - do orçamento do corrente exercício, desti-
nado a regularizar a escripta municipal.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
teinbro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos	 .

Autoriza	
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DECRETO N. 273

Autoriza o prefeito de Sabinopolis a adquirir, por com-
pra ou desapropriação, a instailação electrica exis-
tente na sde daquelle municipio -
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Sabinopolis a adquirir, Por compra ou desaproprja-
çlo, toda a instaliação electrica existente na séde cio
municipio, pertencente a dona Eduarda Enlina de Arau-
jo Oliveira, assim como Uma área de terreno, até um
alqueire geoinetrico, de propriedade dos herdeiros de
José Clemente Barroso, necessaria ás referidas insta)-
lações e comprehcndendo : 1.0 urna faixa ao longo
do canal aductor; 2 - a área onde se acha localiza-
da a usina electrica; 3. 0	uma área necessaria á trans-
ferencia da mesma usina.

Palacio do Governo, em Juiz de Fóra, 28 de se-
tembro de 1935.

BENE[)ICTO \rAIIADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 274

Indulta offic iaes e praças da Força Publica
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, resolve, em commemoração ao
1040. annivers.a'rjo da creação da Força Publica do Esta-
do, perdoar os officiaes e praças que porventura este-
jam presos correcionalmente ou sujeitos a conselho de
jnstiça, ou de julgamento por crimes militares.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, 10 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTØ VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezencle Passos

DECRETO N. 275

Autoriza o prefeito de São Sebastião do Paraiso, a abrir
um credito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
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selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de São Sebastião do Paraiso a abrir um credito especial
de 619400 (seiscentos e dezenove e quatrocentos mil
réis) para occorrer as despesas provenientes de urna
operação de credito.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 19 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 276

Approva lUfa operação de credito realizada pelo prefei-
to de São Sebastião do Paraiso
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attrihuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve approvar ,a opera-
ção de credito realizada pelo prefeito de São Sebastião
do Paraisu, como antecipação de receita, na importan-
cia de 18:700$000.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 19 dc ou-
tubro de 1935.

BENEmCT0 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 277

dejioiniiwçao especial de "Francisco Daniel" (lO
grupo de Guai'dinha, S. Sebastião do Paraiso

de Guardiiilia, S. Sebastião do Paraiso
O Governador do Estado de Minas Gcraes, resolve

dar a denominação especial de "Francisco Daniel" ao
grupo escolar de Guardiiiha, municipio de S. Sebastião
do Paraiso.

P:alaciO da Liberdade, 19 de outubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifucio Oliiada de Andrada

DECRETO N. 278

Autoriza o prefeito de Abaeté a abrir creditos supple-
jneiatares
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas atlribuições e tendo em vista o parecer do C9n-

selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Ahaeté a abrir os seguintes creditos supplenicntaies
á verbas da lei orçamentaria vigente:

5:000$000 á verba III - A - 2 -
2:000$000 á verba VI - 1;
757$500 á verba Vil - 4.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de ou-
Itibro de 1935.

BENEDICT0 VALLA»ARES Riino
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 279

Autoriza o prefeito de Pirapóra a abrir creditos supplc-
menlares
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando

das suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pirapóra a abrir os creditos supplementares se-
guintes

494$400 á verba III - B - 1;
270$700 á verba II - C;
2:000$000 á verba VII - 1;
200$000 á verba V - 4.

Palacio do Governo, em Beilo Horizinte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 280

Autoriza o prefeito de Oliveira a celebrar um conliaclo
com c Egreja Catholica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal resolve autorizar o prefeito
de Oliveira a celebrar com a Egreja Catholica um con-
tracto, dispondo sobre a pratica do seu ritual com rela-
ção aos seus crentes, no cenhiterio daquelia cidade, e
na conformidade da minuta approvada pelo Departa-
mento da Administração Municipal.

Dá a
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Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 281

Autoriza prefeito de Tiros a abrir uni credito especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo cm vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Tu-os a abrir um credito especial de 800$000, para
gratificação a um funcciona:rio municipal.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de Ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO	 -
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 282

Autoriza o prefeito do Praia a abrir um credito espe
cial
O Governador do Estada de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tenda em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
do Prata a abrir um credito especial, no valor de - -
10:000$000, destinado a auxilio á prefeitura de Ituyuta-
ba para a reconstrucção da estiada de automovel no tre-
cho comprehendido entre a Ponte da Prata e Santa Vi-
ctoria.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 283

	

Autoriza o Prefeito de Juiz de Fóra a abrir uni credito	1
especial
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attr1bulções, e tendo em vista o parecer do Cow
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selho Cosuuitivo Municipal, resolve autorizar o Prefeito
de Juiz de Fóra a abrir um credito especial, na impor-
tancia de 10:000$000, para occorer ás despesas com o
plano de construcções no bairro de Bemfica, de accordo
com o decreto municipal numero 18489, de 7 de setem-
bro deste anno.

Paiacio do Governo, em Beijo Horizonte, 21 de ou-
tubio de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 284

Autoriza o prefeito de Mesquita a abri, uni credito espe-
cial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
tde suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Mesquita a abrir um credito especial, na importancia
de 346$700, afim de pagas- os vencimentos do senhor
José Gomes da Silveira, ex-prefeito daqueile municipio,
no periodo de sua gestão.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 285

Autorizao prefeito de Juiz de Fóra a abri, um cre-
dito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizai- o prefeito
de Juiz de Fóra a abrir um credito especial, na impor-
tancia de 25:0O0.O00, para cobrir as despesas realiza-
das com a instaliação de um serviço de prompto soe-
corro, naqueila cidade, creado pelo decreto municipal
l7883.

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte 21 de ou-
tubro de 1935

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Pasoss



DECRETO N. 286

Autoriza o prefeito de Palma a abrir um credito CSJ)eCkIi

O Governador do Estado de Minas (ieraes. usando
de suas attribuiçães, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autGrizar o prefeito
de Palma a abrir um credito especial na iinportancia de
7:528$500, destinado a effectuar alguns pagamentos e
para auxilio do gymflaiO local.

Paiacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de ou
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RrnErno
Gabriel de Rezende Passo.

DECRETO N. 27

Concede autorização ao prefeito de Guaranesia Para

abrir cr.edi!os supplernefltares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Guaranesia a abrir os seguintes creditos supplemeii-
tares a verbas do orçamento vigente: de 2:00W-000
verba 11-,C-2-de 6:000$000 --- ã verba I1L-A-2-c; de
2:500000 - á verba 111.-B-4; de 200000	á verba Vil-
1; de 6:300$000	á verba VII-2.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICPO VALLAaAIIES RIBEIgO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 288

Autoriza o prefeito de Paraisopolis a abrir, um CTC(?ilO

supjiemeiltar

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Paraisopolis a abrir um credito supplementar da iTfl-

p&rtancia de 15:500$000, para reforço da verl)a lii, le-
tras A e B, do orçamento do corrente exercido.

—521—

ru
t Paiacio do Governo, emBeilo Horizonte, 21 de mi-

bro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 289

Approta contas da prefeitura de Muriahé

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e de accordo com o (liSposto na
alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer (ia Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Mii-
riahé, dr. Orlando Barbosa Flores, relativas ao exerci-
cio de 1934, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1933	....... . 9:88240Oflendais arrecadadas	 471 :636$90UOutras operações ...... . 48 :056$800

529:576$100Despesa:
Despesa realizada. ......511 :9516O0Saldo para 1935	....... .17 :624500

Situação Patrimonial	 o29:576$100

Activo	.........	1.989:794$700Passivo	............ 349 :346$700
Patrimnonj () liquido	..... . 1.640 :447$400

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 21 de ou-tubro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES Biio
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 290

Approva contas 1a prefeitura de Bounfim

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas altribuições, e de accordó com o disposto na

o
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alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, ré'
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Bomfini,
dr. F. A. Moreira da Rocha, relativas ao exercido de
1933, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	........6 :276$000
Rendas arrecadadas	......46 :417$300
Outras operações .......2:008$000

54:701$300
Despesa:

Despesa realizada .......52:139$400
Saldo para 1934	....... 2 :561$901)

54:701$300
Situação patrimonial:

Activo	..........271 :511$700
Passivo (divida fluctuante)	.	.	.	.	24 :675$300
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DECRETO N. 292

Autoriza o prefeito de Campestre a abrir imzn credito
especial

O Governador do Estado (Te Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Campestre a abrir um credito especial na iluportan-
eia de 2:500$000, para Custear a deapesa com a cles-
apropriação de Uni terreno com a arca de 3.541 melros
quadrados, necessario á am p

liação do cemniterio local,
noedida aquelia autorizada pelo decreto n. 245, de li
de setembro corrente.

Palacio do Governo, cmii Beilo Horizonte, 21 (lo ou
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

i'atrimnonio liquido	..... . 246 :83'"°

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 21 d
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 291

Approva duas operações de creditos realizadas
prefeito de Sete Lcigôas

O Governador do Estado de Minais. Geraes, u
de suas attrihuições, e tendo em vista o parecer d
selho Consultivo Municipal, resolve approvar o a
prefeito de Sete Lagôas, realizando duas operaç
creditos, nas importancias de 45:000$000, com o
Commnercio e Industria de Minas Geraes, e de 10:00
com o sr. coronel Bernardino Vaz de Mello, para
de adquirir terras destinadas á inLstallação de un
tação Experimental de Plantas Texteis.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21
tubro de 1935.

BENEDIcLo VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 293

Autoriza o prefeito de Ponte Nova a fazer doação de
uni terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer cio Con-
seilmo Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
to de Ponte Nova autorização para doar ao Serviço.Te-
clmnico (lo Café, do Minis'terio da Agricultura, uma área
de 10.000 metros quadrados, ou o mais neceissario, no
imniovel "Morro Redondo", pertencente ámunicipalida-
de e sito naqueila cidade, destinando-se , á installação da
Usina de Despoipamnento de Café.

Palacio do Governo, em Bei j o horizonte, 21 de ou-
tuhro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES BIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 294

Autoriza o prefeito de Guanhões a assignar um contracto

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atlribuiçõets, e de accordo com o parecer do
Conselho Consultivo Municipal, resolve autorizar o pre-

le Guanhães a assignar, com a Empresa Força e



- 530 -

Luz Liiniiada Porto de Guanhães, o contracto de forne-
cimento de energia electriCa, cujas clausulas com este
se publicam.

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEOICTO VALLAuARES BIBEIa&)
Gabriel de Rezende Passos

Clausulas de Contracto a que se refere o decreto ii. 294
CkLUSULU 1

A Prefeitura Municipal de Guanhães, devidamente
autorizada pelo Governo de Minas Geraca, segundo (ie-
ereto a. 294, de 21 de outubro de 1935, e mediante pre-
via apprOVaÇaO do Conselho Consultivo deste mufliCir)iO,
tendo cm vista as ebrigaçoes do presente contracto assu-
iiaidas pela Cia. Força e Luz Limitada Porto de Guanhiies
concede a esta o direito exclusivo de produzir, transniit-
tir, distribuir e. vender, dentro do disiricto de Porto de

Guanhães, energia electrica para luz publica e partiNi-
lar, para força Inolora e outros fins, compronieitefldose
a não permittir que durante o prazo deste contracto lei'-
ceiros explorem o mesmo serviço.

Paragraplio unico Esta exclusividade, porém, não
impedirá que particulares individualmente produzam
energia para as suas proprias necessidades, desde que
não o forneçam a terceiros mesmo a titulo gratuito, neia
utilizem as ruas, praças, estradas ou outros logradou-

ros publicos.

Clausula II

Natureza do contracto:	O contractaflie se obiit

a fazer o serviço de utilidade publica	"fornecimento
de energia eectrica", estabelecendo, mantendo e

volven(to, te necordo com as normas technicas ruotiar-
nas de efficier' cTC e segurança, suas usinua gela oras,
linhas de transtossãO e redes de distribuição, ie ace('r-
do com oa termo e condições deste contracto.

Clausula III

Redes d	'urnb'açãO: -- O contraaw-3 obrita-se

j separar o y eric de iliuminação publica Ia 1)arlicolar

medida.
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Clausula IV

O Contractanfe obriga-se a tomar as p rovidenciaspara o augment0 da capacidade das suas instailações
desde que a unidade maxima attinja a noventa por
cento dessa capacidade.

Clausula V
JllUWlflOçã() J)ublia: -- O contracEno te obriga-se a

fornecer e conservai todo o serviço dc illuiniflação pu-
blica, para ruas, praças, estradas e outros logradouj os
publicos, correndo por sua conta bOas as despesas de
acquisiçjio, instailação, e manutenção, inclusive a subs-
tituição das lampadas que se tornarem iinprestavejs pelo
uso, não lhe cabendo, porém, repor as tampadas inutili_
iadas ou desappaiccidas por deprcducso ou disturbios.

Clausula Vi

Duração da 11lWflh11a(âo• - O COntractante mante-
rá o ser' iço de illuminaçáo publica diariamente, do anoi-
tecer de um dia ao amanhecer (10 outro: nos mezes de
outubro a março das.., horas ás. . . e nos mezes de abril
a setembro das. . . horas ás. . ., perfazendo assim uru lo..
tal de... horas por anno.

Clausula VII
Folia nu illwninaçõo publica: -- O contractante in-

correrá na multa de quinhentos réis por noite, por Iam-
pada que não estiver funccionando dentro das horas
olarcadas para ihiurninação desde que, decorridas vinte
e quatro horas, após a notificação dessa falta, feita por
escripto pelo fiscal da Prefeitura, não tiver sido substi_
sida ou removida a causa cio seu não funccionamneiito,
salvo os casos de força maior.

Clausula VIII
Augoserzjo na réde: --- O COntractante ohriga.se, du-

rante a vigenci da concessão que lhe é outorgada por
este contracto, a extender nos perimetros urbanos e su-
burbanos, as linhas de distribuição de energia electrica
par illuminação publica e particular e para força, bem
como ampliar a capacidade dessas linhas de modo a at-
teaderaos pedidos de extensões ou augmentos da illumi-
nação publica e de ligação para illuminação particulares
e para força com caracter permanente, mas só será obri-
gada lazel-o si a Prefeitura e o contractante verificarem

1
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que será assegurada e este, uma remuneração coinpen-
sadora.

Clausula IX

Material de iliutuiriação publica: - O contraclante
empregará no serviço de illumiriaçao publica material de
primeira ordem, typo normal de lampada coilocada mm
braços presos nos postes das redes de distribuição e ali-
mentada pelos conductores aereos de energia. Caso a
Prefeitura deseje material ou instailação de typo diffe.
rente, a instailação e respectivo fornecimento dessa jilu-
minação ficarão sujeitos a um accordo especial entre al-
bas as partes. Fica entendida que nenhuma lampada
de menos de 32 velas será instalada e que o numero de
lampadas instaliadas não sera nunca inferior ao actual.

Clausula X

Illuminaço extraordinarias: - A instalação para
illuminação extraordinaria em dias de festa ou seleuni-
dade official será sem prejuizo dos demais serviços la
contractante e requisitada com a indispensavel antc'e-
dencia, correndo as respectivas despesas por conta ia
Prefeitura e cobrado o consumo pela tabelia de illmnuia.
ção particular, com o abatimento de vinte e cinco jor
cento, salvo accerdo especial.

Clausula XI

Material das redes: - As redes de distribuçao sei-,»i,>
aereas e com fios descobertos, salvo accordo previu r;Ifl

a Prefeitura, respeitnfl(lo-Se a technica moderna de efíl.
citncia e segurança.

Clausula XII

Collocação de fios, postos etc.: - O contractanh
derá coliocar os seus portes, fios, espias e demais canali-
zações da rêde de distribuição nas ruas, praças e logri-
douros publicos e bem assim nos estabelecimentos pu-
blicos ou predios particulares, uma vez obtida previa
permissão dos respectivos administradores ou pioprie-
tarios.

Clausula XIII

Poda de arvores: - O contractante poderá cortar
ou podar as arvores existentes na via publica, no trajecto
das suas linhas, sempre que as mesmas possani trazer

II

—533—

embaraços ou interrupções ao serviço, solicitando, nos
casos necessarios, previa licença dos proprietarjos ou da
administração publica.

Clausula XIV

A tensão normal nas rêdes de iliuminação particular
e publica, systema de derivação, será de 120 volts, mas,
a medida que sejam necessarios novos transformadores
a tensão da sabida nos bornes dos transformadores se-
rá de 128 volts. A variação de tensão não excederá de
dez por cento, da tensão normal, ficando o contractante
sujeito á multa ele 50$000 por mez, si dentro de 15 dias
da notificação, por escripto, da Prefeitura, não remo-
ver a anormalidade.

Clausula XV

Derivo ções para iimslallaçõcs: - As derivações pala
ligações de instailações de luz e força, desde a rêde de
distribuição até o medidor, sómente poderão ser feitas
pelo contractante, p01' conta do consumidor, de quem
será cobrado, adiantadamente, o material e a mão de
obra, por preços razoaveis.

Clausula XVI
iimslullações de luz e força: - As instailações nos

predios do consumidor, quer para luz, quer para força,
poderão ser feitas por pessoas idoneas alheias ao con-
tractante, reservando-se aeste o direito de inspeccio-
nal-as antes da ligação á rêde, mediante o pagamento
da taxa de inspecção a que se refere a letra a da clau-
sula XXXVII.

Clausula XVII
Ligações: - O contractante obriga-se, dentro do

prazo de dez dias, contados da data do deposito a que
se refere a clausula XXXVIII, a fazer as ligações e ins-
tailações de luz, uma vez que as mesmas se encontrem
nas ruas já servidas pelas respectivas rêdes de distri-
buição. O colitractante fica egualmente obrigado, dentro
do Prazo e sessenta dias tambem contados da data do
deposito a que se refere a clausula XXXVIII, a fazer as
ligações de energia para fins industriaes que não exce-
dam de dois cavallos. Para pedidos além de . . . ca-
valios, quer se trate de ampliação ou nova installação o
Contractante terá para attendel-os o prazo de sessenta

s.
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Clausula XVIII

Consumidores: Pára do perimetro urbano: -- As
despesas de acquisição, instaliação, transformação e cus-
teio das linhas para consumidores situados fóra do pe-
riinetro urbano, correrão por conta exclusiva elos con-
sumidores, a partir do poste mais proximo das rêdes de
distribuição do contractante.

Clausula XIX

Regulamento de installações - O contrsctante or-

ganizará com a approvaÇãO do Governo um regulamen-
to ou codigo de instaliaçõeS electricaS, estabelecendo os
requisitos technicos das instailações.

Clausula XX

Responsabilidade: - Nem a Prefeitura nem o coO-
tractante assumem responsabilidade alguma pelas instul-
lações do consumidor ou por qualquer damno a pessoa
ou cousas resultantes do respectivo uso, sejam estas ins-
taliações por elia feitas ou sómente inspeccionadas.

Clausula XXI

MO(lo de fornecimento: - O serviço de energia ele-
ctrica para quaesquer fins ficará sujeito á contagem por
medidores de propriedade do coo ti-actante, fornecidos
por aluguel aos consumidores. O contractaflte não SCri
obrigado a fornecer energia não medida, mas podeM
fazei-o mediante accordo com o consumidor, desde que
conceda vantagens identicaS a todos os coflSUnlidOI'C"
que estiverem em eguaes condições, não lhes sendo tiri-
to, nestes casos, cobrar mais de duzentos e cincoenta
réis por vela mez.

Paragrapho unico. O contractane sem obrigado
fornecer energia não medida, - a forfait, aos consu-
midores que possuirena instaliações de . . . veias ou me-
nos, de accordo com as tarifas respectivas (Clausula -
XXXIII, § ... ).

Clausula XXII

Fornecimento de energia: O fornecimento de
energia aos particulares será cobrado pelas tabeilas que
o contractante organizara de acordo com as tari(as es-
tipuladas nas letras, b, c, e, d, da clausula XXXIII, de
forma a proporcionar a todos os consumidores maiores
possibilidades de utilização.
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Clausula XXIII

Typo de medidores: - Os medidores serão dos mais
aperfeiçoados, preferivelmente de um typo uniforme, e
estarão sujeitos, sem despesas para o contractante, á ins-
pecção, aferição, e verificação pela Prefeitura, por in-
termedio ria repartição fiscalizadora.

Clausula XXIV
Appw-elhos de aferição e verificação: -- O contra-

ctaiite manterá apparelhos de precisão para aferir, cali-
brar e verificar seus medidores, bem como pessoal es-
pecializado no assumpto.

Clausula XXV
Exame de medidores: - Os medidores, a qualquer

tempo, estarão sujeitos a exame por prepostos do con-
tractante, para verificação do seu normal funcciona-
(nento, cabendo aos consumidores o direito de exigir me-
diante previo pagamento da taxa estabelecida na leira
"e" da clausula XXXVII, a aferição de taes apparclhos,
cujas variações não deverão exceder de tres por cento
sob prova de completa carga.

Clausula XXVI

fk	Restituição ou reposição de consumo: - Si real-
mente a variação verificada no funccionamento do me-
didor fôr superior ao xna:imno estabelecido ria ciusu1a
XXV e a favor elo contractante, este, dentro de . . . (lias,
restituirá a taxa do exame, concertará o apparelho ou o
substituirá por outro devidamente aferido e restituirá
a iniportancia recebida a mais na conta relativa ao mnez
anterior, presumindo-se que essa conta tenha soffrido
uma alteração correspondente á variação no medidor.
Si a variação que o medidor accusal- foi- em beneficio do
consumidor caberá ao contractante o direito de exigir
deste o pagamento da quantia addicional determinada
pela mesma forma precedente exposta, apresentando a
conta respectiva.

Clausula XXVII

lnsta!lações provisoriamente sem medidor: - Para
aferição a que se refere a clausula XXV, si fôm- necessa-
rio ou conveniente que a verificação seja feita na offi-
ema, o calculo do consumo, durante o tempo em qne a
installação estiver sem medidor, se j:seará no consumo1
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medio correspondente ao ultimo trimestre anterior ao
inicio da irregularidade.

Clausula XXVIII

Entrada de prepostos do contractwite em casa dos
consumidores: - Os prepostos do contractante, por este
devidamente autorizados, terão o direito de entrar nos
predios dos consumidores com previa licença destes,
para o fim de ler medidores, examinar fios, medidores
e outros apparelhos ou para quaesquer outros fins rela-
tivos aos serviços do contractante, podendo retirar ou
desligar os seus fios, medidores e outros apparelhos, para
aferição, concertos, substituição e nos demais casos es-
tabelecidos neste contracto. Si accaso for negada a li-
cença acima referida o contractante poderá desligar os
serviços independente de aviso.

Clausula XXIX

Os quadros para medidores nas instaliações parti
cules serão collocados o mais proximo possivel da
entrada dos predios, em logares accessiveis e abrigados,
para os fins de exame e leitura, não podendo ser assen-
tado em cosinhas, W. C., banheiros ou quartos de dor-
mir, nem em paredes ou divisões frageis e sujeitas a vi-
brações. As canalizações ou linhas comprehendidas en-
tre as referidas entradas e os medidores, serão assentes
de accordo com o artigo a que se refere a clausula XIX.

Clausula XXX

Protecção dos medidores: - Correrão por conta dos
consumidores todos os materiaes necessarios & protecção
do medidor taes como quadros, mufas, fusiveis, etc.

Clausula XXXI
Conservação dos medidores: - t)s niedidores em

bora de propriedade do contractante, ficarão quando ins-
tailados, sob a responsabilidade directa dos consumido-
res, que responderão pelas avarias soffridas e pela sus
restituição ao contractante.

Clausula XXXII

Fraudes: - Além das medidas que lhe foram em
direito perrnittidas, sempre que se verificar na instaila-
ção do consumidor alteração dos fios ou apparelhos, que
possam prejudicar o devido funccionamento ou haja frau-
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de de qualquer natureza para subtrahir a energia con-
sumida ao pagamento do consumo, o contraclante terá
o direito de interromper imniediatamente o serviço e de
cobrar do consumidor. uma quantia correspondente á
energia siibtrahida ou não medida, calculada na base
da tarifa em vigor, accrescicla de 25 por cento, quantia
essa que em caso algum será inferior ao total de dois me-
les do consumo normal para instaliação identica.

Clausula XXXIII

Tarifas: - Os preços em remuneração aos serviços
de fornecimento de energia serão os seguintes : a) Para
iluminação publica, cornprehendendo o fornecimento
de energia e os serviços do contractante, constantes
da clausula quinta, á razão de cem réis á vela mez. Es-
se preço se refere á vela internacional equivalente em
intensidade luminosa média horizantal a 10 lumes.

b) Para illuriiinação particular ou motores até dois
cavailos por mez pelos primeios cincoenta kwh a $600;
pelos kwh excedentes de 51 kwh até 100 'kwh a $500;
pelos kwh excedentes de 101 até 200 kwh a $400; pelos
excedentes de 200 kwh a $350.

e) Para força motriz e outros fins industmiaes pelos
primeiros trinta kilowatts-hora mensaes por HP de car-
gi ligada a $300 o kwh; pelos trinta kilowatts-hora men
saes excedentes de trintaa e uni sessenta kilowatts.
hora por HP, de carga ligada, a $250 o kwh.; e para
qualquer outro kwh mensal excedente de quarenta
kilowatt-hora por HP, de carga ligada e $200 o kwh. As
presentes tarifas para força se applicarão Sólflente ao
serviço fornecido para periodos successicos le doze
nezes ou mais.

cl) Para USO domestico (fogões  e aquecedores acsmna
de 2 kwh.) a $300 o kwh. pelos primeiros trezentos ki-
!owatts_1ioia 1nenS es e a $250 o kwlj, pelo c0 11s111110 ex-cedente.

Clausula XXXIV

bornec jn,ento Superior a 20 hP: - No caso de li-
gação para força motriz e outros fins industriaes, cuja
instaliação tenha uma potencia superior a 20 FIP., o
contractante fará o supprimento de energia em alta tensão
e os preços serão desse modo, regulados por contracto
especial entre o contractante o pretendente, onde as van -1
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tagins concedidas sobre os preços das tabelias acima se-
rão relativas ás condições especiaes de utilização de
euergia.

Clausula XXXV

Tarifas especiues: - O contractante fará os seguin-
tes fornecimentos especiaes:

a) illuininação gratuita ao Forum e á Prefeitura até
á capacidade de 2 kws. ligados a cada uni;

h) energia electiica para força motriz com abati-
incuto de 30 % para os serviços inunicipaeS de agua,
exgotto e de suas officinas que não sejam para auferir
IiIÍ IaS

c) energia eiectrica ás casas de caridade e aos es-
tabelecimentos de instrucção gratuita, mantidos pelo Es-
tado, com abatimento 25 por cento.

Clausula XXXVI

Ficarão estabelecidos os seguintes minimos:
a) para instaliações de iluminação particular, a im-

portancia minima, a ser paga pelo consumo em qualquer
mez e por qualquer ligação separada, para cada grupo de
500 Nvatts (quinmflentoS watts) ou fracção de carga liga-
da, será de 12$000 com direito a vinte kwh. mensaes

h) para installações de força motriz e outros fins
irdustriaes, a importanCia mininia mensal a ser paga
pelo consumo, será de dez mil réis por HP., de potencia
ligada até 10 HP.; de oito mil réis por HP. ou fracção
de ponteficia ligada excedente aos primeiros 10 HP. até
vinte HP. ; de seis mil réis por FIP., ou fracção de p0-

tencia ligada que exceder a esse limite.
e) para uso domestico - fogões e aquecedores, a

imnportaneia mininla a ser paga pelo consumidor em
qualquer mez será de nove mil réis por kwh, de carga

ligada.

Clausula XXXVII

T(!xas: - O contractante terá o direito a receber em
remuneração aos seus serviços as seguintes taxas: a) para
inspecção de instailações de jiluminação particular, quan-
tia não excedente a um mil réis por tomada de corrente
ou receptaCUlo de lampada, como minimo de cinco mil
réis por installaÇãO

h) para ligação de installações quantia não excelen-
te de dez mil réis para installações -de iiluminação par-
ticular e vinte mil réis para installação de força motriz;
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F e) para aferição e verificação de medidores, requi-
sitada pelos consumidores, dez mil réis por cada medi-
dor monophasico e quinze mil réis e si fôr triphasico,
independente da carga;

d) pelo aluguel dos medidores que fornecer, co-
brará o contractante mil e quinhentos réis mensaes pelos
apparelhos até dez ampéres e nessa proporção para os
de maior capacidade, quando forem monophasico e o
de tres mil réis mensaes por grupo de 10 ampéres ou
fracção, quando forem triphasicc»s.

Clausula XXXVIII
Deposito: - Terá o coritractante o direito de exigir

que os consumidores de energia electrica destinada á
illuniinação particular, força motriz e outros fins indus-
triaes façam em seu poder um deposito prévio de quan-
tia equivalente a dois mezes de consumo estimado o mais
approximado possivel. Esse deposito será por elle retido
enmcjuanto perdurar o consumo da energia e pago todo
o debito do consumidor.

Clausula XXXIX
Contas: - As contas ou notas do fornecimento de

energia electrica aos consumidores serão apresentadas
pelo rontractante com intervalios approximados de trinta
dias e deverão ser pagas no escriptorio central do con-
tractante no Municipio dentro em 15 dias, contados da
data da sua apresentação.

§ 1.° Os preços estabelecidos nas tarifas a que se
referem as clausulas trigesima terceira e trigesima quar-
ta são para o pagamento no logar e prazo acima indi-
cados e, por isso, si o consumidor deixar de pagar a
conta dentro deste prazo, o contractante augmentará de
dez por cento a respectiva importancia, sendo-lhe licito
uspender o serviço de fornecimento si a dita conta não

for paga no prazo de trinta dias contados da sua apre-
sentação.

§ 2.° Expirado o prazo de trinta dias, o contractante
ficará autorizado a ampliar o deposito a que se refere
a clausula trigesima oitava, total ou parcialmente, á li-
quidação da conta não paga, accrescida do addicional
de dez por cento acima referido, exigindo, neste caso,
a reintegração da quantia constante da referida clausula
trigesima oitava. - Caso não seja feita a reintegração
alludida, dentro do prazo de trinta dias contados da
apresentação da conta, será suspenso o serviço e forne-
cimento, como si a conta não tivesse sido liquidada.

1
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Clausula XL
Contas da P efei tuio - As tontas referentes àil l ii-

ininação publica e a quasquer quantias devidas pela
Prefeitura serão apresentadas trimestralmente, devendo
ser liquidadas dentro dos trinta dias seguintes á sua apre-
sentação.

§ 1.1 Si a Prefeitura se atrazar em seus pagamentos
além do dia a conta passará a vencer dabi por deante
os juros de um por cento ao inez, entendendo-se, porém,
que esse atrazo não excederá de tres mezes.

§ 2.° Scinpi'e que a Prefeitura ficar em atrazo além dos
ti'es mezes acima referidos, o contractante não será obri-
gado a novas despesas de conservação ou com extensões
do serviço de iliurninação publica e terá o direito ck
suspender os serviços de illuininação publica sem per-
der por isso, o direito de receber o que lhe fôr devido
e sem prejuizo para o presente contracto.

Clausula XLI
Isenção de impostos:- -- No periodo do presente con.

tracto fica o contrahente isento de todos os impostos, Lo
xas ou tributos municipaes, creados ou a serem creados.

Clausula XLII

Isenção e reducção de direitos: - A Prefeitura ou
quem de direito, mediante solicitação especial do contra-
cante, requisitará isenção ou reducção de impostos e ta-
xas federaes, de qualquer natureza, inclusive aduaneiros,
para o material necessario aos serviços a que se refere o
presente contracto, sempre que a legislação federal auto-
rizar a concessão de tal favor.

A Prefeitura não terá responsabilidade alguma em
qualquer questão judicial ou extra-judicial que venha sur-
gir proveniente de importação de materiaes.

Clausula XLIII
Direito de desapropriação: - A Prefeitura concede

ao coutractante o direito de desapropriar por utilidade
publica, na fórma (Ia legislação em vigor, todos os bens
e direitos ncessarios aos seus serviços. As desapropria-
ções serão solicitadas por escripto pelo contractante e de-
cretadas pela autoridade competente dentro do prazo
maximo de trinta dias, contados do recebimento e solici-
tação. Urna vez decretada a desapropriação, o contra-
ctante poderá promovei-a directamente por meios amiga-
veis ou judiciaes, independente de intervenção daquela
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autoridade, a qual entretanto, a requerimento do contra-
ctante, a promoverá, correndo eu! qualquer caso as res-
pectivas despesas e indemnizações por conta cio contra-
cante. Os bens e direitos assim desapropriados ficarão
Pertencendo ao contractante.

Clausula XLIV
Linhas telephonicag para serviço: - A Prefeitura

concede ao contractanje o direito de construir e manter
linhas telephonicas ou qualquer outro systema de commu-
nicação, ligando, entre si, as Usinas, sub-estações, escri-
ptorios, officinas, de positos e demais dependencias do
contractante, mas sómente para uso exclusivo deste, seta
prejuizo de terceiros, prévia e legalmente adquiridos.

Clausula XLV

Recomposição de calçamento: - No caso de obrasou re l) arações feitas pelo contractante por sua propria
iniciativa, para extensão 011 manutenção de seus serviços,
fará elie, á sua custa, a recomposição de ruas e calçadas,
não podendo á Prefeitura exigir senão o respectivo resta-
beleciniento nas condições do anterior. Caso, porém, a
abertura da rua calçada tenha sido feita em virtude de
pedido da Prefeitura ou terceiros, caberá ao interessado
o pagamento ao contractante de obras de reparações
feitas.

Clausula XLVI
Damnos por terceiros: - Os individuos, empresas ou

companhias bem como as repartições de obras publicas
estaduaes ou mu nicipaes que, de qualquer forma, preju-
diquem os serviços ou daninifiquem as instaliações do
contractante, serão obrigados a indemniza!-o das despe-
zas provenientes de reparos, Ou s-ishstituição e das per-
das de lucros cessantes.

Clausula XLVII

Augmento e creação de novos impostos: -- O cnn-
tractante mediante verificação da Prefeitura, terá o di-
reito de elevar os seus preços, proporcionalmente, a qual-
quer augmento ou creação de impostos, taxas, contribui-
ções, onus 011 outros encargos estabelecidos pelos Gover-
nos Federal e Estadual, que venham, -directa 011 indire-
ctamente, sobrecarregal-o. e lambem poderá propôr a Pre-
feitura a revisão dos preços estipulados neste contracto
quando outras circunastancjas assim o aconselharem, fa-

Hi
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zendo o contractante sua proposta de justificaçfii
cripta.

Clausula XLVIII
A Prefeitura terá o direito de fiscalizar o cumprimen-

to do presente contracto por parte do contractante, por
intermedio de fiscal de sua designação, que para esse fim
terá entrada franca nas usinas e mais installações do con-
tractante, pondo este á sua disposição apparelliüs de ir-
cisão necessarios á verificação das correntes, medidoi'e
sua aferição e exames que interessem á fiscalização.

Clausula XLIX
O prazo do presente contracto é de vinte e cinco an-

nos, entrando cIte em vigor dentro de tres mezes, a con-
tar da sua assignatura, data em que o contractante deve
rá concluir e inaugurar os serviços de fornecimento, salvo
motivo de força nimor.

Clausula L

Encwnpação: - Findo o prazo deste contracto, ou
em caso de caducidade ou insolubilidade dos concessiofla
rios ou empresas que organizarem poderá a Prefeitura
encampar a totalidade, porém não uma parte dos serviços
abrangidos por este contracto, pelo valor que fôr arbi-
trado.

Clausula LI

Arbitramento: - Todas as discordancias quesurgi
rem entre a Prefeitura e o contractante, quanto á inter
pretação (leste contracto, ou seu cumprimento, serão sub
inettidas á decisão de um juizo arbitral de Ires arbilros
(te competencia na materia, nomeados um por cada unia
das partes e o terceiro pelos outros dois. Os arbitro
não terão laços de dependencias com nenhuma clãs pai
tes e a decisão do juizo arbitral será irrecorrivel.

§ 1.0 Os dois primeiros arbitros deverão ser nome
dos e acceitar a sua nomeação no acto da 'assigriatura d.
presente contracto, devendo os actos de nomeação e res
pectivas declarações de que as mesmas foram acceita.,
fazer parte integrante deste.

§ 2.° Tendo urna das partes notificado a outra do seu
desejo de recorrer a arbitramento, serão os arbitros avu
sados immediatamnente, sendo o terceiro arbitro designa
do, a requerimento de qualquer uma das partes, pelo Pre-
sidente do Tribunal da Relação do Estado, no caso, cmii

pque  30 (lias depois dos avisos supra, não tenham os dois
prilileiros chegado a um accordo sobre sua nomeação.

§ 3.° Nomeado o terceiro arbitro por qualquec das
formas retro, as partes celebrarão dentro de 15 dias se-
guintes urna escriptura publicc de Constituição de juizo
arbitral, na forma da lei

§ 4•o Se qualquer das partes deixar de celebrar a
escripiura publica de constituição do juizo arbitral, den-
tro dos prazos acima estipulados, entender-se-á que a
questão está concluida e abandonada pela parte faltosa.

§ 5.° A decisão do juizo arbitral deverá ser profe-
rida dentro dos 30 dias depois da sua constituição, mas
este periodo poderá ser dilatado pelos proprios arbitros,
quando julgarem necessario, por tempo a sOm' estabeleci-
do no compromisso.

§ 6.1 No caso de não chegarem a accordo os arbi-
tros nomeados pelas p:rtes, o terceiro arbitro agirá na
qualidade de desempatador e proferirá a decisão final ao
juizo arbitral, não sendo obrigado a decidir por qualquer
dos dois laudos, salvo se a questão versar sobre valores,
caso em que não poderá ultrapassar os limites fixados na-
queiles laudos.

Clausula LII

Casos fortuitos e forço ff0101': - Para os effeitos des-
te contracto, quanto ás obrigações assumidas pelo contra-
etante, serão considerados casos fortuitos ou de força
maior que suspenderão as responsabilidades do contra-
etante ou a exoneração dessa responsabilidade, qualquer
acto ou acontecimento, para o qual não haa o coulra-
ctante concorrido com culpa sua, entre as quaes figuram:
ordens emanadas (le autoridades competentes, impedi-
mento legal, guerra externa ou civil, e epidemia, greves,
incendios, explosões, seccas, innundações, accideutes em
usinas ou linhas, phenomenos nieteorologicos, ou outros
acontecimentos que prejudiquem o funccionamento e o
fornecimento de seus serviços no todo ou em parte.

Clausula LIII

O comatractantee a Pm'efeittira, de cinco em cinco au-
nos, submetterão á revisão OS preços estabelecidos nesie
contracto, tomando-se por base a média dos preços que
vigorarem na occasião, em outras cidades do Estado.

Clausula LIV
Multas: - Pela infracção de qualquer clausula deste

contracto que não haja outra pena estabelecida, o contra-

a es-

rn
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ctante ficará sujeito a multas de cincoenta a trezentos mil
réis conforme a gravidade da falta. Essas multas seriio
applicaclas pela Prefeitura, com recurso, a arbitramento.
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DECRETO N. 297

Autoriza o prefeito de Tiros a abrir creditas
supplenwvlares

Autoriza o prefe ito de Jacuhy (i abrir credilos
supplemerztares

Clausula LV

DECRETO N. 295

Fica entendido que as partes se suhmellerão 005 (lis.
positivos legaes em vigor referentes á materia.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas altribuições e tendo em vista o parecer recer do Coselho
Consultivo Municipal resolve autorizar o prefeito de Ja.
cuhy a abrir os croditos supplementares seguintes: de
4:345$500 - á verba 11 '131:098$000E; de - á verba lii
- 2, do orçamento do corrente exercicio.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 21 (te outu-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 296

Autoriza o prefeito de Jequery a abrir creditas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista os pareceres cio
lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prel
Jequery, a abrir um credito de 300$000, supplein
verba IV - A -- 2, afim de occorrer ás despesas
majoração de vencimentos do professor da 1.^ esc
ctuarna municipal, e outro, especial, de egual
destinado a pagamento ao professor da banda de
Santa Cecilia, daqnella vilia.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte. 21
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

cações, do orçamento do corrente exercicio.
A - 2 e B - 1 e verba VI - Transportes e colnrnuni-

Tiros a abrir creditas supplementares de 3:000$000,
10:000000 e 8:500000, respectivamente, ás verbas 111

Suas attribuiçõe 5 e tendo e mvista os pareceres do Conse-
lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de

O Governador do Estado de Minas Ceraes, usando de

Palacio do Governo, em BeIlo Horizonte, 21 de outu-
bro de 1935.

k-,
	BENEDICTO VALLADA1IES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 298

Autoriza o prefeito de t]berlandia a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
soas altribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
ljberlandia a abrir um credito especial na iIflportanci:j de
3:000000, destinado a auxiliar a conclusão do "stadium"
do Uberabinha Sport Club", associação esportiva daquel-
la cidade.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de outu-
bro de 1935.

BENEoICT0 VALLADARES Hiaio
Gabriel de Rezende Passos

DECINTO N. 299

Autorizc o prefeito de Santa Maria do Suassuhy a abrir
creditos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Maria do Suassuhy a abrir os seguintes creditos: espe-
dai, de 2:876$000, destinado a: auxilio á installação da
radio-diffusora do Estado, aluguel do eclificio (lo Merca-
do Municpal, lionorarios do advogado cine liquidou a li-
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vida activa municipal, acquisição de uma machina
crever, compra de um muar para o serviço da pref
supplementares, de 4 :000$000, á verba III - A
ços de estradas e pontes, e de 2:000$000, á verba
B - serviços de estradas e pontes, da lei orçam
vigente.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 d
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 300

Au!oriza o prefeito de Gorintho a abrir um cre
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, us
suas attrihuições e tendo em vista o parecer do C
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeitofeito

 a abrir um credito especial no valor de 2:683$700,
sendo 750$000 para pagamento ao Departamento da Ad-
ministração Municipal, restante da quota do exercicio de
1934, e 1:933$700 para pagamento do restante da quota
de representação do prefeito do municipio, no mesmo
cv em ir i n

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de outu-
bro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 301

Autoriza o prefeito de Jequery a abrir creditos
supplementares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Je-
query a abrir os seguintes creditos supplementares a vem-
bas do orçamento vigente: - 1 :900$000 á verba li --
750$000 - á verba III - B —1; 3:576$800 - á verba III

B-2.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de outu-

bro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 302

Autoriza o prefeito dq Pedra Branca a abrir uni
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pedra Branca a abrir um credito especial, na impor-
bacia ('e 5:400$000, destinado ao pagamento de dois

L	funccionarios municipiaes.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 303

Auloria o prefeito de Guarajiesia a abriz um credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selimo Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Guaranesia a abrir um credito especial de 5:000$000
(cinco contos de réis), para occorrer •a despesa com a
instaitação da prefeitura em novo predio e com o con-
tracto de um contador.

Palacio do Governo, em Bebo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Riio
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 304

Approva contas da Prefeitura de Pitanguy
O Governador •do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
mlinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Pitanguy,
senhor .Jacintho Caetano da Silva Guimnarães, relativas
ao exercicio de 1932 e assim demonstradas
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Receita

Saldo de 1931
Rendas arrecadadas.
Outras operações

Despesa:
Despesa realizada ....... 200 :096$400

Oulias operações .......55:617$700
Saldo para 1933 .......17 :259500

272:973$600
Situação patrimonial:

Activo ...........832 :464100
Passivo	 51:878$500

Patrimonio liquido	.....	780:585$600

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de ou-

tubro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES HiBErno
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 305

Approva contas da Pref eitura de Salinas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o disposto nl
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestada spelo prefeito de Salinas,
dr. Clemente Medrado Fernandes, relativas ao exercido
de 1932 e assim demonstradas

Receita

Saldo de 1931 .........6:046$000
Rendas arrecadadas ......82 :251$300
Outras operações .......84 :085$400

172:382$700

Despesa:

Despesa realizada ......115:227$500
Outras operações .......57 :085$400
Saldo para 1933 .......698OO

172:38U700
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Situação patrimonial:

Activo ...........843:591$500
Passivo ...........220:408$800

Palrimonio liquido ------625 :182$700

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

!.	 DECRETO N. 306

Approua contas da Prefeitura de Salinas
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alínea XIX, art. 12, do decreto n • 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer (Ia Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo Prefeito de Salinas,
doutor Clemente Medrado Fernandes, relativas ao peno-
do de l i i a 231311933 e assim demonstradas

Receita

Saldo de 1932 ........69$800
Rendas arrecadadas ......34 :663$1&0

34:732$900
Despesa:

Despesa realizada .......33 :902$700
Saldo entregue ao successor .	.	830$200

34:732$900

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENaDIcro' VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 307

Approva contas da Prefeitura de Salinas

O Governador do Estado de Minas Gei-aes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alínea XIX, art. 1', do decreto n 9847, de 1931, re-

3:717$500
221:112$100

48:144$000

272:973$600
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VDespesa	
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solve apprOvar, nos termos do parecer da Secretaria da o

	

Interior as contas prestadas pelo prefeito de Salinas,	-	Despesa realizada .......216:312$900

	

sr. Menlo -Corrêa, relativas ao periodo de 243 a 3112	 Outras operações	......66:638$260
1933 e arsim demonstradas:	 Saldo Para 1935 ............4$256

Receita :	 282:955$416
Saldo recebido ...........83$	 Situação patrimonial:
Rendas arrecadadas ......61.10 $	 Activo	..........1.065:552$121

	

61:935$200	 Passivo ..........703:850$664

Despesa:	 Patrirnonio liquido .......361 :701$457
Despesa realizada .	......	 Paacio do Governo, em 13db Horizonte, 21 de ou-
Saldo para 1934 ....... 	 tubro de 1935.

	

61:935$200	 BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
-	.	VSituação patrimonial

	

917:596$000	

Gabriel de Rezende Passos

Activo	..........18j. 000$000
Passivo (divida fundada) . . . 

	
DECRETO N. 309

Patrimoflio liquido	......732 :596$000	 Alitoiizu o prefeito (te Montes C.7uros a abri, creditos
	Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de ou	 supplemeiihires

tubro de 1935.

	

	 O Governador do Estado de Minas Gemes, usajl{lo
de suas atlribuições, e tendo em vista o parecer do Con-BENE9Ic'IiO VALLADARES nrnEmo	

o	 selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeitoGabriel de Rezende Passos	 de Montes Claros a abrir creditos suppleinentares, na
importancia de 34:000$000, assim distribuidos:

Verba II	A	2, 2:000$000; verba III - A
DECRETO N. 308	 2	a, 4:000$000; verba III - A	2	h, 1 :500$000;

verba III	B -- 1, 500000; verba III —a, B - 2,
Approva contas da Prefeitura de Ilapecerica	 200000; verba 111 -- 13	3, 4:000$000; verba III - 13

- 4, 5:000000; verba III - B	5, 5:000$000; verba

	

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando	iii	A	2 - d, 4:000000; verba VI - 2, 100$000;

	

de sons attribuições e de accordo com o disposto na	i	verba VI -- 3, 2:200$000; verba VI - 4, 500$000; ver-

	

alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-	ba vii - 2, 3:000$000.

	

solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do	1	 Palacioo Governo, c ,-;i Flelbo Horizonte, 21 de ou

	

Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapeceri-	lubio de 1935.
senhor Lincoln da Luz Ribeiro, relativas ao petio-

	

do de 12 de março a 31 de dezembro de 1934 assim de	 RENLoiÇ1() 
Rezende Passosmonstradas .

Receita

Saldo recebido do anteccessor . . .	8:204$216	 DECRETO N. 310
Rendas arrecadadas	-	• • Reconhece coz	»uo de 1.0 a a Escola Normal de Abaelé

	282 :955$416	 O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

ii



Receita:

Saldo recebido
Rendas arrecadadas

Despesa:

Despesa realizada
Saldo entregue

$200
18:442$000

18:442$200

13:251$000

5:191$200

18:442$200
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de suas attribuições, resolve reconhecer como de 1 .'
grau a Escola Normal de Abaeté.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1935.

BENEIMCTO VALLAuIREs RInEilso
José Vonifacio ()linda de Aridrada

DECRETO N. 311

Cria Uma escola IIOCtUrIl(l, subUrbailci, Cm PüflhJ)U1hU, iflu-
nicipio de Beilo Horizonte

O Governador do Estado de Minas (ieraes, usando
de suas atti'ibuições, resolve crear uma escola nocturna,
suburbana, cru Pampulha, municipio de Belio Ilorizonle

Palacio do Governo, em l3ello Horizonte, 21 (le eu.
tubro de 1935.

BENEiuc'l' o VALLAI)ARES HiBErno
José Bonifacio Olinda de Andrada

DECRETO N. 312

Approva contas do municipio de Cataguaxes

O Governador cio Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approVar, nos termos (to parecer da Secretaria do
Interior as contas prestadas pelo dc. Arthur Eugenio
Furtado, relativas á sua gestão no inunicipio de Cata-
guazes, periodo de 8 de novembro a 22 de dezembro
de 1930, e assim demonstradas:

Palacio do Governo, em BeBo Horizonte, 24 de ou-
tubro de 1935.

BENEDIc'lo VALLADARES Riimjo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 313

Approva contas da prefeitura de Catajuazes

O Governador do Estado de Minas Gerues, usando
de suas attril)uições, e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo Prefeito de Catagua-
ze.s, cir. Antonio Fuzaro Filho, relativas ao l)eriodo de
23 a 31 de dezembro de 1930, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo recebido	.......5 :191$200Rendas arrecadadas	.....8 :272$000

Despesa:	 13:463$200

Despesa realizada......13 :461$700
Salda para 1931

13:463$200Situação patrimonial em 31-12-930:
Activo	.	.......
Passivo

Patrimonio liquido

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 24 de ou-
tubro de 1935.

I1ENLI)Jc'ro VALLADABES BI BEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 314

Approva contas da prefeitura de Maria da Fé

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de sua attrihuições, de accordo com o disposto na ali-

ÍLH

-	2.588:643$300
2.123:976$700

-	464:666$600
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nea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, resolve
opprovar, nos termos do parecer da Secretaria do lute-
rim-, as contas prestadas pelo prefeito de Maria da Fé,
sr. Hermelino Gatto, relativas ao exercicio de 1934, e
assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933	........ 1 :880300
Rendas arrecadadas ......60 :020$200
Outras operações	...... 1 12$000

62:012$,500
Despesa:

Despesa realizada .......59 :333$100
Saldo para 1935	.......2 :679$100

62:012$500
Situação patrimonial:

Activo	...........70 :961$300
Passivo	..........136 :611$000

Passivo descoberto	......65 :649$700

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 24 de ou-
tubro de 1935.

BENEDICTO VALLAOARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 315

Autoriza o prefe ito de Ponte Nova a abrir creditas
supplementares

O Governador do Estado de Minas Geracs, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Cor..
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Ponte Nova a abrir credito upplementares, no total
de 44:000$000, conforme discriminação constante da
mensagem do sr. prefeito aos membros do Conselho Con-
sultivo, datada de 26 de setembro ultimo.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 25 de ou-
lubro de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RJBEm0
Gehriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 316

Apprava as instrucções expedidos pela Secretaria do lxi-
tenor para elaboração dos orçamentos muni-
cipaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuiçõcs, e considerando que, na elaboração
dos orçamentos municipaes para o exercido financeiro
de 1936, se deve obedecer ao systema estabelecido pela
Constituição da Republica e pela Constituição do Estado,
resolve approvar as instrucções expedidas, nesta dS*O
Pelo Secretario de Estado dos Negocios do Interior para
elaboração dos orçamentos da receita e da despesa dais

icipios.

ho 7al0cio do Governo, em Belio Horizonte, 9 de novein-
dc 1935.

BENEDICTO VALLADARES RlI3Enso
Gabriel de Rezende Passos

Instrue .ções (1 que se refere o decreto ii. 316, de 9 de
novembro de 1935

TITULO 1

Da receita e despesa dos flhtlllicipios

CAPITULO 1

Art. 1. ' Constitue receita municipal a que constar
dos orçamentos elaborados de accordo com o presente
Regulamento, prevista nas differentes fontes que com-
petem ao municipio.

Paragrapho unico. Nenhuma receita será orçada ou
arrecadada em desaccordo com a padronização institui-
da por este Regulamento.

Art. 2. 1 Constitue despesa municipal a que fôr fi-
xada, annualmente, em orçamento elaborado nos termos
do presente Regulamento, e a que fôr autorizada em cre-
ditos addicionaes.

Paragrapho unico. Nenhum municipio poderá rea-
lizar despesas que não estejam comprehendidas na lei or-
çamentaria e em creditas addicionaes devidamente au-
torizados.

E:.
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CAPITULO II
Divisão da receita

Art. 3•0 A receita fllUfliCiJ)a1 divide-se em:
a) renda ordinaria;
b) renda extraordinal'ia;
e) renda com applicaçao especial.

§ 1 . 0 A renda ordinaria subdivide-se em:
- Renda de tributos.

II - Renda patrimonial.
111	Renda industrial.
§ 2.0 A renda extraordinaria comprehende 1w

recadação, de previsão indeterminada, como:
1	Cobrança da divida activa.
II -- Reposições.
III	Multas.
IV -- Eventuaes.

Art. 40 A renda de tributos comprehende o
postos e taxas lançados e os não lançados, as ta
rendas diversas de accordo com as tabelias tributarias,
e assim se discrimina:

1	Imposto de industrias e profissões.
2 - Imposto cedular sobre a renda de moveis rui
3 -- Imposto predial.
4 - Imposto territorial urbano.
5 - Imposto de transmissão "inter-vivos".
6	Imposto (ou taxa) de calçamento.
7 - Imposto (ou taxa) sanitaria)
8 - Imposto (ou taxa) escolar.
9	Taxa de matança de gado.

10	Taxa de aferição de pesos e medidas.
11 - Taxa de expediente.
12 -- Taxa de licenças diversas.
13 - Taxa de diversões.
14 - Impostos e taxas diversos.
Paragrapho unico. Dos impostos e taxas eu

rados neste artigo são sujeitos a lançamento, sempr
possivel, os seguintes:

a) imposto cedular sobre a renda de imrn
ruraes;

b) imposto predial;
c) imposto territorial urbano;
d) imposto (ou taxa) de calçamento;
e) imposto (ou taxa) sanitario;
f) imposto (ou taxa) escolar;
g) taxa de aferição de pesos e medidas;

h) impostos e taxas diversos.
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Art. 5.° A renda patrimonial é a que provém da
exploração de propriedades rnunicipaes e assim se clas-
sifica:

1	Renda de Matadouros.
2	Renda de Mercados e Feiras.
3	Renda do Theatro Municipal.
4	Renda de Cemiterios.
5 - Renda de predios e terrenos de aluguer.
6 - Rendas patmimonines diversas.
Art. G.° A renda industrial é a proveniente da ex-

ploração de .serviços lrnmnicipaes, e assim se desdobra:
1	Taxa d'agua.
2 -- Taxa de exgottos.
3 - Taxa de electricidade.
4 - Taxa de telephoiies.

- Taxa de transportes.
li	Taxas industrines diversas.
Paragrapho unico. As taxas (te agua, exg,ottos, ele-

ctricidade, telephones e outras, sempre que Possivel,
constarão do lançamento.

Art. 70 A renda extraordinarja será classificada
de accordo com a subdivisão constante do paragrapho
2 1 do art. 30

Art. 8. A renda com applicação especial com-
prebende fundos destinados a. fins especines taxa de
caridade, taxa rodoviaria, etc.

CAPITULO III

Classificação da Receita
Art. 9.° A classificação da receita far-se-á de ac-

cordo com as denominações das rubricas constantes do
capitulo precedente, em ordem numerica, subordinadas
aos titulos geraes de "Renda Ordinaria", "Renda Extra-
ordina:ria", e "Renda com Applicação Especial", distin-
guindo-se os impostos e taxas segundo as tabelias expli -
cativas do respectivo orçamento.

Art. 10. As varias formas de tributação acima re-
feridas comprehendem

1.' - Imposto de industrias e profissões
a renda proveniente da arrecadação da parte que

compte ao municipio, de accordo com a legislação em
vigor.

2.° - Imposto cedular sobre a renda de imnmouejs r-
raes:

o que incide sobre a renda de immovejs ruraes.
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ki
o que recae sobre predios das cidades, vilias e ar-

raiaes, cobrado sob forma de decima ou cedula de ren-
da.

4.' - Imposto territorial urbano
o que grava os possuidores de terrenos urbanos, in-

clusive partes de terrenos urbanos sem edificação, que
poderá ter taxação especial.

5.'	Imposto de transmissão "inter-vivos":
o que provem da transmissão de propriedades imn-

moveis, de accordo com a legislação em vigor.

6.' - Imposto (ou taxa) de calçamento:
a arrecadação destinada á construcção, conservação

e custeio de calçamento das vias publicas.

70 - Im posto (ou taxa) sanitario
a renda proveniente de serviços de hygiene a cargo

do municipio, como capina e conservação de ruas, re-
moção de lixo, policia •de focos, visita e fiscalização sa-
fitaria, etc.

8.° - Imposto (ou taxa) escolar:
a arrecadação destinada ao desenvolvimento da

educação publica.

9.' - Taxa de matança de gado
a que resulta da matança de gado e transporte de

carne.

10 - Taxa de aferição de pesos e medidas:
a que decorre da aferição de pesos e medidas, con-

forme posturas municipaes.

11 - Taxa de expediente
Os emolumentos provenientes de serviços de secre-

taria, como : attestados, registro de titulos, alvarás,
transferencias de casas de negocios, alinhamento e nive-
lamento para construcções e reconstrucções de pi'edios,
passeios e muros, transferencias de vehiculos, requeri-
mentos dirigidos ás autoridades municipaes, approva-
ção de projectos para construcção, reconstrucção, ou re-
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forma de predios, venda de placas para vehiculos, sub-
divisão de lotes de terrenos nos perimnetros urbano e
suburbano.

12 - Imposto de licenças diversas

é o tributo que a lei exigir para o exercicio de de-
terminados actos, como a realização de barraquinhas ou
botequins provisorios, annuncios, leilões, construcções
ou reconstrucções ou reformas de predios matriculas
de cães; pelo exercicio de certas actividades, que exigem
especial vigilancia, como o fabrico ou a venda de bebi-
das ou de productos nocivos á saude, instaliações e acti-
vidades prejudiciaes á saude, serviço de transporte, ven-
da de gasolina e localização de seus postos, fabricos e
localização de explosivos.

13 - Taxa de diversões

a proveniente de diversões em geral.

14 - Impostos e taxas diversas:

os não especificados neste regulamento:

15	Renda de Matadouross

a proveniente de matança de gado em matadouros,
inclusive o transporte de carnes.

16 - Renda de mercados e feiras

a proveniente de feiras livres e de mercados, da ci'
dade e dos distritos.

17 - Renda do Theatro Municipal

a oriunda do aluguel do Theati-o.

18 - Renda de Cemiterios
a proveniente de abertura de sepulturas, coilocação

de gradis, erecção de catacumbas e mausoléos, placas e
nummleração de sepulturas e quaesquei• outras rendas rela-
tivas ao serviço funerario.

19 - Renda de predios e terrenos de aluguel:
a proveniente de locação (te proprios municipaes.
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3.' - Imposto predial

1
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20 - Rendas pai rimoniaeS diversas :	 CAPITULO IV

	

as de origem patrimonial, não especificadas neste	 Diuisão e classificação da despesa
regulamento.

	

21 - Taxa	guad'a	
•	 Art. 11. A despesa municipal classificar-se-á de
.	 accordo coin as seguintes verbas:

	

• de fornecimento cl'agua.	
1 - Gabinete e Secretaria;
II - Fazenda Municipal;

22 - Taxa de exgoiWs :	 III - Serviços e Obras Publicas Municipaes
IV - Serviço de Educação Publica-

'

	

• do serviço de exgottos realizado pela municipa	 V - Serviços de Fundos Especiaes

lidade.	 VI - Expediente e Publicações;

	

23 - Taxa de electricidade	
VII	Transportes e Commnunicações;
VIII - Eventuaes.

	

a proveniente do consumo de luz e força electricas:	
Art. 12 A despesa total com o funccionalismo mu-

	

do serviço de bondes, das instailações domiciliares e de	
nicipal não poderá exceder de 25 % da renda ordinaria

	

qualquer outra fonte concernente ao serviço de electri-	
da Prefeitura.

Art. 13. A discriminação das verbas da despesa
cidade. far-se-á por consignações, sub-consignações e itens

'
 em

	

24 - Taxa de telephones :	 ordem numerica, na mesma disposição dos paragraphos
em que se subdivide o orçamento

	

a proveniente do serviço telephonicO.	 § 1 .o A despesa que correr á conta de creditos ad-

	

25 - Taxa de transportes:	
dicion.aes será classificada com a denominação do cre-
dito, se suplementar, especial ou extraordinario

	

a proveniente do transporte a cargo do municipiO.	
da do numero e data do decreto que a houver ' autori-
zado.

26 - Taxas industriaes diversas:	 § 2. 1 A despesa será classificada nas ordens de

	

as de origem industrial não especificadas neste re-	
pagamento servindo estas para a escripturação auxiliar

gulamento.	
e centralizada das municipalidades.

27 - Cobrança da divida activa:	 TITULO II

	

a arrecadação de impostos, taxas e rendas de exer	 Do orçamento da Receita e da Despesa
cicios anteriores. CAPITULO 1

28 - ReposlçoeS
Preliminar:

a arrecadação proveniente de despesas equaesquer 

	

importanCias indevidamente pagas em exerciciOs ante-	
Art. 14. Os mtinicipios organizarão, até 31 cje

	

riores annullandO-se na respectiva conta ou verba de	
outubro de cada anno, o orçamento da receita e despes2

	

despesa as reposições relativas ao exercicio corrente.	
para vigorar no anno seguinte, suhmettendo-o á verifi

4
	

cação do Governo do Estado, l)Or intermedio do Depar-

29 - Multas :	 tamnento da Administração Municipal.

-	 . .
	 § 1.° A previsão -do orçamento da receita terá por

	

as de infracção de posturas e regulamentos munmci-	base e media da arrecadação dos ires ultimos execi-

	

paes, inclusive as de mora.	 cios, comparada com a arrecadação dos nove primeiros
mezes do exercicio corrente

30 - Eventuaes: , . A despesa será fixada de accordo com a

Toda e qualquer renda não prevista no orçamnentD.	
recei a não podendo execdel-a.
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§ 30 O orçamento, submettido á verificação do
Governo, será acompanhado dos documentos e demons-
trações necessarias.
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(Disc.'iminar)
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CAPITULO II

Redacção do orçamento
Art. 15. O orçamento da Receita e Despes

formizado nos termos deste Regulamento, terá a
te redacção:

ORÇAMENTO DO MUNICrPIO DE

Para o exercici de 19.

DECRETO N......

Orça a receita e fixa a despesa para o exercido de 11

RECEITA

Art. . . . A receita do Municipio de .... paro o e
de 19.., é orçada em Es .....$. .., de accordo com a dis
çâo constante dos seguintes paragraphcs:

§ 1.0 — RENDA ORDINARIA

1	Renda de tributos:

1 — Imposto de industrias e pro-
fissões	...........•

2 — Imposto cedular sobre a renda
de immoveis ruraes ................

3 - Imposto predial .........5...
4	Imposto territorial urbano .... . 5.
5 - Imposto de transmissão "inter-

vivos"	..............5...
6 - Imposto (ou taxa) de calça-

mento	.................5...
7	Imposto (OU taxa) sanitario	. - . .5...
8 - Imposto (OU taxa) escolai . .	....5...
9 — Taxa de matança de gado ......5...

10 - Taxa de aferição de pesos e
medidas .............' - -

II - Taxas de expediente	 . .. .5...
12 - Taxa de licenças diversas ......5...
13 - Taxa de diversões .....-. .
14 - 1mpotcs e taxas diversos:

II — Renda patrimonial:

15— Renda de matadouros
116 - Renda de Mercados e Feiras
17 — Renda do Theatro Municipal
18	Renda de Cemiterjos ......
19 - Renda de predios e terrenos 'de

aluguer .............
20 — Rendas patrimoisiaes diversas

(Discriminar)

5...
$

r

Jil - Renda industrial:

21 — Taxa de agua .........
22 - Taxa de esgotos .......
21 - Taxa de electricidade
24 - Taxa de telephonee ......
25 - Taxa de transportes .....
2€ — Taxas industm-iaes diversas:

(Discriminar)

§ 2.,, - RENDA JEXTRAORDINARIA

27 - Cobrança da divida activa ..........
28 — Reposições ..............
29 — MulIas ................... 5.
20 — Eventuaes .............5...

9 31 — RENDA COM A'PPLIC AÇÃ$Q ESPECIAL

31—. ......................

(Discriminar)

32 -	 ....	.5--.
	5... 	.5...... . 5..... . 5..

	

Ti3l da Receita ........	 .5...

1

- .5...
.5...
-5...
'5...
.5...

5 ......1...
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DESPESA

Art. A despesa do Municipio de no exercido de
19... é fixada em Ra.....$..., de accordo com a seguinte dli.
criminação:

VERBA 1 — GABINETE E SECRETARIA

A - Pessoal:

1 - Subsidio do Prefeito ...... . .
2 - Representação do Prefe ito .....
3 - Pessoal administrativo	.	... .8.......8

(Discaiassinar os cargos)

VERBA II - FAZENDA MUNICIPAL

A - Pessoal:

1 - Pessoal ef'fectivo ...........8...
(Discriminar os cargos).

2 - Peasoal contractado ................

(Discriminar os cargos)

B - Juros e amortização de dividas:
1 - Juros e amortização de em-

prestimos com o Estada . . .	. . . . 8...
2 - Juros e amortização de outras

dividas fundadas ..........
3 - Juros diversos ...................

C - Percentagens:

1 - Pela arrecadação geral ........8...
2 - Pela cobrança da divida activa	... .1

D - Restituições:

De impostos e taxas de exercicios
encerrados ..........

E - Causas da Fazenda Municipal:

Jionorarios, custa e outras despesas
judiciaca ...........

IF - Contribuições e auxlllos:

1	Contribuição para o Departa-
mento da Administração Munici-
pal	................8...

2 - Estabelecinientos de ensino:

.8...
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(Discriminar).

$.......$.......$......8...
3 - Assistencia:

a) A' Maternidade e á in-
fancia ............8...

b) .............8...
8.......$.......$......8...

4 — Auxilios diversos .........$.......$

(Discriminar os conhecidos)

VERBA III - BERViÇOS E OBRAS PUBLICAS

A - Pessoal:

- Pessoal administrativo:

(Discriminar os cargos por serviços)	. .
2 - Pessoal technico:

(Discriminar os cargos por serviços)	...
3 - Pessoal operario:

(Discriminar por serviços).	 $

B - Material:

(Discriminar por serviços).	 ... .... $ ... ....

VERBA IV - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PUBLICA

A - Pessoal:

1 - Pessoal effecti-vo:

(Discriminar os cargos) .........8...
2 - Pessoal contractado:

(Discriminar os cargos) .........$.......1...

B - Material:

(Discriminar)

ii.

: ........................

.8...

$.......s...

1



VERBA V SERVIÇOS DE FUNDOS ESPECIAES
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1 — Fundo Rodoviario:
(Discriminar por dLstrictos) .

	 $ ...

2 — Calçamento:
(Discriminar por districtos) .....
3	Caixa de Aposentadorias e Pen-

sões
	 $ ...

$ ...
$ ...

VERBA VI — EXPEDIENTE E PUBLICAÇÕES

1 — Serviço postal .........
2 - Serviço teiegraphiCO .....
3 - Serviço telephonico .......
4 — Publicação do expediente
5 — Impressos .............

6 — Diversos:
(Discriminar)

a) Material de expediente .
b)

.5.
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Art. 16. Os municipios, com o decreto de orça-
,mento municipal, publicarão um resumo da previsão
orçamentaria, por districtos, conforme o seguinte mo-
delo:

BALANÇO DE PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA DO SSUNL
CIPIO DE... POR DISTRIcTPOS 'PA IRA O EXERCICIO DE 19...

RECEITA	 DESPESA

Districto da Cidad	.. . .$..	Districto da Cidade ....
Districto A	.......$.. .	Districto A ........
Districto B ......... .	.	Districto B ........
Districto C ........$. .	.	Districto C ........
Districto D ........$. .	.	Districto D ........
Districto E	 ...	Districto E ........
Districto F ........$. .	.	Districto F ........
Districto G	 ...	Districto G ........

$...

$...
li...
$,..

$...

VERBA VII — TRANSPORTES E COMMIUNICAÇÔES

(Discriminar por serviços) .....

VERBA VIII — EVEN.UAES

1 — Para despesas imprevistas .	 . . . .
2— ....................

.- - .$

Total da Despesa	 .. . .
Ari. . . . Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento

e execução deste decreto pertencer, que o cumpram e
façam executar tão inteiramente como neile se contém.
Publique-se na forma da lei.

Prefeitura de .... aos ... dias do mez .....de
19.......

(Prefeito)

(Secretario)

TITULO III

Do lançamento e arrecadação

CAPITULO 1

Do lançamento

Art. 17. Do dia 1.° de outubro a 30 de novembro
de cada anno, os municipios farão o lançamento dos im-
postos e taxas a que se refere o paragrapho unico do
artigo 4. ' deste Regulamento.

Paragrapho unico. O lançamento será publicado, em
editaes, no edificio-séde das municipalidades e pela im-
prensa, onde houver, expedindo-se, além disso, aviso'
individuaes aos coilectados.

Art. 18. Exgottado o prazo para reclamações, a
que se refere o artigo 22, será o lançamento registrado
em livro proprio ou em fichas, conforme instrucções
que forem expedidas pelo Governo por intermedio do
Departamento da Administração Municipal.
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Art. 19. Depois de registrado não poderá o lança-
incuto soffrcr qualquer alteração, excepiro as que resul-
tarem de processos devidamente despachados pela auto-
ridade competente.

Art. 20. As omissões por ventura verificadas no lan-
çamento não desobrigam os contribuintes do pagamento
respectivo e constarão -de lançamento supplementar.

Art. 21. Os novos contribuintes serão inscriptos
durante o exercicio em lançamento supplementar, ob-
servando-se o seguinte:

1 - Si a declaração do contribuinte ou a notifica-
ção do lançador se verificar durante os primeiros seis
mezes do exercicio, far-se-á o lançamento pelo total do
imposto ou da taxa.

II - Depois do sexto mez, far-se-á apenas por uni
semestre, declarando-se, em observações, o total do im-
posto ou taxa annual.

CAPITULO II

Das reclamações

Art. 22. Os contribuintes, que se julgai-ein preju-
dicados, com o lançamento, poderão reclamar contra o
mesmo, dentro de 30 dias, a contar da data da publi-
cação tio respectivo eciiial (artigo 17, para-aplio ou(,o).

Art. 23. As reclamações serão dirigidas ao Prefei-
to, em petição seliada e devidamente documentada.

§ 1. 1 Depois de informados, dentro do prazo maxi-
mo de 5 dias, pelos funccionarios competentes, os pro-
cessos de reclamação subirão ao Prefeito, que proferirá
a sua decisão dentro do prazo de 5 dias.

§ 2. 1 Dessa decisão os contribuintes que se julga-
rem prejudicados poderão recorrer para o Governo do
Estado, por intermedio do Departamento da Adminis-
tração Municipal.

§ 3. 1 Si o recurso a que se refere o paragrapho an-
terior, não tiver sido decidido até a época da arreca-
dação (artigo 24), deverá o recorrente pagar os im-
postos, taxas ou rendas lançados, os quaes lhes serão
restituidos, no todo ou em parte, conforme o despacho
de provimento do recurso.

§ 4° Na hypothese do paragrapho anterior, si o
recorrente não fizer o pagamento na época da arre-
cadação, ficará sujeito á multa que for estipulada pela
Legislação Municipal.
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CAPITULO III

Da arrecadação

Art. 24. A arrecadação dos tributos municipaes
será feita na forma, época e logar que cada municipio
determinar nas respectivas leis.

§ 1.0 Os impostos, taxas e rendas que não fo-
rem pagos nas respectivas datas ,serão acerescidas da
multa de 10%.

§ 2.° A prorogação do prazo ipara a arrecadação,
sem multa, dos impostos, taxas e rendas será determi-
nada a criterio da administração do municipio, sendo
que o perdão individual de multas só poderá ser con-
cedido, verificada a situação especial de cada con-
tribuinte.

§ 3o Findos os prazos estabelecidos pela legis-
3. Findos os prazos estabelecidos pela legis-

lação municipal, de accordo com este artigo, a cobran-
ça executiva dos tributos não pagos, bem como das
respectivas multas, poderá ser feita no decurso do
exercicio, tendo-se em vista as épocas estabelecidas nas
leis especiaes dos municipios.

Art. 25. A arrecadação dos impostos, taxas e
rendas municipaes far-se-á, em dinheiro corrente do
paiz, pelas Thesourarias, ou pelos fiscaes, quando couber
na competencia destes, resalvado o direito de arrecada-
ção pelo Estado, em virtude de lei ou contracto.

§ 1.° Os impostos, taxas e rendas, á medida que
foi-com sendo recebidos, serão esci-iptuiados em i  vio pro-
prio da Thesouraria, em lançamentos continuos, com
indicação dos contribuintes, numero do talão e do
conhecimento, natureza do imposto, taxa ou renda e
respectiva importancja.

Art. 26. Dos impostos e taxas sujeitos a lança-
mentos, dar-se-á baixa no respectivo livro, ou ficha, nas
coluninas de cada semestre, á medida que forem os
mesmos •arrecadados.

§ 1. o Terminada a arrecadação, no fim do exerci-
cio, os impostos e taxas não recebidos serão relaciona-
os c esciipit .idc a ertnca na (-olum
na d livro de a1çai1ea10 destinada á divida activa.

§ 2.° As relações, depois de conferidas, serão in-
sci-iptas no livro de "Divida Activa" para effeito de co-
brança, nos tei-nios da legislação em vigor.

1
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CAPITULO IV

Das restituições

Art. 27. Os impostos, taxas e rendas só poderão
ser restitudos nos seguintes casos:

a) quando se verificar ter sido a cobrança inde-
vida;

h' quando se verifique o direito liquido do con-
tribuinte em recurso devidamente processado.

Art. 28. Nenhuma restituição se fará sem apresen-
tação do conhecimento que prove o pagamento do im-
posto, taxa ou renda de que se tratar.

Art. 29. Si a restituição se fizer no decurso do
exercicio em que haja sido feita a arrecadação, será de-
duzida da receita na respectiva rubrica orçamentaria.
Si pertencer, porém, a exercicios anteriores, a despesa
correrá pela verba "Restituições".

CAPITULO V

Da divida activa

Art. 30. A divida activa coinprehende os impos-
tos, taxas e rendas não recebidos em exercicios anterio-
res, accrescidos da respectiva multa, e quaesquer divi-
das de outras proveniencias.

Paragr.apho unico. Para effeito de contabilidade, a
arrecadação das multas deverá ser classificada em "Ren-
das Extraordinarias", sob a rubrica "Multas".

Art. 31. A inscripção da divida activa será feita
em livro proprio no inicio de cada exercicio, por or-
dem alphabetica dos devedores, transportados os saldos
de exercicios anteriores.

§ 1.0 Essa inscripção só poderá ser alterada em
virtude de despacho de autoridade competente.

§ 2. 1 As baixas, çm virtude de arrecadação, serão
lançadas na respectiva columna.

§ 3.° A arrecadação proveniente da divida activa
será classificada na rubrica "Cobrança da Divida Acti-
va" com exclusão das multas, que serão classificadas sob
a rubrica 'Multas"

Art. 32. A previsão orçamentaria para a arreca-
dação da divida activa será feita pela media da arre-
cadação veuficada nos tres ultimos exercicios

TITULO IV
Disposições geraes
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Art. 33. Para a confecção dos orçamentos para o
exercicio de 1936, os municipios se valerão dos dispo-
sitivos constantes deste regulamento, revogadas as dis-
posições em contrario.

Secretaria -de Estado dos Negocios do Interior, em
Bello Horizonte, aos 9 de novembro de 1935 - Gabriel
de Rezende Passos

DECRETO N. 317

Cria um grupo escolar na cidade dei Agmorés
O Governador cio Estado de Minas Geraes resolve

crear um grupo escolar na cidade de Aymorés, para ser
instailado opportunamente.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 14 de 'no-
vemnbr de 1935.

BENEBICTO VALLADARES RIBEIRO

1
O Governador do Estado de Minas Geracs, usando

José Bonifacío Olitida de Anulada

Concede perdão na Força Publica
DECRETO N. 318

de suas attribuições, resolve, em commemoração á data
de hoje, perdoar os officiaes e praças cia Força Publica
que porventura se encontrem presos corieccionairnente,
pala sentenciar ou sentenciados, por crimes militares.

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de no-
vembro 'de 1935.

BENEnIcT0 VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezeitde Passos

DECRETO N. 319

Autoriza o prefeito de Entre Rios a doar um. terreno ao
Governo Federal
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-1 1
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selho Consultivo Municipal resolve conceder ao prefeito
de Entre Rios, autorização para doar ao Governo Fede-
ral, a titulo precario, um terreno naqueila cidade, com
área de 8.000 metros quadrados, e destinado á instaila-
ção de um stand, para o tiro de guerra.

Palacio do Governo,, em Beilo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 320

,iíiioriza o prefeito de BOCUYUVO a (lesapropriíIr umter-
reno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
(te Bocayuva desapropriat', por utilidade publica, um
terreno pertencente ao pairimenio de "Nossa Senhora
do Bomfim", e por onde fará escoar as aguas fluviaes.
O teireno tem a aréa de 105 metros quadrados, e con-
fionta com os terrenos de Dona Aleixina Queiroga, de
IAM lado, e os do senhor Luiz Z. de Araujo, do ouiro,
desde rr'a Isidro Caldeira até o corrego de Santa Clara.

Palacio do Governo, em BeIlo Horizonte, 16 ne no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 321

Autoriza o prefeito) de Pirapóra a abrir credito 5 suppte-
me ntares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pirapóra a abrir os creditos supplementares seguin-
tes : --De 350$000 - á verba II - C; de 2:000$000 -
á verba III - A - 2 - a; de 1:000$000, 2:400$000 e
1:000000 á mesma verba A - 2 - C; B - 3 e B - 6,
respectivamente.

P4alacio do Governo, em Belio Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 322

Autoriza o prefeito de Pedro Leopoldo a abrir credilos
supplementares

O Governador do Estado de Minas Geraes ) usando
de suas attrihuiçôes e tendo em vista o parecer, do Con -
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Pedro Leopoldo a abrir creditos supplemcntares ás
seguintes verbas do orçamento vigente:	Verba III
A - d e e - 6:000$000 e 9 :000$000, respectivamente;
Verba III - 5 e 7	1 :500$000 e 4 :,500$000, respeeii-
varnente: V - 5 -- 70000; Verba VII	1 :12250O.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEJMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 323

Approua contas da Prefeitura de Sete Lagôas

O Governador do Estado de Minas Ger,aes, usando
de suas attribuiçes e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Sete La-
gôas, doutor Nestor Foscolo, relativas ao exercido de
1934 e assim demonstradas

Receita:

Saldo de 1933 ........42:78$40O
Rendas arrecadadas ......168 :288$900
Outras operações .......96:350$000

307:420$300

•1
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Despesa
Despesa realizada ....... 1 95 :7358200
Outras operações	......83:9818700

Saldo para 1935 ....... 27 :703$400

307:420$300

Situação patrimonial:

Activo	.	.	.	.	.	.	.	..	.	1.124:3138500

Passivo (divida fluctuante) .	.	.	.	158:6988300

Patrimonio liquido ......965:6158200
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no-

vembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

	

DECRETO N. 324	
1

Autoriza o prefeito de Itajubá a realizar urna operação
de credito
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o preféito
de Itajubá a realizar uma operação de credito, na impor-
tancia de 12:0008000, para liquidação 110 prazo de Cinco
annos, e destinada a despesas com serviços de utilida-
de publica.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 16 de no-

vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 325

Autoriza o prefeito de Ilajubá a desapropriar um ler-

rena
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeito
de Itajubá autorização para desapropriar, por utilida-
de publica, uma casa e o respectivo terreno, com área
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de 566,80 metros quadrados, situada á rua Major Perei-
ra e pertencente ao senhor Domingos del-Duca -

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 326

Approva contas da Prefe itura de itupecerica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos 'do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapeceri-
ca, senhor João Baptista Sigaud, relativas ao exercicio
de 1932 e assim demonstradas:

Receita

Saldo de 1931---------2:0608822
Rendas arrecadadas ......202 :253$80
Outras operações -------36:0038910

240:3188532

Despesa:

Despesa realizada	------168:4728810

Outras operações .......68 :515$756
Saldo para 1933	......-	3:3298966

240:3188532

Situação patrimonial:

Activo	----------932:9078121

Passivo	----------672 :995$89

PatrilnoniO liquido -	-	.	.	.	-	259:9118223

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935 -

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 327

Autoriza o prefeito de Além Porahyba a abrir credilos

O Governo do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Além Parahyba, a abrir dezeseis creditos supplenien-
tares a diversas verbas do orçamento vigente, na ilu-
porlancia total de 77:921$100 (setenta e sete contos,
novecentos e vinte e um mil e cem réis); uni credito es-
pecial de 3:000$000 (tres contos de réis) e outra ex-
traordinario, de 1:000$000 (um conto de réis).

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 16 de no.
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 328

Autoriza o prefeito de Ouro Fino a abrir credilos sup-
plementares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e Lendo em vista o parecer do Con-
scllio Consultivo Municipal, resolve conceder autoriza-
ção ao prefeito de Ouro Fino, para abrir os seguintes
creditos supplementares a verbas orçamentarias do cor-
rente exercicio: - 4 :000$000 á verba 111 - B - 4;
15:000*000 á verba V	1; 500*000 , á verba VI —3.

Palacio do Governo, eia Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 329

AuIoi.zu o prefeito de São João d'El-Rey a abrir credl-
los supplemeiilares

O Governador do Estado de Minas Gcraes, usando
de suas atiribuições e tendo era vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de São João d'El-Rey a abrir os creditos suppleinenta-

res abaixo mencionados, na importancia total de
76:000*000.

A' verba II - B - 3 - 7:000$000;
á verba III - A —. 3—a e b - 16:000*000 e

7:500$000, respectivamente
á verba III - B - 2 - 4 e 7 - 20:000*000,

2:000$000 e 6:50,0$000, respectivamente;
á verba VI - 14 :0000$000;
áverba VII - 3:0000*00.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 330
Autoriza o prefeito de Formiga a abrir uni credito sup-

piem enlar

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, e as disposições da Consti-
tuição Estadual, resolve conceder ao prefeito de Formi-
ga autorização para abrir uni credito na importancia
de 12:000$000 (doze contos de réis) supplementar á
verba III - B - 4 do orçamento do corrente exerci-
cio.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 16 de no-r-.
Al-vembro de 1935.	 •.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 331

Approva um acto da prefeitura de EsIreila -d7

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve appiovar o acto da
prefeitura, de Estrella do Sul, baixando, "ad-referen-
dum" do Governo do Estado, o decreto numero 100, de
1 . 0 de agosto do corrente anflo, pelo qual foram abertos
creditos supplementares a diversas verbas do orçamen-

37
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to em vigor, na importancia total de nove contos e qui-
nhentos mil réis.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 332

Àutorizo o, prefeito de Muriahé a abrir um credito ad-
dicional

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuiçíes e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Muriahé a abrir um credito addicional de .
38:8318600 (trinta e oito contos, oitocentos e trinta
um mil e seiscentos réis), destinado a completar as au
torizações do exercicio de 1934, e regularizai- a escripta
municipal.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 333

Autoriza o prefeito de Mar de Hespanha a abrir creditos
supplemeiitares

O Governador do Estado de Minas Geraes, u
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o pr
de Mar de Hespanha a abrir dois creditos nas i
tancias de 20 :000$000 e 2:0008000, suppiernenLare
pectivamente, ás verbas 111 - B - 3 e VII, do
mento vigente.

Palacio do Governo, em Beijo Horizo?te, 16 c
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 334

Autoriza o prefeito de Espino:sa a abrir í1m credito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
desuas attribuições e tendo em vista :0 parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Espinosa a abrir um credito especial no valor de
3:9188000, destinado ao custeio, no corrente exercicio,
das seguintes despesas:

Pagamento de sellos, colnmissões	e
:publicações de interesse do mu-
nicipio	........4188900

Serviços de reparos e renovação da
pintura do predio da prefei-
tura	.........2:3008000

Ser\ iço de calçamento eni um trecho
da rua da Bahia .....1:2008000

Palacio do Governador,em Belio Horizonte, 16 de no-
vembro •de 19035.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 335

Autoriza o Prefeito de Lavras a abrir credilos supple-
mentores

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Lavras a abrir creditos suppleinentares ás Verbas III,
VI, VII e VIII, num total de 35:4008000, e de accordo
com a discirisninação approvada pelo Departamento da
Administração Municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 16 de no
vernhro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 336

Autoriza o prefeito de Ubá a abrir creditos suplemen-
fores

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, resolve autorizar o prefeito de Ubá
a abrir creditos supplementares na importancia total
de 65:067$900, conforme discriminação do parecer nu
mero 3 de 17 de setembro ultimo, do Conselho Consul.
tivo Municipal, approvado pelo Departamento da Ad.
ministrativo Municipal.

Palacio do Governo, eia Bc!lo Horizonte, 16 de no.
veinhro de 1935.	 1

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 337

Estabelece a ordem de substituição de juiz de direito da
comarca de l]berlandiu
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

da attribuição que lhe confere o art. 175, letra b,
(Ia lei 912, de 23 de setembro de 1925, resolve estabele,
cer que a substituição do juiz de direito da comarca de
Uberlandia, na falta ou impedimento do juiz municipal
da séde, sejafeita, successivamente, pelo juiz niunicipl
do termo de Tupacyguara e pelo juiz municipal do termo
de Monte Alegre.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 16 de no
vembro de, 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 338

Abre um credito especial de 2,51:300$000 (duzentos e
cincoenta e um contos e trezentos mil réis) J)UPO
altender ás despesas com a recepção do Presidenfr
da Republica no Estado.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 21, de 16 de novem-
bro de 1935, resolve abrir um credito especial de .

4
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:300L000 (duzentos e cincoenta e um contos e tre.
Los mil réis) para attender aos pagamentos de des.
is realizadas com a recepção, hospedagem, conduc-
e festas populares por occasião da visita do Presi-

te cia Republica ao Estado de Minas.
Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interio r e
Finanças assim o tenham entendido e façam exe-

Palacio da Liberdade, em Belio Morizonte, aos 29 de
mbro de 1395.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 339

Abre um credito sijpplementar de 44:166$700 (quarenta
e quatro contos e cento e sessenta e seis mil e se-
lecentos réis) á verba ti. 3, do Serviço a. 1, do De-
creio a. 123, de 10 de julho de 1935.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
a attribuição contida na lei n. 8, de 30 de outubro de

1935, resolve abrir um credito de 44 :166$700 (quarenta
e quatro contos cento e sessenta e seis mil e setecentos
réis), como supplemento á verba n. 3, do Serviço n 1,
do Decreto :• 123, de 10 de julho do corrente anuo.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
s Finanças assim o tenham entendido e façam cxc-

Palacio da Liberdade, em BeIlo Horizonte, aos 29
novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 340

!
bre um credito especial de 12:500$000 (doze contos e

quinhentos mil réis) para altender aos pagamentos
de vencimentos ao Procurador Geral do Estado e
ao Curador de Menores da Capital
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

da attrihuição contida na lei n. 6, de 30 de outubro de

1
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Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, em Beflo Horizonte, ao
novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
()uidio Xapier de Abre
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1935, resolve abrir um credito especial de 12:500$000
(doze contos e quihentos mil réis) para attender aos se-
guintes pagamentos:

Rs. 5:000$000 - da differença de vencimentos do
Procurador Geral do Estado, de agosto a dezembro do
corrente anno.

Rs. 7:500$000 de vencimentos do Curador de
Menores da Capital, correspondente ao mesmo periodo
de tempo.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Paleio da Liberdade, em Belio Horizonte, ao
novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidfo Xavier de Abreu

DECRETO N. 341

Abre um credito para pagdmento de honoraiios e repre-
sentação dos encarregados do Serviço de Advoga-
cia do Estado na Capital Federal

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
da attrihuição contida na lei n. 3, de 1 7de outubro de
1935, resolve abrir um credito de 40:150$000 (quarenta
contos centos e cincoenta mil réis), para pagamento dos
honorarios e rpresentação do Advogado encarregado d9
Serviço de Advocacia na Capital Federal, annexo ao Ser-
viço do Contencioso e Consultas Juridicas do Estado,
bem como do auxiliar do mesmo advogado, até 31 de
dezembro do corrente anflo.
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DECRETO N. 342

Abre um credito especial de 6:000$000 (seis contos de
réis) para paganiermto de despesas com a primeira

installaçõo do Chefe de Policia do Estado

O Governador do Estado de Minas Geracs, usando
da attrihuição contida na lei n. 10, de 1.0 de novem-
bro de 1935, resolve abrir um credito especial de -
6:000000 (seis contos XIe réis), para pagamento de des-
pesas com a primeira instaliação do Chefe de Policia
do Estado.

Os Secretarios de Estado dos Negocios (10 Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, aos 29 de
novembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RrnEuio
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 343

Autoriza o prefeito de Belio Horizonte a ceder, gratuita-
mente, ao Instituto dos Fwiccionarios Publicos de Mi-
nas Geraes, o lote 17 do quarteirão 27 do 5.' secção
urbana

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer favoravel do
Conselho Consultivo Municipai, resolve:

.Art. 1 . 0 Fica o Prefeito de Belio Horizonte autori-
zado a ceder, gratuitamente, o lote 17 do quarteirão 27 da
5.' secção urbana, ao Instituto dos Funccionarios Publicos
de Minas Geraes.

Art. 20 Esse terreno se destina á construcção da
séde social do mesmo Instituto.

Art. 3.° Esse terreno e todos os accessorios reverte-
rão, de pleno direito, ao dominio da Prefeitura no caso
de ser desvirtuada, de qualquer maneira, a finalidade
para a qual é feita a concessão.

Art. 40 O prazo para a construcção da séde do Ins-
tituto será o do art. 1 . 0 - letra "e", da lei 357, de 2 de
abril de 1930.

1
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Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 30 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLAI)ARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 344

Autoriza o prefeito de Beilo Horizonte a conceder uni an-
no de licença para tratar de negocios, á amanuense
da Prefeitura, dona Maria de Lourdes Reis Barbosa
Mello
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attrihuições e de accordo com o parecer do Conselho
Consultivo, resolve aut&rizar o Prefeito de Relio Horizon-
te a conceder um anno de licença, para ti-atar de nego-
cios, sem vencimentos, á amanuense da Prefeitura, dona
Maria de Lourdes Reis Barbosa Meio.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 30 de 113-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 345

Approva o acto do prefeito de Belio horizonte, pelo qual
foi cedido, gratuitamente, á Assistencia aos .Universi-
tarjas, o terreno constante da escriptura de doação
lavrado em 18 de setembro de 1935

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer favoravel do
Conselho Consultivo, resolve:

Art. 1.0 Fica approvado o acto do Prefeito de Bailo
Horizonte que cedeu, gratuitamente, á Assistencia aos
Universitarios - da Universidade de Minas Geraes o
terreno constante da escriptura de doação lavrada em 18
de setembro de 1935.

Art. 2.° Esse terreno se destina á construcção de
um hospital e serviços ambulatorios daqueila Assi;fe1ia.

Art. 3.1 Esse terreno e todos os accessorios rever-
terão, :de pleno direito, ao dominio da Prefeitura, no caso
de ser desvirtuada, de qualquer maneira, a finalidale
para o qual é feita a concessão,
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Art. 4° Revogam-se as disposições em contrai-ia.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 30 de no-
vembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 346

Designa o dia 14 de dezembro corrente para a installaçãodo 2.0 districto de paz da cidade de Barbaceija

O Governador do Estado de MinasGeraes, usando de
aliribuições •que a Constituição lhe confere e attendendo
a que o 2.° districto de paz da cidade de Barbacena, crea-
do pelo artigo 7.1 do decreto n. 155, de 29 de julho do
corrente anno, preenche as condições legaes para ser Ins-
taliado, resolve designar o dia 14 de dezembro corrente
para sua instailação.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 7 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 347

Autoriza o prefeito de Santa Quiteria a abrir dois creditos
supplementares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Santa Quiteria a abrir creditos supplementares a verbas
do orçamento vigente, assim discriminadas:

Verba III - B - Para o serviço de electricidade -
1:500$000.

Verba VIII - 2 - Despesas imprevistas - -
2:500$000.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
embro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel 'de Rezepde Passos

E
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DECRETO N. 348	 Receita:

Approoa contas da prefeitura de Santa Cutharina	 Rendasa0aadas	
•.....258

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de	
Outras operações	. .	 :	27300000

suas attribuições e de accordo com o disposto na aiinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-	

531:643$900

ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria cio In-	1
	 Despesa:

tenor, as contas prestadas pelo prefeito de Santa Catha-	Despesa realizada........195:346$60Q

rina, senhor Justino Lisbôa Carneiro, relativas ao exer-	Outras operações . . . . . . . .	333:692$500

cicio de 1934 e assim demonstradas:	 Saldo entregue ao successor.....2:604$800

Receita:	 531:643$900

Pendas arrecadadas.	 57:335$700 .	 Palacto do Governo, em Bello Horizonte 11 de de-

Outras operações .	.	.	.	.	.	.	.	9:596$200:596$200	zembro de 1935.

66 9319OO	
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

Despesa:

Despesa realizada	 63:883$300

Outras operações .	.	.	.	.	.	.	.	2:970$00:970$000

Saldo para 1935........78$600

6.6:931

Situação patrimonial:

Activo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	114:062$200:062$200

Passivo	
..........89 :585$300

Patrimonio liquido .......24:476$900
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-

zembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 349

Approva contas da prefe itura de Cataguazes

O .Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e de accordo com o .disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do In-
terior, as contas prestadas pelo prefeito de Cataguaze,
dr. Antonio Fuzaro Filho, relativas ao penado de 1.' de
ianeiro a 14 de maio de 1931 e assim demonstradas:

DECRETO N. 350

Approva contas da prefeitura de Cataguazes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e de accordo com o disposto na alinea
XIX, artigo 12 do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecer da Secretaria do inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Cataguazes, sr.
dr. Pedro Dutra Nicacio Netto, relativas ao periodo de
15 de maio a 31 de dezembro de 1931 e assim demonstra-
das:

Receita:

Saldo recebido .	.	.	.	.	.	.	.	.	2:604$800
Rendas arrecadadas .......270 :391$900

272:996$700
Despesa

Despesa realizada ..	.	.	.	.	.	.	268:002$000:002$000
Saldo para 1932........4:994$700

272:996$700
Situação patrimonial:

Activo ...........2.297:945$300
Passivo ...........1.898:951$300

Ftrimonio liquido.	.	.	,	,	.	98:994$000

1



588 -

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO \ALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 351

Autoriza o prefeito de Itupecerica a abrir credito
especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attrihuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Ita-
pecerica a abrir um credito especial na importancia de
49:515$000 (quarenta e nove contos quinhentos e quinze
mil réis), destinado ao custeio de obras urgentes e inadia-
'eis constantes da exposição feita ao Conselho Consulti-
vo Municipal em data de 27 de agosto do corrente anno
e archivada na Secretaria do Interior.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAEES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 352

Abre um credito especial de 572:444$400 (quinhentos e
setenta e dois contos, quatrocentos e quarenta e qua-
tro mil e quatrocentos réis), para attender ao paga-
mento de subsidio aos deputados

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição contida na lei II. 31, (te 9 de dezembro de
1935, resolve abrir um credito especial de 572 :4448400,
(quinhentos e setenta e dois contos, quatrocentos e qua-
renta e quatro mil e quatrocentos réis), para atteiider ao
pagamento do subsidio dos Deputados á Assembléa Le-
gislativa do Estado, correspondente ao periodo de 16 de
novembro a 31 de dezembro do corrente anno.

Os Secretarios de Estado 'dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

- 589 -

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADABES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 353

Approva contas da prefeitura de Eloy Mendes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e de accordo com o disposto na nunca
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resol-
ve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Eloy Mendes, sr.
João Baptista Xirnenes, relativas ao exercicio de 1933 e
assim demonstradas:

'Receita:

Saldo de 1932.........11:523$200
Rendas arrecadadas .......124:7428700

	

Despesa:	
136:2658900

Despesa realizada. . - - . . - 133:222$200
Operações de credito .......2:444$600
Saldo para 1934 ........5998100

136:2658900
Situação patrimonial

Activo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	534:127$200:1278200
Passivo .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	450:788$700

Patrimonio	liquido	......83:3388500

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

IENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 354

Autoriza o prefeito de Rio Preto a abrir creditos
supplemenlcjres

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
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Consultivo Municipal, resolve conceder autorização ao
prefeito de Rio Preto para abrir onze creditos supplemen-
tares a diversas verbas do orçamento do corrente exerci-
cio, na importancia total de 20:791$300 (vinte contos, se-
tecentos e noventa e um mil e trezentos réis), de accordo
com a relação approvada pelo Departamento da Adminis-
tração Municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENDICTO V.LLA»ARES RIBEIRO
Gabriel de 1e:ende Passos I	BENEDICTO VALLADARES Raulimo

DECRETO N. 355

Approua o contracto lavrado entre a prefeitura de SL Se-
bastião do Paraiso e o senhor Lamartine Amara!

O Governador do Estado de Minas Geaes, usando de
suas atti'ibuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve homologar o contracto la-
vrado entre a prefeitura de S. Sebastião do Paraiso e o
senhor Lamartine Amara!, prorogando o prazo da conces-
são para exploração do Gymnasio Paraisense e introdu-
zindo outras modificações no antigo contracto.

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

«l

Autoriza o prefeito de Maria da Fé a abrir creditas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista os pareceres do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Maria da Fé a abrir seis creditos addicionaes, na tio-
portancia total de 9:535$000, sendo cinco supplementares
ás seguintes verbas do orçamento vigente: verba II - 2

3;000000; verba III - A - - b - 500$000; verba
111 —A - 2 - e - 1:500$000; verba III - B —2-
500$000; verba 11 ,1 - B - 3 --3 :000$OOO, e um especial,

para pagamento de divida fluctuante, na importancia de1:035$000.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

Gabriel de Rezende Passos

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o 1)1-efeito de
Pequy a abrir um credito de 5OO(JOO e outro de 100$000,
supplementares, respectivamente, á verba III - A - 1 e
Ill - B, do orçamento vigente.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 358

Autoriza o prefeito de Campos Geraes a abrir creditos
especial e supplemenlares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Campos (ieraes a abrir um credito especial, na iinportan-
cia de 7:602$100, para pagamento de divida fluctuante, e
quatro creditos suppleinentares, de 6:190$600, á verba
III - A - 3 - b, de 331$100 á verba 111 - A - 5 e,
de 454$000 á verba III - B - 2, e de 114600 á verba III
- B —3.

Palacio do Governo, em Belio 'Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

I BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 35,6

DECRETO N. 357

Autoriza o prefeito de Pequy a abrir creditos
supplenientares
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DECRETO N. 359

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir cre ditos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista os pareceres do Conse-
lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Ferros a abrir os seguintes creditos suppleinentares a ver-
bas do orçamento em vigor: verba II - B - 1, 748900;
verba IV - A, 5:880$000; verba VI, 1:5008000.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLAIM.RES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 360

Abre o credito especial de quinze contos de réis
(15:0008000)

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição contida na lei n. 26, de 2 de dezembro do cor-
rente anno, e de conformidade com a disposição do art.
21, da Constituição do Estado, resolve abrir um credito
especial de 15:0008000 (quinze contos de réis), para pa-
gamento a d. Catharina de Lucca Basile, pelo prejuizo
do attentado que foi victima a Colonia Italiana de Rosa-
rio de Limeira, no municipio de Muriahé, neste Estado.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 361

Autoriza o prefeito de Contagem a abrir credilos
supplementares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho

r

Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Contagem a abrir creditos supplementares de 6008000,
528000 e 1 :8488000, respectivamente ás verbas II - A -
c - 2, V - 4 e VII, do orçamento vigente, no total de
2:5008000.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLAUARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 362

Approua contas da prefeitura de Itapeceriexi
() Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e de accord () com  disposto na alinea
XIX, artigo 12, do decreto numero 9.847, de 1931, resolve
approvar, nos termos do parecei' da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapecerica, dr.
José Antonio Saraiva, relativas ao periodo de 12 a 31 de

,dezembro de 1930, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido do Governo Revolucio-
nario..........10:12$777

Rendas arrecadadas .......13:7978200

24:009$977
Despesa:

Despesa realizada.......	22:7518485
Saldo para 1931 ........1:258492

24:0098977
Situação patrimonial:

Activo ...........677:6668307
Passivo ...........498:7678050

Patrimonio liquido	 178:899$257
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-

zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinnmo
Gabriel de Rezende Passos

1:
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DECRETO N. 363
Autoriza o prefeito de Uberlandia a abrii' um credito

addicionol de 2:000$000

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo do iviunicipio, resolve autorizar o prefeito de
Uberlandia a abrir um credito supplemefltar de.
2:000$000, á verba II - 2 - a, destinado a augmento d
subvenção ao "Dispensario dos Pobres de Uberlandia".

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 364

Autoriza o prefeito de Mariaxina a abrir creditas
supplemelltareS

O Governador do Estado de Minas Qeraes, usano de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de Ma-
rianna a abrir creditos supplementares ás seguintes ver-
bas do orçamento vigente: - Verba II - C - 1 -
1:000$000; verba III A - 2 - b - 4 :395$900; verba
III - A - 2 - e - 4:706$600; verba III - A —2 - d
- 431$800; verba III - B - 1 - 4O0$400.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 365

Autoriza o prefeito de Itajubá a abrir uni credito
de 655$50&

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de lia-
jubá a abrir um credito na importancia de 655$500, des-
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tinado a completar as autorizações do exercicio de 1933
e regularizar a escripta municipal.

Palacio do Governo, eiii Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDIc'ro VALLADARES Rivamo
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 366
Approua o decreto numero 163, de 14 de julho ultimo, da

prefeitura de São Lourenço
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições, resolve approvar o decreto numero 163,
de 14 de julho ultimo, da Prefeitura Municipal de São
Lourenço, pelo qual foi o prefeito daqueile municipio au-
torizado a abrir diversos creditos supplementares a di-
versas verbas do orçamento em vigor.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 367
Autoriza o prefeito de São Lourenço a abrir credilos

O iGovernador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de São
Lourenço a abrir oito creditos supplementares, na impor-
tancia total de 21 :600$000, e de accordo com a discrimi-
nação approvada pelo Departamento da Administração
Municipal.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 368
Autoriza o prefeito de Botelhos a contrahir um empres-

timo interno,
() Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho

E

ii
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Consultivo Municipal e o que dispõe a Constituição Es-
tadual, resolve conceder ao prefeito de Botelhos autori-
zação para contrahir um emprestiino interno, num total
de 180:000$000, a juros de dez por cento e prazo de vin-
te annos, e destinado a applicar-se em serviço de melho-
ramentos municipaes.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
2embro de 1935.

BENEDICT0 VALLADARES RulEIlso
-	Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 369

Autoriza o prefe ito de Aymorés o abrir um credito sup-
plementar.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de

suas attrihuições, e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo Municipal, resolve autorizar oprefeito de Ay-
morés a abrir um credito supplernefltur á verba V - Ser-
viço de Fundos Especiaes, 1 -- Fundo Rodoviario, na
importando de 4:160$9 ,00, que deverá ser applieado de
accordo com as leis vigentes, na constrUcÇão e conserva
de estradas e pontes.

Palacio do Governo, em I3ello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BF:NuDIcio VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 370

Autoriza o prefeito de Sabará a abrir cre ditos szippi&
menlares.

O lGovernador do Estado de Minas (ieraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito de
Sabará a abrir creditos supplernentares a diversas ver-
bas do orçamento vigente, na importancia de 4:095$820,
assim distribuida:

Verba II - E - Auxilios diversos, 1 :262$700.
Verba III - A - 2	Serviço de aguas, 851$170.
Verba III	A - 2 - Serviço de conservação de

proprios, 1:029$250.
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Verba III -	- 1 -.-- Serviço de agua, 779$200.
Verba V -- 4	Material de expediente, 173$500

Palacio do Governador, em Beilo Horizonte, 11 de
dezembro de 1935.

BENEOICTO 'VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 371

Autorizo o prefeito de Caeté a abri, uni credito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições e tendo em vista o parecer do Conselho
Consultivo do niunicipio, resolve autorizar o prefeito de
Caeté a abrir um credito especial de 200$000, destinado
a adquirir do sr. Cai-lindo Caetano Pinto o direito de
Unia agua para abastecimento do districto de Antonio dos
Santos, daqueile municipio.

Palacio do Governo, em BelIo Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 372

Autoriza o prefeito de Caelé a abrir um credito especial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo do municipio, resolve autorizar o prefei-
to de Caeté a abrir um credito especial de 2:000$000, des-
tinado á acqi!isição deum terreno para construcção de
um prcdio adequado á instaliação das duas escolas pri-
rnarhms existentes na séde dl) districto de Morro Verme-
lho, daqueile municipio

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENFD!CTO VAJ.J.AI)AJIES Rinero
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 373

Autriza o prefeito de Caeté a abrir creditos supple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo do municipio, resolve autorizar o prefei-
to de Caeté a abrir dez creditos supplementares, no va-
lor total de 16:794$600, a verbas do orçamento vigente,
de accordo com a discriminação feita pelo Departamen-
to da Administração Municipal e archivada na Secreta-
ria do Interior.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO \rALLADAHES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 374

	

[i

Autoriza o prefeito de Tiradentes a perJlwIar terrenos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Conse-
lho Consultivo do irniniCipio, resolve autorizar o piefei
to de Tiradentes a permutar 7. 980,ii2 de terreno de pro-
priedade da Prefeitura, por 1 .240.m2 de terreno incul-
tos pertencentes ao sr. José Eugenio de Almeida, para
o fim de abertura de uma rua que facilitarui o percurso
entre as localidades de Vilia Santa Cruz e São João d'EI-
Rey.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

L.
DECRETO N. 375

Approua contas da Prefe itura de Ilapeceric

O Governador do Estado de Minas Gemes, usan!o
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto ri. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
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Interior, as contas prestadas pelo prefeito de ItapeGerica,
sr. João Baptista Sigaud, relativas ao pci'iodo de 1." de
janeiro a 12 de março de 1934 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo (te 1933 ........5:7078796
Rendas arrecadadas ......25:939$900
Outras operações ....... 1 :1018600

Total	........	32:7498296

Despesa:

Despesa realizada ....... 17 :0108780
Outras operações .......7:5348300
Saldo entregue ao successor . . . .	8:2048216

Total	........	32:7498296

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 376

Approva contas da Prefeitura de itapecerica

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições e de accordo com o disposto na
alinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretariado
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapecerica,
sr. João Baptista Sigaud, relativas ao exercicio de 1933
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	........3:3298966
18Rendas arrecadadas ......2:0238400

Outras operações .......26:3008560

211:653$926

Despesa:

Despesa realizada	......156:1978010
Outras operações ......	 49:7498120
Saldo para 1934	 5:7078796

211:6538926
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1.022:255$581
708:921$958

--G00--

Situação patrimonial:

Activo
Passivo

Patriiiionio liquido ......313:333$623

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 377

Autoriza o prefeito de Bocayuva a abrir um credito
especial

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Bocayuva a abrir um credito especial na iniportaucia
de 138$000, destinado a pagamento do pessoal do tia-
tadouro daqueila cidade.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 11 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 378

Autoriza o prefeito de Bocayuva a abrir um credito es
pecial da iinport.ancia de 1:486$500

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefei-
t 0 de Bocayuva autorização para abrir um credito es-
pecial da importancia de 1:486$500, destinado ao pa-
gamento de diarias e vencimentos do funccionario en.
carregado do serviço sanitario do municipio e das des-
pesas realizadas com guardas sanitarios da Saude Pu-
blica Estadual por occasião do surto typho-malarico ir-
rompido naquelie municipio.
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Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 11 de de-
zernbro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 379

Approva as contas da prefeitura de Leopoldina
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e de accordo com o disposto na
alinca XIX, art. 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Leopoldi-
na, senhor Francisco de Andrade Bastos, relativas ao
exeriicio de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1935	.......23 :550$800
ilendas arrecadadas ......453:530$700
Outras operações	......53 :802$200

530:883$700
Despesa:

Despesa realizada	.......526 :300$600
Saldo para 1935 ......4 :583$100

530:883$700
Situação patrimonial:

Activo	..........2.481 :039$700
Passivo	.........1.343;414$200

Patrimonio liquido ......1.137 :625$500

Palacio do Governo, ciii Beilo Horizonte, 11 de de-
ZeillI)ro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO

p

Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 380

Autoriza cio prefeito de Carmo do Paranuhyba a abrir
creditas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
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selho Consultivo do municipio, resolve autorizar o pre.
feito de Carmo de Paranahyba a abrir dez creditos sup-
plementares e dois espeeiaes, no valor total de 8:839$000,
addicionaes a verbas do orçamento em vigor, de accoido
com a discriminação feita peio Departamento da Admi-
nistração Municipal e archivada na Secretaria do in-

terior.
Palacio do Governo, eia Belio Horizonte, 11 de de-

zembro de 1935.
BENEI)ICT0 VALLADARES Riuclilo
Gabriel de Rezende Possas

DECRETO N. 381

4ppiova, a titulo precariO, um contracto, lavrado pela
prefeitura de Aguruoca

O Governador do Estado de Minas Geroes, usando
de suas attribuiçõeS, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve approvar, a titulo
precario, e até que se institua no Estado o orgão espe.
ciatizado para applicaÇão do Codigo de Aguas, fazendo-
se então a revisão que se tornar necessariii, o contracto
celebrado entre a prefeitura de Ayuruoca e a Empresa
Força e Luz de Ayuruoca para exploração dos serviços
de energia electrica no districto de Carvalhos, e na con-
formidade da minuta offerecida ao Departamento da

Administração Municipal.
Beilo Horizonte, 11 de de..Palacio do Governo, em 

zembro de 1935.
--	---

BENEDICTO VAIJADARES
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 382

Abre credito supplemeritar ás verbas 35, 36, 37 e 13, do
Serviço 36, da Secretaria das Finanças, de rs.
3.309:771$000, para pagamento de juros dos empres-
limos americanos e inglezes

O Govcrnador do Estado de Minas Geraes, usando
do otftihuição contida na lei n. 27, de 2 de dezembro
de 1935»resolve abrir um credito supplemefltar ás ver-

bas 35, 36, 37 e 13 1 do Serviço 36, da Secretaria das
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Finanças, de rs. 3.309:771$000 (tres mil, trezentos e
nove contos, setecentos e setenta e um mil réis), para
pagamento de juros dos emprestimos americanos e in-
glezes, no corrente anno, de accordo com o "Schema
Oswaldo Aranha".

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, emBelio Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 383

Abre credito especial de rs. 5:000$000, para pagamento
de despesas extraordinarias

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 5, de 21 de outubro de
1935, resolve abrir um credito especial de rs. 5:000$000
(cinco contos de réis), para pagamento de despesas ex-
lraordinarias e como reforço 1a verba "Eventuaes",
mencionada no decreto n. 11.858, de 2 de março do cor-
rente anno.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 384

Abre credito especial de rs. 16:170$000 para pagamento
de indemnização á Prefeitura de S. Domingos do Praia

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição contida na lei n. 20, de 16 •de novembro de
1935, resolve abrir um credito especial de rs. 16:17l$000
(dezeseis contos cento e setenta mil réis) para paga-
mento á Prefeitura de São Domingos do Prata, como in-
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deonização da metade das despesas verificadas com a
reparação de habitações damnificadas por occasião da
grande tempestade que cahiu sobre aqueila cidade, a
21 de novembro de 1934.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em l3ello Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

IlENEDICTO VALLAI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

noventa e nove mil e novecentos réis), para pagamento
das despesas de instailação do Tribunal de Contas e
vencimentos de seus membros.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.	 -

BENEDICTO \TALLAL)ARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 387

1

DECRETO N. 385

Abre ciedito especial de rs. 68:444$440, para pagamento
de subsidio e ajudo de custo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei numero 19, de 13 de no-
vembro de 1935, resolve abrir uni credito especial de rs.
68:444$440 (sessenta e oito contos quatrocentos e qua-
renta e quatro mil quatrocentos e quarenta réis), para
pagamento de subsidio e ajuda de custo aos deputados
representantes das organizações profissionaes.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Polaicio do Governo, em Bel(lo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDLCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 386

Abre credito especial de es. 94:799$900, pala pagwnento
de despesas do Tribunal de Contas e vencimentos
de seus ,neinbios
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

(la attril)uiçãO contida ria lei numero 19, de 13 de no-
venibro de 1935, resolve abrir um credito especial de
rs 94:799$900 (neveiita e quatro contos setecentos e

• Abre credito especial de es. 673$500 paro pagamento de
differeliç(l de (lddicionaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
(la attrihuição contida na lei numero a, de 21 de ou-
tubro de 1935, resolve abrir um credito especial de rs.
673500 (seiscentos e setenta e tres mil e quinhentos:
réis), para pagamento de differença de addicionaes da
lei numero 425, de 1906, a dois directores e um porteiro
da Secretaria da Assenibléa Legislativa do Estado, du-
rante os mezes de outubro a dezembro do corrente arme.

Os Secretarios de Estado dos Negocios (lo Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 11 d.
dezembro de 1935.

BENEfICIo VALLAI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 388

Abre credito especial de es. 48:809$950 para paq(s;ne;Èío
de despesa (pessoa!)

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da atiribuição contida na lei numero 5, de 21 de ou-
tubro de 1935, resolve abrir um credito especial de is.
48:809$950 (quarenta e oito contos oitocentos e nove
mil novecentos e cincoenhi réis), para pagamento de
excesso de despesa (pessoal) verificado com a organiza..
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ção definitiva da Secretaria da Assewbléa Legislativa do
Estado.

Os Secretarios do Interior e das Finanças assim o
tenham entendido e façam executar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDIC10 VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 389

Abre credito especial de rs. 5:000$000 paro paaniento
de ajuda de custo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 2, de 17 de outrubro de
1935, resolve abrir um credito especial de rs. 5:000$000
(cinco contos de réis) para pagamento de ajuda de
custo ao deputado que subsititjuiu o sr. dc. Octacilio Ne-
grão de Lima.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, Clii Beilo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBiTRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 390

Abre credito especial de rs. 1.240:000$000 para paga-
inenlo de subsidio e ajuda de custo

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
das attribuições contidas na lei n. 1, de 17 de outubro
de 1935, resolve abrir um credito especial de rs.
1.240:000$000 (mil duzentos e quarenta contos de réis)
para pagamento de subsidio e ajuda de custo a 48 de-
putados, durante a presente sessão, de subsidio á Com-
missão de Representação da Asseinbléa, no periodo de
16 de novembro a 31 de dezembro do corrente anno.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e daks Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cuta

Palacio do Governo, em Belo 1-lorizonte, aos 11 de
dezmmbro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rirntno
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xovier de Abreu

DECRETO N. 391

Abre credito especial de rs. 1:151$600, pata payaIIle!Lio
de addicioiwes

O Governador do Estado de Minas Gemes, usando
da attribuição contida na lei n. 4, de 17 de outubro
de 1935, resolve abrir um credito especial de rs.
1:151$600 (um conto cento e cincoenta e um mil e s&s-
centos réis) para pagamento dos addicionaes da lei nu-
mero 425, de 1906 até 31 de dezembro de 1935, ao che-
fe de secção da Imprensa Official José de Oliveira
Matta.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça enxecutar.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES Rinmo
Ovidio Xavier de Abreiz

r^'
DECRETO N. 392

A bre credito especial de rs. 1: 690$460 para pagamento
de (lddiCiO flue;

O Governador (lo Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contido na lei numero 7, de 30 de ou-
tubro de 1935, resolve abrir um credito especial de réis
1 :690$400 (um conto seiscentos e noventa roll e qua_
trocencos réis) para pagamento de addicionaes da lei n.
425, de 1906, á professora effectiva do grupo esco]al de
Guarará, d. Flavia da Costa Milagres, relativos ao pc'-
nodo de 1.0 de janeiro de 1934 a 31 de dezembro do
corrente anno.

1
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Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educa-
ção e Saude Publica e das Finanças assim o tenham en-
tendido e façam executar.

Palacio da Liberdade. em Belio Horizonte, aos II
de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
José Bonifac io Gliitda de Andrado
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 393

Abre credito especial de réis 834$500 para pagamento de
addicionaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attril)uiçãO contida na lei numero 12, de 4 de no-
vembro (te 1935, resolve abrir um credito especial de
réis 834$500 (oitocentos e trinta e quatro mil e quinhen-
tos réis) para pagamento dos addicioiiacs da lei nunie-
ro de 1906, sendo is 516$000 (quinhentos e deze-
seis mil réis) a Octaviano Mendonça, funccionario da
Imprensa Official, relativos ao periocto de 1.0 de janei-
ro a 31 de dezembro do corrente anno e 318$500 (tre-
zentos e dezoito mil e quinhentos réis) a Zeferino Pires
de Oliveira, guarda fiscal de "Engenho", relativos ao
periodo de 9 de junho a 31 de dezembro do corrente
anflo.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, aos li
de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 391

Abre credito especial de réis 204$000 paro pagamento
de addicionaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei numero 11, de 4 de no-
vembro de 1935, resolve abrir um credito especial (te
réis 204$000 (duzentos e quatro mil réis) para paga-
mento dos addicionaes da lei numero 425, de 1906, ao
guarda fiscal de Porto Novo, Joaquim Augusto da Silva.

O Secretario de E;iado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Bebo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1935.

I3ENEDICT0 \TALLADARES RIaEIftj
Oui(Ijo Xavier de Abreu

DECHETO N. 395

Abre credito especial de réis 403$300 para Pagamento de
addic iOnaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei numero, 12 de 4 de no-
vemnbro de 1935, resolve abrir um credito especial de
réis 403$300, para pagamento de addicionaes da lei nu-
piero 425, de 1906, a A. Hilda Babelio da Matta, directo-
ra do grupo escolar "Henrique Diniz", relativos ao pe-
nodo de 22 (te maio a 31 de dezembro de 1935.

Os Secretarios de Estado 'dos Negocies da Educa-
ção e Saude Publica e das Finanças assim o tenham en-
tendido e façam executar.

Palacio da Liberdade, em Bello Horizonte, aos 11
de dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAP.ES }1I.io
José Boxiifucjo (Jilnda de AruIru,
Ov jdjo Xavier dg Abreu

DECRETO N. 396

Abre credito suppleneutw. de Rs. 170:000$000 ós verbas
e 59 da Secretaria da Educação

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição conticla na lei numero 22, de 11 de no-
vLiflbro de 1935, resolve abrir um credito supplementar
ás verbas 58_7_2.° e 59-7-5.° do orçamento vigente da
Secretaria da Educação e Saude Publica, na importan_
eia de Rs. 170:000$000 (cento e setenta contos (te réis),
destinado ao pagamento de despesas já apuradas e ainda
a serem feitas até 31 de dezembro do corrente anno, com
as aulas extranun-merarias dos gymnasios e escolas nor-
mae officiaes.
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Os Secretarios de Estado dos Negocios da Educa-
ção e Saude Publica e das Finanças assim o tenham en-
tendido e façam executar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos Ii de
dezembro de 1935.

BENEI)IcTo VALLADARES RarErno
José Bonifacio Olinda de Andradr
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 397

Abre credito especial de rs. 1:457$900, para pagamento
de addicioziaes

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 28, de 5 de dezembro
de 1935, resolve abrir um credito especial de rs
1:457$900 (uni conto quatrocentos e cincoenta e sete mil
e novecentos réis), para pagamento dos addicionaes da
lei n. 425, de 1906, sendo 953900 a Gustavo Mello, 1.0

official da Junta Coinmercial, no periodo de 12 de ja-
neiro a 31 de dezembro de 1935, e 504$000 a Joaquim
Muiler 1 rant, porteiro da mesma repartição, no periodo
de 19 de outubro de 1934, a 31 (te dezembro do corrente
anno.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 398

Abre credito especial de rs. 572:444$400, para pa;amen.
lo de subsidio aos Deputados

O Governador do Estado de Minas Ueracs, usando
da attribuição contida na lei n. 31, de 9 e dezenibro
de 1935, resolve abrir um credito especial de Es.
572:444$400 (quinhentos e setenta e dois contos, (lUtrO
centos e quarenta e quatro mil e quatrocentos réis),
para pagamento de subsidio aos Deputados da Assem
biéa Legislativa do Estado, no periodo de 16 de novem-
bro a 31 de dezembro de 1935.

i
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Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 399

Abre credito especial de Rs. 15:000$000, para pagamento
de indemnização

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei numero 26, de 2 de de-
zembro de 1935, resolve abrir um credito especial de Es.
15:000$000 (quinze contos de réis), para pagamento de
indemnização, a d. Catharina de Lucra Basile, refe-
rente ao prejuizo soffrido em consequencia do attenta..
do de que foi victima a Colonia Italiana, em Rosario de
Limeira, municipio de Muriahé, neste Estado.

O Secretario de Estado dos Negocios, das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, aos 11 (1.0
dezembro de 1935.

BENEJMCTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidi0 Xavier de Abreu

DECRETO N. 400

Autoriza o Prefeito de Belio iforizojije a no:'ar um
contracto

O Governo do Estado de Minas Geraes, usando de
altribuições legues, decreta:

Art. 1.0 Fica o Prefeito de Belio Horizonte autori
zado a novar o contracto assignado pela Prefeitura de
Belo Horizonte com a Caixa Economica Federal do Rio
de Janeiro, em 22 de março de 1934.

Art. 2.1 Revogam-se as disposições riu contrario.
Palacio do Governo, em Belio Horizonte, aos 11 de

dezembro í-te 1935.

BENEDIC'l'O VALLADAIIES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 401

Autoriza o prefeito de CataguazeS (1 abrir credito especial
da importailcia de 35:848600

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições resolve conceder autorização ao prefeito
do municipio de CataguaZes para abrir um credito espe-
cial da importancia de 35:848$600, destinado a comple-

tar as autorizações do exerci-cio de 1935, e regudrarizar a

escripta municipal.
Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 17 de de-

zembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 402

Autoriza o prefeito de Extrema a abrir creditos supple-
ment ares

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefei-
to de Extrema a abrir creditos supplemefltal'eS, nuni to-

tal de 5:024000, e de accordo com a discriminação
approvado pelo Departamento (Ia Administração Muni-

cipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 18 de de-

zembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

--

DECRETO N. 403

Autoriza o prefeito de Lima Duarte a pôr em execuçao
o decreto municipal ri. 20, de O de novembro

O Governador do Estado de Minas (',eraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o perecer do Comi-
selho Consultivo, resolve autorizar o prereito de Lima
Duarte a pôr em execução o decreto municipal nuum:'c
20, de 6 de novembro ultimo, dispondo sobre k abertu-
ra de um credito especial na importancia de 900000,

destiínado ao pagamento de despesas com a estada de
um funccionario nesta Capital, e com o Codgo Tiibu-
tari) Municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, IS de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 404
Autriza o prefe i to de Monte Carmelo a abrir credi/os

especiaes e supplementares
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de su as attribuições, e tendo em vista o parecer cio Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefei-
to de Monte Carmello a abrir um credito especial, lia
impor tancia de 1:500$000, destinado ao pagamento do
thesoareiro da prefeitura, e dois creditos supplementares,
uni á 'Verba III-A_2 - Serviço de ruas, de 2:700$000, e
outro ii Verba VI-2 - Despesas imprevistas, de .
2:350$000 .

Pai acio io Governo, em Bello Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 405
Aulorium o prefeito de llanhomy a abrir um credito

especial
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo municipal, resolve autorizar o prefeito
de Itanhomy a abrir um credito especial na importan-
cia de 4:000$000 (quatro contos de réis), destinado ao
serviço de ligação telephonica da séde do municipio á
do districto de Tarumirimn.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENED1CTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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DECRETO N. 40.6

Autoriza o prefeito de lntanhomq a abrir dois cr&filos
supplement ares
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições e tendo em vista o parecei' do Gon-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Itanhomy a abrir os seguintes creditos supleinen-
ta.res a verbas do orçamento vigente: - Verba 111 -- A
- 2	6:500$000; verba III - B - 2 - 4:500000.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 407

Autoriza o prefeito de Parrn!sopolis o abrir creditas eI-
pecines

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o pa recer do Coo
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o priefeito
de Paraisopolis a abrir creditos especiaes, na importan-
cia de 2:000$000, destinados a custear as despesas com
a estadia do Secretario da Prefeitura nesta Capital, a
serviço, e gratificar a outros funcchnarios.

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADAEES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 408

Autoriza o prefeito de Lima Duarte a abrir tini credito
especkil

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Lima Duarte a abrir um credito especial do valor de
1:250$00&, destinado ao pagamento de contribuição do
municipio para a manutenção do Departamento da Ad-
ministração Municipal, relativa ao exercicio de 1934

r'
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Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 409

Autoriza o prefeito de Alvinopotis a abrir creditos sup-
plenientares
0 Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas attribuições, e .tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Alvinopolis a abrir sete creditos supplementares a
verbas do orçamento vigente, no valor total de .
8:277$100, de accordo com a tabelia organizada pelo
Departamento da Administração Municipal e archiva-
da na Secretaria do Interior.

Palacio do Governo, eni Beilo Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDIC'ro VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 410

Autoriza o prefeito de Itapecerica a doar um terreno, a
titulo preCariO
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de soas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve conceder ao prefeita
de Itapecerica autorisação para doar ao Brasil Foot-13a11
Club, a titulo precario, o terreno necessario para a Cons-
trucção de uma praça de esportes, naquelia cidade.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 411

Torna sem effeilo os decretos ias. 398 e 399, de 11 de de-
zembro de 1935.

O Governador do Estado de Mini Geiaes, usando
de suas attribuições, resolve tornar sela effeito os deere-

1.
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1

tos ns. 398 e 399, de 11 de dezembro de 1935, os quaes
abriram creditos especiaes de rs. 572:444$400 (qui-
nhentos e setenta e dois contos e quatrocentos e (luaren-
ta e quatro mil e quatrocentos réis), e de es......
15 :000$000 (uuirze contos de réis), respecti.,aniente,
visto como constituem duplicatas dos decretos n. 352 e
360 da mesma data.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Liberdade, em Belio Horizonte, 18 de de-
zembro de 1935.

BENEIMCTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 412
Approia acto do prefeito de Jequitinhonha, (leerelínido

abertura de cre ditos especiaes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

de suas atiribuições, e tendo em vista o parecer do Coii-
selho Consultivo Municipal e do Departamento de Admi-
nistração Municipal, resolve homologar o acto do 1)1-e-
feito de Jequitinhonha decretando a abertura de credi-
tos especiaes, na iniportancia total de 46:782$800, desti-
nados a regularizar a escripta municipal relativa ao
exercicio de 1933.

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 21 de de-
zembro de 1935.

BENEDIL'I O VALLAOARiS BIBLiISO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N 413
Abre credito supplernenlor de rs. 360:31000O, ás ver-

.s43-4e43-7

O Governador do Estadode Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 36, de 20 de dezembro
de 1935, resolve abrir uni credito supplementar de rs.
360:310$000 (trezentos e sessenta contos, trezentos e
dez mil réis), ás verbas 43 - 4 - e 43 - 7, da Secre-

taria das Finanças, sendo 298:90$000 para pagamento
de funccionarjos contractados da Imprensa, nos mezes
de outubro, novembro e dezembro e 61:347$000, para
pagamento de gratificação a funccionarios effectivos e
obreiros da mesma repartição.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, eni Bello Horizonte, em 23 de
dezembro de 1935.

BENimIcTo VALLADARES RIBEIRO
Ovidjo Xavier de Abreu

DECRETO N. 414
Abre credito especial de rs. 180$000, pura pagamento de

cmddickmnaes.
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

da atiribuição contida na lei n. 38, de 20 de dezembro
de 1935, resolve abrir credito especial de es .....
180$000 (cento e oitenta mil réis), para pagamento de
gratificação addicional da lei 11. 425, de 1906, ao Vigia
Fiscal de "Serraria", Francisco de Assis Ribeiro, no pe-
iiodo de 15 de agosto a 31 de dezembro de 1935.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, em 23 de
dezembro de 1935.

BENEIMCTO VALLADABES RIBEIRO
OvkLjo Xavier de Abreu

DECRETO N. 415
.4hre credito especial de rs. 1.200$000, para papamente

de addicionaes

O Governadcsi- do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição contida na lei n. 39, de 20 de dezembro
de 1935, resolve abrir um crdito especial de rs.
1:200$000 (um conto e duzentos mil réis),, para occor-
rer ao pagamento da gratificação addicional da lei n.
425, de 1906, co chefe de secção da Inspectoria Fiscal
Minas, no Rio de Janeiro, Octavio Vieira Braga, no pe-
nodo de 1.° de janeiro a 31 de dezembro do corrente
anno.

1
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O Secretario de Estado
assim o tenha entendido e

Palacio do Governo, ei
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALL.ADAREs RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu

DECRETO N. 416

Abre credito especial de rs. 343$300, para pagamento de
addicionaes
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

da attribuição contida na lei n. :17, de 20 de dezenilro
de 1935, resolve abrir um credito especial de rs.
343$300 (trezentos e quarenta e trez mil e trezentos

réis), pira pag ,,iniento da gratificação addicional da lei
425, de 1906, ao funocionariO da Secretaria das Fi-

nanças, Manoel Ferreira dos Santos, no periodo de 18
de setembro a 31 de dezembro do corrente anno.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, em 23 de

dezembro de 1935.
BENEDICTO \ 15II,AI>AHES R1BEIBO
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 417

Abre credito especial de 574$000, para pagamento de ad-
diciowies
O Govecnador do Estado de Minas Geraes, usando

da attribuição contida na lei n. 36, de 20 de dezembro
de 1935, resolve abrir um credito especial de .
5748000 (quinhentos e setenta e quatro mil réis), para
pagamento da gratificação addicional da lei n. 425, de
1906, ao primeiro official da Secretaria das Finanças,
Horacio de Souza Costa, no periodo de 1.° de junho a
31 de dezembro do corrente armo.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Liberdade, em Beilo Horizonte, em 23 de
dezembro de 1935.

BEN EDICTO VALLADARES RIBEIRO
Ovidio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 418

Abre credito especial de 1.980:224$200, para liquidação
de compromissos decorrentes de obras publicas exe-
cutadas em exercicios anteriores
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

da attribuição contida na lei n. 41, de 20 de dezembro
de 1935, resolve abrir um credito especial, á Secretaria
da Viação e Obras Publicas, de 1.980:224$200 (mil no-
vecentos e oitenta contos duzentos e vinte e quatro mil
e duzentos réis), para liquidação de compromissos com
a realização de obras publicas executadas em exercicios
anteriores, como segue:

1 . 0	Construcção do Ferum de Sa-
linas, contracto de 12 - 4 - 34

2. 1 -- Idem, da Cadeia de Tres Co-
rações, contracto de 18 - 7 -
933, ultima prestação .

3. 1	Idem, da Escola Normal de
Formiga - contracto de 21	1
-	935 --- ultima prestação

4•0	Ampliação do quartel do 9.°
Batalhão C. M., em Barbacena,
autorizada por administ ração em

16 - 6	934
5,0 - Edificios da Colonia "Santa

Isabel" - reparos em 6 - 4 -
934 ..........

6.° - Construcção da ponte sobre o
rio Paraopeha, em Arrojado Lis-
hôa	contracto em 25 - 7 -
933 - ultima prestação

7,0	Idem, da ponte do rio Sapu-
cahy-Mirim, entre Pouso Alegre e
Santa Rita do Sapucahy - ater-
ros de accesso autorizados em 6

10 - 934 .......
8.°	idem, da ponte, "Americo Tei-

xeira", em Cachoeira dos Maca-
cos - contractos em 8 - 9 -
934 —e 21 - 11 - 934, da pon-
te e da variante de accesso

Construcção da ponte sobre o
Rio Verde, em Porto dos Buenos

contracto em 30	11 - 933
-- ultima prestação . .

dos Negocios das Finanças,
faça executar.
,m Bello Horizonte, em 23 de

170:1638900

31:035$700

78:0458000

201:012$600

11:382$700

7:9448400

115:4448400

111:406$000

26:8838000



620 -

10	Estrada PitanguyPapagaiO -
autorizada por administração, em
26 - 6	934 - ultimo trecho

11 -- Estrada Piumhy-Garças. Adqui-
rida por escriptura publica, de
9-12-934

12 - Estrada Juiz de Fóra-Bicas. Sal-
do apurado em 1934, a favor do
tarefeiro

13 -- Estrada Josino de Britto-CamI)oS
Gemes. Adquirida por escriptura
publica de 3 - 10	934

14 - Estrada Theophilo Ottoni-Itam-
bacury. Adquirida por escriptura
publica de 30 -- 1 1— 934

15 - Estrada Guarany-Porto de Gua-
nhães. Cont:ractada em 25 - 10

934. Saldo de medições já fei-
tas

16 Portadores de vales da antiga
Estrada de Ferro Oeste de Minas.
Anno de 1900. Em virtude de ac-
cardo precedido de setença ju-
diciaria

17 Para pagamento de diarias ven-
cidas por funccionarios da Secre-
taria de Estado, principalmente,
pnaonhciros. em via gens de servi-
ço publico	 35:000$000

1.980:224$20C

Os Secretarios de Estado dos Ncgocios da Viação
Obras Publicas e das Finanças, assim o tenham enten
dido e façam executar.

Paiacio do Governo, era Belio Horizonte, em 23 d
dezembro de 1935.

BENEDICT0 VALLADARES BIBEIRO
Raul le Noronh,1 Sd
O'i Pio Xavier de A bica

DECRETO N. 419

Autoriza o prefeito de Juiz de Fóra a doar um terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo cm vista o parecer do Con-
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selho. Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Juiz de Fór,a a doar á Sociedade de Assistencia aos
Lazaros e Defesa contra a Lepra um terreno com área
de 300 metros quadrados, situado á nua Osorio de Al-
meida, naquela cidade, e destinado á construcção da
séde da sociedade.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attibuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Patrocinio a abrir credito especial de 4:500$000,
para attender a despesas com a acquiSiÇão de immo-
veis, e creditos sup.plementares, na importancia total
de 79:542800, de accordo coma a discriminação dopre-
feito, approvada pelo Departamento da Administração
Municipal.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLSDARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passas

DECRETO N. 421

Autoriza o prefeito de Piranga a abrir creditos supple-
mentores

O Governador do Estado de Minas G2raes, usando
de suas attribuições, e tendo em visl o parecer do Con-
selho Consultivo MunicpLil, resolve autoi'i'/ar o prefeito
de Piranga a abrir credtos supplelflefltareS, numa ilfl-
portancia total de 24 :500$000 e de accOrílO com a discri-
mninação offerecida pelo prefeito e approva(ia pelo De-
partarnento da Administ ração Municipal.

Palacio do Governo, eni Belio Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

150:000$000

100:740$000

10:354$700

276:817$000

165:715$400

167:000$000

DECRETO N. 420

321:279$400	 Autoriza o prefei to de Potrociiiio a abrir creditas

FH
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DECRETO N. 422

Autoriza o prefeito de Bíirbaceiia a doar uni terreno

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Barbacena a doar á firma Ferreira Guimarães &
Companhia, estabelecida naquella cidade com fabrica
de tecido, uma faixa de terreno, com área de 240 me-
tros quadrados e 70 centimetros, de propriedade da Inu-
nicipalidade e situada á ra Doutor Sá Fontoura.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos
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doutor José Bonifa'ciu L:afayelte de Andrada, relativas
ao exercicto de 1933	assim demonstradas

Receita

Saldo de 1932 .	 12:602*000
Rendas arrecadadas	 732:178$500
Operações de credito .....2:270*000

747:050$500

Despesa

Despesa realizada .......636:623$900
Operações de credito .....8:821*200
Saldo para 1934	.......101 :605*400

747:0.50$500

Situação patrimonial

DECRETO N. 423

Autoriza o Prefeito de Bom Despacho a abrir um credito
de 28:792*300

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
sCiio Consultivo Municipal, resolve autorizar o Prefeito
de Bom Despacho a aiji-ir um credito na importancia
de 28:792$300, destinado a completar as autorizações
orçamentarias e regu1ariLir a escripta municipal, exer-
cicio de 1933.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLAI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 424

Approva contas da Prefeitura de Barbacenu

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
afinca XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo Prefeito de Barbacena,

Activo	............5.680:224*600
Passivo	............390:298*300

Pati-imonio hquido	......2.289 :926*300

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 425

Autoriza o Prefeito de Piranga o abri, uni credito sUJ)-
l)lemezllor

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas atiribuições, e tendo em vista o parecei- do Con-
selho Consultivo Municipal, ri»mlve autorizar o prefeito
de Piranga a abrir uni credito supplementar, na impor-
tancia de 54 :939$200, e destinado a regularizar a esemi-
pia municipal, exercicio de 1933.

Palacio do Governo, em Bello Florizonie, 23 de de-
zemnbro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

1
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DECRETO N. 426

Autoriza o prefeito de Palma a abrir um credito espe-
cial

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas altribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Palma a abrir um credito especial, na importaiicia
de 1:250$000, e destinado ao pagamento da quota da
contribuição para o Departamento da Administração
Municipal, exercicio de 1934.

Palacio do Governo, em Bello Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 427

Approb'a contas da Prefeitura de Bom Despacho

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições e de accordo com o disposto na
alidea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Bom Des-
pacho, senhor Flavio Cançado Filho, relativas ao exerci-
cio de 1933 e assim demonstradas

Receita

Saldo de 1932
Rendas arrecadadas
Outras operações

Despesa:

Despesa realizada
Outras operações
Saldo para 1934

Situação patrimonial
Activo	..........893 :014$800
Passivo	..........940 :915$400

Passivo descoberto	......	47:900$600
Palacio do Governo, eni Beijo Horizonte, 23 de de-

zembro de 1935.

BENEIMCTO VALLAUARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 428

itpprov0 contracto lavrado pelo prefeito de Passas
O Governador do Estado de Minas Gemes, usando

de suas attribuições, e tendo em vista o parecer do De-
Iartamento da Administração Municipal e da Secretaria
da Viação e Obras Publicas, resolve approvar o contra-
cto lavrado entre o prefeito de Passos e o senhor An-
tonio Pinto Netto para reconstrucção da rodovia Passos-
Cassia.

Palacio do Governo, em BeiJo Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935

BENEDICTO VALLAI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 429

.4pprova contas da Prefeitura de Borbacena
O Governador do Estado de Minas Geraes, usando

(te suas attribuições e de accordo com o disposto na
aiinea XIX, artigo 12, do decreto n. 9.847, de 1931, re-
solve approvar ,nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Barbacena,
doutor José Bonifacio Lafayette de Andrada, relativas ao
exercido de 1932 e assim demonstradas

Receita

Saldo de 1931	........9:495S900
Rendas arrecadadas	.....	 890:152$400
Outras operações .......29 :615$000

929:263$300

1:848$700
128:028$9011
526:412300

656:289$900

(A9:822$300
280$000

6:187$600

656:289$900
	 III]



929:263$300

850.8331$000
65:828$300
12 :602$000

Despesa

Despesa realizada
Outras operações
Saldo para 1933

Palacio do Governo, em Beijo Horizonte, 27 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
(;(ibi-iel de Rezende Passos
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Situação patrimonial

Activo	..........5.499:74E800
Passivo	 3.014:903$300

Patrinionio liquido	......2.484 :838$500

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BrN EDICTO VALLADAHE.S Riuimno
Gabriel de Rezende Passos	 -

DECRETO N. 430

Autoriza o prefe ito de Barbacerw a abrir um credito de
62:1448800.

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas att.ribuições, e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve autorizar o prefeito
de Barbacena a obrir uru credito na impoilancia de
62:1448800, destinado a completar as autorizações cio
exercicio de 1932 e regularizar a escripta municipal.

Paiacio do Governo, em Belio Horizonte, 23 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLAI)ARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 431

Appi'ova o orçamento da Prefeitura de Beilo Horizonte
paro 11936

O Governador do Estado de Minas Geracs, usando
de suas attribuições e (te accordo com o parecer 39, cio
Conselho Consultivo, resolve approvar o acto do prefeito
de Bello Horizonte, consubstanciado pelo decreto 64, de	1
24 do corrente mez, fixa a despesa e orça a receita do
iaunicipio de Tlello Horizonte, para o exercieL de 1936.	1

ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE B'ELLO HORIZONTE PARA
O EXERCIdO DE 1936

DECRETO N. 64, de 24 de dezembro Wc 1935

Fixa a despesa e orça a receita do municipio de Belio Horizonte,
para o exercicio de 1036

O Perfeito de Belio horizonte., usando das attribuiçõe.S que lhe
confere o artigo 1102, n. 1, Cap. II, Tit. IV, do Regulamento ap-
provado pelo decreto estadual n. 7.677, dz 1928, resolve, de accor-
do com o estaheelcdo pelo artigo 6.0, do decreto 9.768. de 24 de
novembro de 1030, fixar a despesa e orçar a receita do municipio
de Belio Horizonte, para o exercido de 1036, pela seguinte fornia:

CAPITULO 1

Orçamento da Despesa.

Art. 1.0. A Prefeitura de Beilo Horizonte dLspendeM sio eer-
cicio de 1936, a importancia de vinte e uni mil oitocentos e vinte e
quatro contos trezentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e
aeis réis (21.824:361$976), .com os serviços do inunic .ipio, pelos tres

paragraplios seguintes:

CONSELHO DIELIBE-
`IATWO

1 - Secretaria do IConsellio , . -	19:240$000
2 - Secretaria do Conselho Con-

	

sultivo ..........7 :320$000	26:560$000

1 2.° - ADMINISTRAÇÃO MU-
NICIPAL:

1 - Divida Fundada Interna
	3.210:080$000

2	Gabinete do prefeito
	 53:000$000

3 - Gabinete do Advogado - . . -	43:600$000
4 -- Inspectoria de Contractos

	45:240$000

5	Inspectoria do Expediente e
Lomniunicações ......	289:264$000

6	Bibliotheca Municipal
	

80:784$000

1



583:028$000

259:590$000
103:680$000
10:000$000

189:000$000
50:000$000
80:000$000
66:665$976

70:0001000

37:200$000
48:000$000

60:000$000
400:0001000	5.679:131$976

36:240$00,0
221:760$000
215:720$000
176:448$000
158:520$000

132:582$000
350:000$000
800:000$000

2.9,93:600$000
11.184:000$000 18.268W70$000

7.271:183$024
211.974:36l$971

29.245:545$001

- (28

7 - inspectoria da Reoeinta e Fis-
calização ........

8 - Inspectoria da Despesa e
Contabilidade ......

9 - Inspectoria do Patrimonio
10 - Reposições e restituições
11 - uxilios e Suhvenções .
12 - Accidentes no Trabalho
13 - Exercicios Findos .....
II - Aposentados 'e Invalidos
15 - Consumo de Força Motriz e

Energia Electrices pelos pro.
prios mUniCipaeS .

16 - Fiseodização da Companhia
Força e Luz de Minas
Geraes .........

17 - Secção Hollerith ......
18 - Caixa de Aposentadoria e

Pensões .........
19	Evcntuaes ........

9 3.° - DIRECTORIA GRRA;L
DE OBRAS:

1 - Gabinete do Director
2 - Inspectoria Technica
:i -- Inspectoria de Obras
4 - Inspectoria de Águas
5 - Inspectoria da Fiscalização
6 - Inspectoria da Limpeza Pu-

blica	..........
7 - Automoveis e Caminhões
8 - Almoxarifado da preefitura
9 - Pessoal Operarlo .....
li) - Obras Publicas .....

Saldo orçamentarlo .

CAPITULO II

Orçamento da Receita

Art. 2.° Para o mesmo exercicio de 1936, a receita do mil
ncípIo é orçada em vinte e nove mil duzentos e quarenta e cinco
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contos quinhentos e quarenta e cinco mil réis (29.245:545$099), deimpostos, taxas, rendas diversas di scriminadas nos paragraphos
seguintes e operações de credito.

- RENDA ORDINÁRIA:

Disiricto da cidade

a) Renda de tributos:

1 - Imposto:

1 - Industrias e Profissões . . 	1.205:000$000
2 - •Pr,dial ..........2.270:0001000

-	Leis 137 e 310 .......54:0001000
4 - Aferição de pesos e medidas	34:0001000
5	'rra,us	inter-vivos	473:0001000
6 - Licenças ........300 :0001000
7 - Territorial urbano .....360 :000$009

Cedular Sobre renda de oii-
moveis ruraes ......20 :0001000

	

l)iversi5es .......280:0001000	4.996:0001000

11 - Taxas:

10 --- Alvarás de licenças para an.
nuncios ..........15:0001000

11	AL'varáa de licenças para
cOnstracçõe.s ........72 :0001000

12 - Calçamento ........720 :0001000
13 - Emolumentos ......135 :0001000
14 - Iuscripção de vebiculos .200 :0001000
15 - Licenças ........51:0001000
16 - Taxas divereas .......200 :000$000
17 - Numerações de casas -	120:000$000
10 - De Assistencla Publica	350:000$000

	

19 - Escolar ........150:0001000	2.013:0001000

III - Remida Industrializada:

20 - Agua ...........590:0001000
21 - Exgotto .........585 :0001000
22 - Hydrometrcjs .......750 :000$000
23 - Sanitarja .........270:0001000
24 - Collecta de lixo .......165:0001000
25	Cenoiterio ..........135 :0001000
26 - Matadouro .........500 :000$000
27 - Mercado ..........250 :000000	3.245:9001000

ti



3.843:05

75)

11. 105 :545$000

Districto de Venda Nova
a) Renda de Tributos:

1 - Impostos:

28 - industrias e Profissões
	3:000$000

2) - Predial ..........
	1:200$000

30 - Aferição de Pesos a medidas
	250$000

31 - Ceduliar sobre a renda de Im.
moveis ......... 1:000$000

32 - Territorial .........
	200$000

33 - Licenças ..........
	1:000$000

II - Taxas:

34 - Licenças .........
	520$000

III - Renda industrializada:

35 -- Agua ..........

RENDA EXTRAOR-
DINAIRIA

Districto da cidade
36 - Denda Patrimonial:

a) Venda de lotas e hasta publi.

	

blica ..........
	800 :000$000

b) Arr.endaflreato de proprios mu-	
130:000$000

	

nicipaes ..........	
26:000$000a) Aforamento de lotes ......

d) Juros de apolices e titulas

	

de propriedade do muni-	
849:552$000

	

cipio ...........	
50:000$00037 - Multas ..........

1.500:000$000

	

38 - Cobrança da Divida Activa	
150:000$00039	iventuaes .........
15:000$00040 - Bombas de gazolina .	
24:000$00041 - Quota de fiscalização	
38:500$00042 - Quota de pravidencia

43 - Juros de dinheiros em bancos

1
6:650$000

520$000

665$000

e outros ..........180 :000$000
44 - Entradas de origens diversas	80:000$000

Distrieto de Venda Nova

45 - Multas ..........45$00))
46 - Eventuaas .........713$000
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Operações de credito

Caixa Economica do Rio de Janeiro	4.200:000$000
Operações bancarias ........5.000 :000$000
Apodiees a eniittir para serviços di-

vCros .........5.940:000$000 15.140:000$000

29.245:545$000

Ar). 3. 1 O Preefito •supprimirá, quando vagarem, os logares
que reputar desnecessarios.

Art. 4.° Continua o Prefeito autorizado ti mandar cancellar
as dividas provenientes de industrias e profissões em favor de con-
tribuintes; fallecidos ou insolvaveis, que não tenham deixado ou
possuam bens sobre os quaes possa recahir a execução.

Art. 50 Fica restabelecida o art. 175 do decreto n. 16, de
12 de maio de 1927, que manda cobrar os emolumentos das cer-
tidões pela Prefeitura, de accordo com o regimento de custas cio
Estado.

Art. 6.° Os emolumentos de contractos ou quaesquer outros,
serão os seguintes: taxa fixa, 5$000; rasa, $050 por linha, cabendo
50 0 1 0 dos mesmos, respectivamente, ás Inspectorias de Contractas
de Concessões e de Expediente.

Art. 7•0 Fica o Prefeito autorizado a mandar proceder á con-
solidação das 'leis e regulamentos municipaes de Bailo Horizonte,
COM os respectivos commentarios, mediante concurso publico, ins-
tituindo uru premio em dinheiro para a acquisição do melhor tra-
balho que fOr apresentado, podendo despender para esse fim até
20:000$000.

Paragraplio unico. No julgamento do trabuihos apresentados,
com referencia á disposição anterior, em igualdade de condições,
convirá conceder prefere-ncia ao que fOr de autoria de funecionarios
municipaes.

Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades ás quties o conheci-
mento e execução desta decreto pertencerem, que o cumpram e fa-
çam cumprir, tão inteiramente como nelie se contém.

Pi-feitura de Bailo Horizonte, . . . de dezembro de 1935.

(a.) OCTACIIÃO NEGRÃO DE LIMA, prefeito.

- Publicado e registrado nesta Secretaria da Prefeitura de
Bailo Horizonte, aos ......de dezembro de 1935.

O inspector do Expediente, João Ludo Brandão.

5.

1
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TAJ1EL.LAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO DA DESPESA MU.	 Eniprestimo de 7 oj

	NICIPAL PARA O EERCrCIO DE 1936	 1930 - sobre
4	4.677 apolices .	326:6908000

§

	

I.- - CONSELHO DE1JIERATIVO	 j	Emprestimo de 7-1-
VERBA 1	 - 1933 - sobre

5.474 apolices .	383:180$000
Secretaria do Conselho	 Einp•reslimo de 7 ojo
a) PESSOAL	 ,	 - 1935 - sobre

5.869 apolices . .	410:8301000 2.227:6241000
1 - Effectivo

1 Director .....1:000$000	12:000000	 2	De emprestimos
1 Amanuense . . . .	520$000	6:240$000	18:2408000	 Com a Caixa Bcono-

b) Material	 mica Federal	. 	582.45-6$000
Conservação do edo-	 Em operaçõee banca.

gio publico . . .	 1:0001000	 rias ...... 380:0001000	962:4561000
VERBA II	 b) Accessorjos com

Secretaria do Canse-	
O serviço da divida	 201008900 3.210:080$000

lho Consultivo	 VF)It.BA II

a) gratificações es-	 Gabinete do Prefeito
peciaes

Serviço tachygraphico	 4:320$000	
a) subsidio do Pre.-
feito ......3:000$000	36:000$000

h) material	 3) representação da
1i n. 234	 1:000$000Expediente da Secreta-

ria	 3:000$000	 cl gratificação aos
auxiliares de hai.

§ 2. 0 - ADMINISTtRAGÃO MUNICIPAL

VERSA 2

Divida fundada lis-
terna

a) juros:

1 - De apoucas
ni.cipaes

Emprestimo de 6010
- 1914 - sobre
10.577 apolices . .	126:924$000

Emprestimo de 7-1-
- 1929 - sobre
14.000 apolilces . .	90:000$000

O .rnit LIS

Gabinete do Advogado

ii) PESSOAL

1 - Effectjvo

1 Advogado . . .	2 :000$000	24:00080001 Ajudante do Advo-

	

gado ......6001000	7:2001000
2 -- Contractado

1 Escrivão do Judi..

	

dai .......2001000	2:400$000
h) Custas e diligen.

cias em causas da
Fazenda	 10:000$000	43:600$000



48 :2

635

180$000	1:920$090
52$000	624$000
1 0$000	360$000

	

100:000$000	289:264$000

VERBA IV

Inspectoria de Contra-
elos

a) Pessoal:

1 - Effectivo

l inspector .....
1 Auxiliar 'Fechnico
1 Amanuense

2 - Contractado:
1 Praticante	Dacty-

1ographo

VERBA V

Inspectoria do Expe-
diente e Communi-
caçeS

a) Pessoal:

1 - Effectivo

Inspectoria:

1 Inspector .....
1 2. °  llscripturario
2 Amanuenses
1 Protocoilista
1 Auxiliar de Proto-
coilista ......
Archivo:

1 Archivista .
1 Auxiliar do Archi-
vista .......
Portaria:

1 Porteiro ......
1 Continuo .....
24 Serventes .

2 - Contractado:

Inspectoria

2 Praticantes .

Arcliivo

1 Praticante (Aux. de
ArchivLsta) .
Portaria:

4 Praticantes

	

1:600$000	19:200$000

	

1:300$000	15:600$000

	

520$000	6:240$000

	

350$000	4:200$000

	

1;600$000	19:200$000

	

680$000	8:160$000

	

520$000	12:480$000

	

520$000	6:240$000

	

350$000	4:200$000

	

520000	6:240$000

	

350$000	4:200$0

	

520$000	6:240$000

	

300$000	3:600$000

	

300$000	36:100$000

350$000	8:400$000

350$00 0	4:200$000

350$000	16:800$000

b) Gretificação addi.
cional (Lei 181)

Ao Inspector do Ex-
pediente .....

Ao Archivista .
Ao Continuo .

c) Material:

Asq'iisição de mate-
rial para as divr.
sas Inspectorias

VERBA VI

Bibliothcca Municipal

H) Pessoal:

1 -	Effectivo:
1 Bijjliothecario
4 Encarregados
8 Auxiliares
2 Serventes .....

h (ratificação ad-
dicional (Lei 181)

A 1 Encarregado

V8IRBA VII

Inspectoria da Receita
e Fiscalizarão

a) Pessoal:

1 - Effectivo:

1 Inspector .....
1 Superintendente

2 Fiscees Chefes de
circumscripção

2 Chefes de ISecção
4 Fiscaes de 1..
4 Fi-seaes de 2.
3	los	escripture-
rios........

3 Recebedores
6 2.°s escriptui-arios

1

	1:200$000	14:400$000

	

520$000	24:960$000

	

350000	33:600$000

	

3 00$000	7:200$000

	

1 :600$0,00	19:200$000

	

1:300$000	15:600$000

	

1:200$000	211 :800$000

	

1:000$000	24:000$000

	

1:000$000	48:000$000

	

900$009	43:200$000

	

820$000	29:520$000

	

820$000	29:520000

	

620$000	48:960000

52$000	624$000	80:784$000



583:028*000

1) 1 637
1 Encar€gado da iria-

china analytica (2.°
esc.)	 .	80$000	8:160*000

2	Guardas	Livros
(Amanuenses) . .	520$000	12:480*000

4 Amanuenses . .	520$00))	24:960*000
-6 Fiscaas auxiliares	450*000	32:460$000

1 Fiscal de Hydi-ozne.

	

troa ....... 42 0$ 000	5:040$000

3 Entregadores	de

	

avisos ......300$000	10:800$000

1 Fiscal de Venda

	

Nova .......200*000	2:400$000

2 - Contractado:

20 Praticantes . . . .	350*000	84:000*000

bi Gratificação addi-
cional	(Lei 181)

Ao Inspector da Re-

	

ceita .......160$00 ))	1:920$000

A 1 Fiscal Chefe de
circumscripção -.	120$00))	1:440*000

A 1 Chefe de Secção	100$00))	1:200$000
A 3 Fiscaes de 1.1	100$000	3:600$000
A 1 Fiscal de 2. . .	90$00))	1:080$000

A 3 2.°s escriptura-

	

rios -------68*000	2:448*000

cl Percentagens:

Ao Advogado . -	.	12:000$000
Aos Fiscaes (Arre-

cad. de eventuses)	10:000*000	22:000*000

d) Quebras:

A 3 Recebedores - .	50*000	1:800$000
e) Auxiliares de lan-

çamento	....	 20:0001000

f) Material:

1) Armarias e ficha.
rios .......8:000$000

2) 2 machinas regis-
tradoras ------32 :500*000

3) 1 niachina grava-
dora eliectrica ...	20:000$000	60:500*000

VERBA VIII

Inspectoria da Despe-
sa e Contabilidade

a) Pessoal:

1 - Effectivo:

1 Inspector .....

Despesa e Conlabilj-
dada:

3 Chefes de Serviço -
1 Guarda Livros
1 Thasourejro - -
1 )o Escripturario
1 Fiel da Thesoureii-o
2 2.°s escripturarios -
4 Amanuenses -

Serviço de Compras:
1 Engenheiro Chefe
1 LO Escripturario -
1 2. 1 Esci-ipturario -
1 Armazenista .

1 Auxiliar do Arnae
nistü	......

Pagadoria Operaria:

1 Pagador Chefe -

2	Contractado

Despesa a Contabili-
dade:

4 Praticantes - -

Serviço de Compras:

2 Praticantes, sendo 1
dactylographo . -

Pagadoria Operaria:

1 FieI Pagador . . -
2 Praticantes -

3 - Operaria . . -

h) Gratificação ad-
dicional (Lei 181):

Ao Inspector . - - -
A 2 Chefes de Secço

á

1:600*000	19:200*000

	

1:0001000	30:000$000

	

1:000$900	12:000*000

	

1:000*000	12:000*000

	

820$00))	9:840$000

	

700*000	8:400$000

	

680*000	16 :320$000

	

520$00))	24:960*000

	

1:3001000	15:600*000

	

820$00))	9:840$000

	

680*000	0:160$000

	

500$00))	6:0001000

	

350*000	4:2001000

	

1 :000$000	12:000*000

350$000	l6:800$000

350$000	8:40o$000

500$00))	6:000$000
350$00))	8:400*000

18 : 1511 $0 00

160$90))	1:920$000
100$00))	2:400$90i

1



c) Quebras	regula-
montares

Ao ThesOurcirO
Ao Pagador Chefe
Ao Fiel do Th.esoUrei
ro........

VDRBA IX

Inspectoria do Patri-
monto

a) PessOal
1 - EffectivO

1 Inspector .
1 Chefe de Serviço
1 1.0 EscriptUrarbo
3 2 . s EscriptUrarios
2 Amanuenses
1 Fisc1 de Patri(flO-

nio	.......
1 Zelador do Theatro

2 - Contractado:

2 PreltiCaflts .

3 - Opera-rio

Da Inspectoria

VERBA X

Reposições e resumi-
çÕeS

De rendas de exerci-
elos encerrados e
saldos anteriores

VERBA XI

AuxiliOs e subven-
ções
Aos seguintes

) Santa Casa de Mi-
sericordia .....

b)	fti.sylo	Affons()
Penne
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	100*000	1:200$000

	

100*000	1:200*000

	

50$000	600*000	259:590$000

	

1:600*000	19:200*000

	

1:000$000	12:000*000

	

020$000	9:840$000

	

680*000	24:480*000

	

520*000	12:480*000

	

520$000	6:240*000

	

500$000	6:000*000

1

	350$000	8:400*000

5:040*000	103 :680*000

10:000*000

60:000*000

20:000*000

C) Mssle -nidade iluda
Brandão .....

ei) Orphanato Santo
Antonio .....
cento de Paulo

0) Asylo Bom Pastor
g	Conselho Central

Metropolitano

ti) Associação das
Damas de Caridade

1) Asylo da Piedade
(para aus.0 do col-
legio que está fun-
dai,do nesta	Capi..
tal)	.......

) Sanafo-	lmrna_
culada Conceição

ki Sociedade Minei-
ra de Protecção aos
Lazaros e Defesa
contra a Lepra

1) Associação de As-
i5tOncj 5 aos Tuber-
culoso	Proictarios

ni) Sociedade Minei.
ra de Assistencia á
Infancja .....

VERBA XII

Aceid000es no traba-
lho .......

VERBA XIII

Esercicios findos -

VERBA XIV

Aposentados e inva-
lidas

a) Aposentados:

Thsourciro -
DeInesrcador
Fiscal Chefe de

Aguas ......
Officiai de Aguas

(;39

20:000$000
18:000*000
38:000*000
5:000*000

18:000*000

10 :000$000

2:000*000

15:000*000

10:000$000

12:000*000

5:000$000

4 :000$000

	

1:100*000	12:200*000

	

605*000	7 :2GOO

550$0oo

	

500*000	0:000*000

189:000$00(1

50:000*000

80:000$000

I1



66:885$976

1:00$000

1.300$000
1:000$000

8008000
750$000
700$000
680$000
1208000

7008000

350$000

350*000

19:2008000

46:800*000
12:000$000
9:600$000

36:000$006
16:800$000
24:4808000
14:880*000

25:200$000

4 :2000O8

8:400!W00
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1 Administrador do
Mercado ......

1 Encarregado da Co!-
leda do Lixo

1 Vigia da Caixa
d'agUts .....

1 Zelador do Theatro

h) Invalidos:

1 OperariO .....
1 Idem .......
i Idesn ......
2 Operarias .
1 Operaria .....
1 OperariO -
1 Operario .....
2 Operarios .....

VERBA XV

Consumo de força
anotriz e energia ele-
trica pelos propriOs
muniCipaeS .

VERBA XVI

seulizaçãO da Cia.
Força e Luz de Mi-
nas Geraes
a) pessoal

1 - EffectiVO:

1 Engenheiro Fiscal
1 chefe de Secção

2	Contiactado

1 Auxiliar dactylOgra
pisa .......

b) t7ratificaçãO	ad-
dicional (Lei 181)

Ao Chefe de Secção

VERBA XVII

Secção Ho!lerith

Aluguel das	machi-
nas	Ho1lrith
compra de cartões
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495$000	5:9408000

440$000	5:2808000

4008000	4:8098000
2208000	2:6408000

172*500	2:070*000

165$000	1:980*000
156*250	1:8758000

135$500	3:240*000

130$500	1:566$000

120$000	1:4408000
1008000	1:200*000

658624	1:5748976

1:6668666	89:9908992
1:0008000	12:0008000

333$334	4:00018000

1008000	1:200$000

VERBA XVIII

Caixa de Aposentado-
ria e Pensões

VERBA XIX

Ei,entuaes .....

i J.° Directoria Geral
de Obras

VERBA 1

Gal'üIe o Director
a) Pessoal:

1 - Effecti',,o:
1 Director Geral
1 Amanuense

2 - Contractado:

2 Praticantes .
70:0008000

VERBA II

inspecIona Tecenica
nica

a) Pessoal:

1 - Effectj-vo

1 Inspector .....
2 Engenheiros mllssi-
dipaes ......

1 Engenheiro Auxiliar
1 1opographo de 1 .
4 Desenhistas de 1.-
2 Topographos de 2»'
3 2°c •escnipturanios

	

37:200$000	2 l)senhista de 2.

2 -- Contractado:

3 Topographos de 2»'
1 Zelador de plantas

e archivos .
2 Auxiliares Techni-

	

48:000*000	nicos de eserlptorlo
41

400;000$000

5.879:1318976

86:2408000

	1:800$000	21.600$000

	

520$090	0:240$000

	

3508000	8:4008000

ri
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1 Chefe de OffiLnaa

350$000	4:200$000	221:760$000	 de Hydronwtros
--	 O Amanuenses

I#

80$000	960$000

50$0 00	600$000	215:520$000

1 E.ncariegadO de co-
pias heiiographicas

VERBA III

Inspectoria de Obras
a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Inspector .....
1 Engenheiro Munici-
pai.......

3 Engenheiros auxi-
haras ......

3 TopographOS de 1.
2 TopogreiphOS de 2.
3 2.°s EscripturarioS
4 Fiscaes de Obras

de 1.
3 Amanuenses .
i Encarregado de
Obras ......

4 Fiscaes de Obras
2 - Contractado:

1 Praticante dactylo-
grapho .....

b) Gratificação addi-
cional (Lei 181)

A 1 Topographo de 1.'
Ao Encarregado de
Obras ......

VERBA IV

Inspectoria de Aguas
a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Inspector .....
1 Engenheiro Munici-
pal........

1 Engenheiro Auxiliar
1 Residente da Addu-
ctora .......

2 2.°s Eseripturarios

	

1:600$000	19:200$000

	

1:300$000	15:600$000

	

1:000$000	36:000$000

	

800$000	28:8005000

	

700$000	10:80050000

	

680$000	24:480$000

	

520$000	24:960$000

	

520$000	18:7205000

	

500$ 000	6:000$000

	

400$000	19:200$000

	

3505000	4:2005000

	

1:600$000	19:200$000

	

1:300$000	15:600$000

	

1:000$000	12:000$000

	

700$000	8:4005000

	

680$000	16:320$000

1 Fiscal Chefe .
1 Officiai de Aguas
1 Zelado,, de Mattas

2 -- Contractado:

6 ied,sres <te Hydro_
metros .....

1 Chin)ico ......
2 Praticantes, sendo 1

dactyiographo

h Gratificação addi-
rionai (Lei 181)

A' 1 2.0 Escripturario
Ao Officiai de Aguas
Ao Fiscal Chefe

o Zel,<ior de Maltas

VERBA V

Inspect oria da Fisco-li.-ação

a) Pessoal:

1 - Effectjvo

1 Inspector .....
1 Engenheiro Auxiliar
i Administradores
1 2.° escripturario
2 Amanuenses
O Fiacres ......
2 Auxiliares dos Ad-

ministradores
1 Ifachinista do Mata-
douro .......

2 - Contractado:

1 5nearregado de Ap-
preilOnsão e vaccina
de cães ......

-1 Fiscaes .....
2 Praticantes
2 Guardas sanitarjos

Mff 1~

	

550$00))	6:600$000

	

520$000	37:440$000

	

500$000	6:000$000

	

500$00))	6:000$000

	

260$000	3:120$1100

	

5208000	37:440$000

	

4 00$000	4:800$000

	

350$000	S!400$000

	

68$01)0	0165001)

	

50$000	600$000

	

505000	600$000
	260(100	31251190	176:448$000

	

1;600$000	19:200$090

	

1 :000$000	12:000$000
	700$000	33:600$000

	

680$00))	S: 160$000

	

520$00))	18:72U000

	

1505000	21:000$0U

	

3565000	8:400$001

	

21205000	2:640$000

	

400$000	4:800$000

	

150$00))	10:300$000
	350$000	8:400$000

	

200$000	1:800$000	158:520$000
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VERBA VI

Inspectoria da Lim-
pesa Publica

a) Pessoal:

1 - Effectivo

1 Inspector .....
1 Engenh. Municipal
1 Chefe de Secção
1 1.0 Escripturario
2 Amanuenses
1 Fiscal da conserva

dos carros .
1 Pratic. da Garage
1 Guarda da Garage

2 - Contractado:

3 Chauffeurs de 1.
1 Fiscal de Arborisa-
ção.......

1 Praticante .

b)	Gratificação Ad-
dicional (Lei 181):

Ao 1.° escripturario
Ao Guarda da Garage

VERBA VII

Aufomoeis e Cami-
nhões:

Compra de oleo, ga-
zol'ina, alcool motor
e despesas accesso-
sorias .....

VERBA VIII

Almoxarifado da Pre-
feitura

Acquisição de mate-
rial para obras e
stock do Almoxart.
fado para:

.) Inspectoria Tecia-
nica .......

b) Inspectoria	de
Obras .....

e)	Inspectoria	de
Agua s ......

d) Inspectoria	da
Fiscalização

C) Inspectoria	da
Limpeza Publica
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165:0008000

450:0008000

25:000$000

150:000$000	800:000$000

VERBA IX

Pessoal Operarlo:

1 Inspectoria Tecb-
nica......

2	Inspectoria	de
Obras .....

3 Inspectoria	de
Aguas ......

4	Inspectoria	da
Fiscalização

5	Inspectoria	da
Limpeza Publica

VERBA X

Obras Publicas:

Obras novas a serem
executadas no exer-
cicio, acqulslção de
spparelhos para
proseguimento de
serviços industrlall.
zados e compras de
obras literarias, ar-
tisticas e educado.
naea para Bibllo-
theca Publica:

1:

a) Canalização do
corregoa .....2.634:000000

b) Calçaenento a al-
vernarla e paraile-
leplpedos .....2.500:000$000

ci Edificlo da Pre-
feitura .....1.200:000$000

123:600$000

810:0008000

800:000$000

250:0008000

1.010:000$000	2.993:600$000

o
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1 :600$000	19:200$000

	

1:300$000	15:600$000

	

1:000$000	12:000$000

	

820$000	9:8408000

	

520$000	12:4808000

	

400$000	4:800$000

	

350$000	4:2008000

	

31 5$000	3:780$000

420$000	40:320$000

4008000	4:800$000
350$000	4:200$000

82$000	984$000
31$500	378$000	132:582$000

350:000$000

e

10:000$000

1
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400 :000$OOC

2 250 :000$0e
100:000$000

1.500:000$000 10.584:000$000

330:000$000

240:000$000	570:000$000

ir
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os lotes de ni.imeros 1 a 15 do quarteirão 5, e todo o
quarteirão 6, com 8 lotes, todos da 8. , secção urbana.

§ 1.0 O pagamento do preço será feito em vinte
(20) prestações semestraes.

§ 2.0 A falta de pagamento de duas prestações
consecutivas importará na caducidade da venda, sem
que caiba aos compradores qualquer reclamação ou in-
demnização por parte da Prefeitur".

Art, 2.° O terreno se destina á construcção do
Gymnasio "Affonso Arinos", dirigido pelo dr. Lucio
José dos Santos, não podend ser dado ao immovel des-
tino differente.

Art. 3.' O prazo para essa construcção será de
ti-es (3) annos, contado da data da respectiva escri-
ptura.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Prefeito de Belo Horizonte assim o tenha enten-

dido e o faça executar.

Palacio do Governo, em Beilo Horizonte, aos 27 de
dezembro de 1935.

BENEDICTO VALLADA1IES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

d) Parque S. Antonio
c) Pavimentação as-

phaltica
f) Matadouro Modelo
g>	Serviços	tiver-
os......

11:

li) Compra de hydro-
metros ......

i) Idem de cami-
nhões de irrigação

J)	Acquisição	de
obras, jornaes e
revistas para a Ri-
bliotheca Publica 30:000$000 11.184:000$000

16.268:670$000

21 .974:361$9711
"Ido orçanieritario	 7.271 :183$021

29.245:545$000

Inspectoria da Despesa e Contabilidade, 24 de dezembro de 1935.

DECRETO N. 432

Autoriza o Prefeito de Beilo Horizonte a vende!- lotes de
terreno, independente de hasta publica, a Lima,
Guerra & Cori?p. proprielw'ios (10 Gyninusio. "4!-
fonso Aririos", e contem outras disposições

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições, e de accordo com o parecer do Con-
selho Consultivo, decreta:

Art. 1." Fica o Prefeito de Belo Horizonte auto-
rizado a vender, independente de hasta publica, a Lima,
Guerra & Comp., proprietarios do Gyinnasio "Affonso
Arinos". de BeiJo Horizonte, pelo preço de 115:0008000

DECRETO N. 433

Autoriza o Prefeito de Belio horizonte a ampliar aos lo-
tes dos quarteirões 12, 11, 8, 15 e 19, das secções
urbanas, abaixo descripas, os dispositivos do de-
c.-elo n. 145

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attribuições legaes, decreta

Art. 1.' Fica o Prefeito de BeIJo Horizonte auto-
rizado a extender aos lotes dos quarteirões 12, 11, 8,
15 e 19, respectivamente, das sessões 3., 4., 5. 7.,
8.', urbanas, e 1, 45, 48, 52, e 55 da 12.' secção urbana, os
dispositivos do decreto n. 145, de 29 de julho ulti-
mo.

Art. 2.° São extensivos aos membros do Poder Le-
gislativo do os favores do art. 5•0, do citado
decreto n. 145, conferidos aos funccionarios para opa-
gamento dos lotes em 48 prestações mensaes, observadas
as disposições do art. 1°, do decreto n. 119, de 6 de
julho de 1931.rfl	•1
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Art. 3•0 Os sargentos da Força Publita e do

Exercito aqui residentes, poderão gosar tambem dos fa-
vores do artigo antecedente.

Art. 4•0 Os socios da Previdericias do Servidores
do Estado, que tenham residencia obrigatoria na Capi-
tal, embora não sejam mais funcciouarios publicos, no-
derão egualmente gosar dos favores dos decretos acinl;i
citados.

Ari. 5. 1 Revogam-se as disposições em conti-arw.
O Prefeito de Beilo Horizonte assim o tenha enten-

dido e o faça executar.
Palacio do Governador do Estado de Minas Gerae,

em Belio Horizonte, 27 de dezembro de 1935.
BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 434
Approua actos do prefeito de Pará de Minas

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando
de suas attrihuições, e tendo eia vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve approvai- os actos
do prefeito de Pará de Minas, constantes dos decretos
municipaes de numei-os 131, 132, 133 e 134, assignados
em 11 de setembro ulLimo.

Palacio do Governo, em Belio Horizonte, 31 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Gabriel de Rezende Passos

DECRETO N. 435
Cria uma escola districtal, mixta, no nnrnicipio de P1-

tanguy

O Governador do Estado de Minas Geraes, resolve
crear a 3. escola districtal, mixta, na séde do clistricto
de Conceição do Pará, Municipio de Pitanguy.

Palacio do Governo em Belio Horizonte, 31 de de-
zembro de 1935.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Jose Bonifaciq Oli,zda de Andrada
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DErRETON. 436
4ppr00a a co dificação dos dispositivos legues referen-

tes ao I-eginien tributario do Estado

O Governadoi- do Estado de Minas Geraes, de au-
cordo com o artigo 35, da lei numero 9, de 1.0 de no-
vembro deste anno, resolveapprovar a codificação dos
dispositivos legaes, referentes ao regimen tributario do
Estado, que a este acompanha, assignada pelo Secreta-
rio de Estado dos Negocios das Finanças, que a fará
publicar e executar.

Palacio cia Liberdade, W. Belio Horizonte, aos 31 de
dezembro 'de 1935.

BENEDICTO VALLADARIS RIBEIRO
Ovidio, Xavier de Abica.

CODIGO TRIBUTARJO DO ESTADO DE MINAS GERAES
PARTE GERAL

TITULO PRELIMINAR

flos impostos e taxas
Ari. 1.0 De accoi-do com o ai-t. 35 cia lei n. 9 e com

o disposto na lei n. 34, ambas (leste anuo, ficam codifi-
cadas neste regulamento as disposições referentes ao sys-
tema tributario do Estado de Minas Geraes.

Paragrapho unico. A pai-te geral desta codificação
dispõe sobre as regras e normas communs a todos os im-
postos e taxas neila tratados; a parte especial consigna
os preceitos peculiares a cada imposto ou taxa.

Art. 2.° Fica entendido que impostos do Estado
são aquelies cuja renda não tenha destino especificado;
taxas, aqueilas que são exigidas como remuneração de
serviço prestado pelo Estado, ou se destinem á manuten-
ção de determinado serviço publico permanente.

Art. 3.1 Os impostos do Estado incidem sobre:
1) -- Terrenos ruraes.
II) - Transmissão de propriedade caus(-,00rf i einter-vivos, inclusive a incorporação de :amovis ao ca-

pital de sociedade.
Til) - Industrias e profissões.
IV) - Vendas e consignações de natureza mercantil.V) Exportação de artigos de sua producção.
VI) -- Consumo de combustjvejs de motor de explo-são,
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VII) - Actos emanados do seu Governo e negocios
de sua economia, ou regu.ados por lei estadual.

Art. 4.° São taxas do Estado:

1) .-- De defesa da producção.
II) - De occupação de terras devolutas.

III) . De serviços proprioS
Paragrapho unico. Fic:rn supprirJidüs os seguin-

fts impostos e taxas:

1)	Novos e Velhos Direitos, ria porte que coili-

(ia com o seilo federal.
II) --. 11 % sobre passaiefls em estradas de feno.
III) -- Addicionaes de 10 %.
IV)	Consumo de bebidas alcoolicaS.
V) -- Diversões publicas.
VI) -- Taxa de pesegem de gado.
\rTI)	Taxa de matricula de autornoveis.

VIII) - Taxa de viação sobre todos OS impostos do

Estado.
IX) - Taxa rodoviaria.

X) Taxa de obras novas.
XI) - Taxa de licença para circulação.

TITULO 1

!)as autoridades fi:;cees

Ari. 5•0 São autoridact€S fiscaes:

1)	O Governador do Estado.
II) - O Secretario das Finanças.
III) O Director Geral do Thesouro.

IV) - O Director da Receita.

V) .. O Director da Inspectoria Fiscal

VI) - - Os inspectores de rendas.
VII) -- Os Çiscaes de rendas.
VIII) Os coliectOreS.
IX) Os vigias fiscaes
Paragrapho Uuico. As autoridades dos numeros 1 a

1V têm jurisdicção flscnl em todo o Estado; as dos nu-
meros V a IX, a têm nas suas repartições, districtos, cir-

msC ripçõeS, rnufliciPicS e postos respectivos.
Art. (i. Os exactores, referidos neste codigo, são to-

dos quantos csLejm investidos da funcçãO de arrecadar e
agentes fiscae; são, não só os exactores, corno todos
aquefles que tiverem a seu cargo representação dos in-

teresses da Fazenda.

'I'!TULO II

1)u.i Exactorfcxs

Art. 7.° São exactorj	do Estado:
1) - A Secretaria das Finanças, por intermedio do

Thesoui-o

II) --- A inspectoria Fiscal de Minas, no Rio de Ja-
neiro.

III)	.s Coliectorjas nas sédes rnunicipaes ou dis-trictaes
TV)	Os Postos e Pontos Fiscaes, nas fronteiras.
V) -- As Estradas de Ferro, Bancos, Comijonhjas de

Navegação e outras 'empresas, em virtude de contracto
cOM o Estado.

VI) As Tbesourar;as ou i41,cebedorias anflexas aose.staJ)elec j rf1e11t(S e serviços do Estado.
Vil)	As Inspectorias e Fiscalização de rendis, nos

casos previstos neste regulamento

TITULO III

Da Coroj)etejicja

Art. 8.° Em regra, os impostos e taxas do Estada
sio lançados e exigiveis:

1)	Pelas exactorjas da situação dos bens, quando
incidirem sobre imrnoveis ou contractos 'a elies relativos.

TI) - - Pelas das localidades em que o contribuinte
fça operação cornmercial, explore industria, exerça pro-
Íissão, arte ou officjo.

III) .- Pelas dos lugares em que os actos ou con-
tractos sejam cumpridos ou produzam effeitos.

IV) - Pelas de procedencia dos prorjuctos tributa-
io, salvo concessão expressa da autoridade competente
cutorizondo a cobrança no destino.

Art. 9. 1 Nos demais casos, os impostos e taxas p0-
sisrão ser lançados e exigidos pela exactoria cio domici-
lio do contribuinte.

Art. 10. Em meteria de tributos, proroeação de
jurisdicção administrativa se dará apen por :cto ex-
prcs'; da Secretaria das Finanças, que C, , cidirá Lambem
os conflictos de jurisdicção suscitados entre o:nnccj-
narios fiscaes.

Art. li. Em se tratando de processos adrai a istjatj-
vos, como inventarjos, failencias e outros, a cohlirjeteneja
p'rra falar pela fazenda do Estado cabe á exactoria da
séde da comarca em que corre o processo.

1



TITULO 1 V

Das penas

16. As infracções deste regulamento
ás seguintes penas:

Multa.
- Revalidação.

Majoração do imposto.
- Mora.

Apprehensão da cousa.

Art.
sujeitas

1) -
II)
III)
IV)
V)
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§ 1 .0 Nas comarcas que comprehendam mais de um

inunicipio, compete ao exactor da situação dos bens falar
sobre sua avaliação.

§ 2.° Para este efteito os bens situados fóra da ju-
risdicção do juiz respectivo, serão avaliados por preca-
taria.

rt. 12. Em qualquer hypothese, :oesmo na de pro-
P)gação de jurisdicção administrativa, como na judicia-
ria em face de bens situados em mais de um municipio,
a percepção da porcentagem resuectiva obedecerá ás re-
gras traçadas no artigo 8.°, mediante debitos e creditos
feitos em contas correntes na Secretaria das Finanças.

Art. 13. As penas comminadas no artigo 17 serão
impostas pelo Presidente d q Côrte de Appellação do Es-
tado, mediante representação do Contencioso do Estado,
sufficientemente instruida, Ou quando alli chegar o res-
pectivo processo eni grão de recurso.

Art. 14. As penas contidas nos artigos 18 a 24 e 26
a 28, serão impostas, na sua generalidade, pelo Governa-
dor do Estado e pelo Secretario das Finanças.

§ 1 .0 Poderão ser impostas pelo Director Geral do
Thesouro as penas de multa, até 200$000, censura, bem
como determinar ou approvar a imposição das penas de
competencia de funecionarios de catecoria inferior.

§ 2.1 O Director da Receita poderá appliçar a pena
de censura, e determinar a applicacão das de competen-
eia de funccionarios sob sua direcção, nos casos de omis-
são por parte destes.

§ 3.° As penas de revalidação, majoração do impos-
to e aprehensão da cousa, cabe a qualquer funcciona-
rio da Fazenda do Estado, em funcção no local em que
se der a infracção.

Art. 15. As medidas para a effectiva arrecadação
das multas bem como a execução das demais penas con-
tidas no titulo TV competem ás autoridades administra-
tivas, como e quando em cada caso couber.

VI) Prisão iadministrativa.
VII) - Censura, suspensão, remoção e demissão.
Art. 17. Fica sujeito á multa de 500$000 a

1:000$000, além das penas do art. 210, do Codigo Pe-nal1 o juiz que:

1) Adiuittir acção fundada no dominjo ou posse
da propriedade, sem que o autor prove, por certidão,
estar quite com a Fazenda Publica do Estado.

II) - Julgar partilhas sem a prova por certidão
nos autos de estarem pagos os impostos devidos pelo
monte ou pelo inventariado.

III) - Julgar causas de divisão ou demarcação dc
terras particulares, sem estar pago o imposto devido
pelo promovente ou promoventes, até a data da sen-tença.

IV) -- Expedir cartas de arrematação e adjudica-
ção, •deferir pedidos de remisso de bens e dividas e
mandar lavrar escriptura de penda, sem prova de qui-
tação de impostos e taxas devidos ao Estado, relativa-
mente aos bens arrematados, adjudicados renhidos ou
vencidos.

V) - Deferir pedido •de concordata ou de rehaln-
litação do falido, sem que este prove estar quite com
a Fazenda Estadual.

VI) - Admittir acção de indemnização contra a
Fazenda Publica, sem a prova de quitação dos impostos
e taxas devidos por quem a propuzer ou intervier como
assistente.

VII) -. Mandar cumprir testamentosque Cons-
vro proprio das

semte haver sido feita sua inscripção , em li 
exactorias, ou do Contencioso do Estado, na comarca 

aoCapital.
VIII) - Não fizer remetier com vista ao exac toros inveritarjos relativos a heranças jacentes
IX) - Despachar, assignar ou sentenciar autos oupapeis em que não estejam pagos os selios did

termos desta lei.	 ev os, nos
Art. 18. Fica sujeito á m

ulta 'de 200$000 a 500$000,e á suspensão do exercido 'do cargo p01- tres a seis me-zes, além das penas do art. 210, do Codigo Penal, o es-
crivão, notario e official de registro que:

1) -- Lavrar, inscrever ou transcrever escripturaou contracto de qualquer natureza, cartas de arremata-ção, adjudicação remissão e outros documentos sem que
seja exhibido o conhecimento do imposto 'devido até a
data do acto ou contracto

II) - Que extrahjr certidão ou destacar docunjen
tos de autos ou papeis, sem que tenham Sido pagos os

1
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impostos neiles devidos até a época da respecti%a sire-
cadação.

III) - Que não reoietter, dentro de oito dias do
respectivo registro, os testamentos á exactoria poi'a a
necesSaria mnscripção.

1V) - Que processar a arrecadação de heranças
jacentes, sem deilas dar vista ao coliector, logo após o
encerramento.

V) -- - ue servir nos actos a que se refere o art.
17, ris. - . V e Vi, sem que deiles constem as provas
da quitaçi aPi exigidas.

Art. i). Ficam sujeitos á multa de 50$000 a
200$000:

1)	O escrivão, notario OU official do registro que:

a) não i'eiuetter trimestralmente aos coilectores as
estatisticas das transmissões realizadas em seu cartorio,
a qualquer titulo;

b) expedir guias para pagamentos de impostos so-
bre terras, sem declarar a área (, a qualidade das terras
a alienar;

C) sonegar livros e demais papeiS do seu cartorio
ao exame dos funccionarioS fiscaes, quando agirem em
funcção de seus cargos;

d) lançar despachos, lavrar termos, dar posse, cer-
tidões, ou officiar em papeis sujeitos a impostos ou ta-
xas do Estado, sem que estas ou aquelies estejam devi-
damente pagos.

II) --- O exactor que:

a) não conmunicar á Secretaria das Finanças a
omissão conimettida pelos escrivães na remessa das es-
tatiaticas de transmissão de propriedades;

b) concordar, quando tenha de falar cai autos, COfli

avaliações prejudicines ao fisco, quanto ao valor, como
quando deitas não conste a. área a alienar, a qual deve
ser, si exacta, declarada no conhecimento;

e) não der irnInediata communicação á Secretaria
das Finanças de infracções, commettidas por juizes, no-
tarios, escrivães, officiaes publicos e outias autoridades
e funccionariOS, de disposições deste regulamento;

d) averbar nos livros da coilectoria, titulo ou docu-
mento, sem que o imposto ou taxa devidos estejam pa-
gos, ou que deixar de remetter á Directoria da Receita
lista semestral dessas averbações;

e) concordar no julgamento, partilhas, divisões e
demarcações de terras, bem como na expedição de car-
tas de arrematação, adjudicações e remissões de bens,
sem que estejam pagos os impostos e taxas devida
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f) receber, dar andamento, informai-, despachar ou
assignar papel sem que tenham sido pagos os imnosto
ou taxas legaes;

S ) applicai-, com deficiencia, quer em relação áquantidade e qualidade, como relativamente á classifi-
cação dos pro(!uctos, os impostos e taxas constantes des-
te codigo;

h) fizer lançamentos, empregar seilos ou expedir
conhecimentos de impostos, com deficieneja, era fale
das tabeilas e prescripções legaes;

i) não recolhei- pontualmente os saldos Joensaes, ou
retardar a remessa dos balancetes.

Pai-agraplio unico. Além das penas de íOtmiC com-nhinadas neste artigo, OS exactores, conlpreherjdjdos
Como taes todos aquelies que arrecadam inmosíos e ta-
xas do Estado, serão punidos com multas de 50i000 a
200000 por infracções não insertas neste titulo.

Art. 20. Fica sujeito á milta de 100$000 a 500t00O
o contribuinte de qualquer imposto ou taxa do Estado,que:

1) -- Sonegar área ou valor da propriedade, nos
actos sujeitos a impostos ou taxas do Estado.

II) --- Subtralijr ao fisco actos ou con irados pelos
quaes deva pagar imposto ou taxa.

III) - Se estabelecer, para pratica de actos de coro-
mercio, industrias ou outra actividade sujeita a imnpos-
to sem lei- comrnunjcado previamente á exactorj com-
petente, bem como o que deixar de communicar, annual-
niente, a continuação do exercici 0 de suas industrias ou
Profissões e, no correr do exercicio, as transferencias
de local e modificações de firma.

IV) - Fizer registros infieis de vendas mui cantis
realizadas, com intuito de ver reduzida sua contribuição.

V) Que passar contrabando na fronteira de pi-o-
ductos sujeitas a impostos ou taxas do Estaco.

VI) Auxiliai- ou simplesmente tentar psaaa:- con-
trabando, seja por meio de amostras de casas cemmer-
ciaes, seja em malas de roupa, ou qualquer outro meioclandestino.

VII) - Falsifica,-- OU adulterar conhecimento guias
Ou outro qualquer documento relativo ao serviço fiscal.

VIII) --- Obstar por qualquer modo a verificação
do peso, qualidade e quantidade dos producios sujritos
a imposto ou taxa do Estado.

IX) - Jiludir ou tentar iliudir o fisco em Proveito
Proprio ou de outrem, com falsas declarações ou in-
formações no sentido de obstar a cobrança do imposto
ou de reduzir-lhe a impoz-[ancja.

1
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Art. 21. Serão punidos com a multa de 10 a 50 %,

sobre a importancia sonegada á incidencia de impostos
ou taxas do Estado

1) - Aqueiles que assignarem por si, ou por seus
representantes, escriptura de transmissão de immovel
da qual conste preço inferior ao real dos bens.

II) - Aqueiles que deixarem de mencionar na es-
criptura os fructúS pendentes e outros bens considera-

dos immo ' s por lei ou por destino, assim como os
bens mos .s e conjuntamente transmittidOs.

Art.	Incidirão na revalidação, os contribuintes

que não emu j regarem os seilos do Estado ou o empre-
garem deficientemente, nos papeis, livros, titulos e ou-
tros documentos a elie sujeitos.

Paragrapho unicO. A revalidação, que importa em
outro tanto do seilo devido, será exigida por qualquer
funecionariO fiscal sob pena de inutilidade do docu-
mento a da sujeito, para: os respectivos effeitos legaes.

Art. 23. Pagará o imposto aggravado de outro tanto
da sua importanCia, além das pcoas já comminadas, o

contribuinte que:
1) -- Pôr encontrado exercendo actos de comnmer-

cio, industria, ou qualquer profissão sujeita a imposto,
sem ter feito á exactoria competente a respectiva com-
municaÇão, e estiver exgottado o prazo para pagamento

de qualquer prestação.
11) -- Aquelie contra o qual se apurar contrabartdo

consummado.
III) - Aquelie que fôr apanhado em sonegação de

bens moveis como mercadorias e animaes, não se quan-
to á quantidade numerica, como quanto ao peso e qua-
lidade.

Art. 24, Além das penas especificadas no artigo
anterior, será apprehendida a cousa que for objecto de
contrabando, de acto de tommflei'ciO ou industria clan-
destinos, bem como a que for objecto de commem-cio in-
dustria ou profissão ambulante, sem ter sido pago os
impostos e taxas devidos.

Paragrapho unico. Tabem serão apprehendidos os
documentos de natureza fiscal, ou que devam produzir
effeito perante autoridades civis e administrativas, quan-
do falsificados ou nos qnaes tenham sido empregados
seilos falsos ou já usados.

Art. 25. Os contribuintes dos impostos periodica-
mente lançados que não fizerem os pagamntos nos pra
zos marcados nesta lei, incorrerão na mora de 10 % so
bre a importancia em atrazo.
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Paragraplio unico. Os contribuintes dos impostos

de industrias e profissões, de vendas mercantis, e das
taxas de defesa da producção, excepto os de que trata
a tabel13 B, que effectuarem o pa,gainento dos impostos
dentro dos prazos regulamentares serão beneficiados com
o desconto de 10 % sobre a somrna do conhecimento; e

. ue dexai'cio de pagar a primeira prestação na épo-
ca propria perderão o direito ao desconto sobre as de-
mais prestações

Ai-I. 26. Será preso adniinistrativanlente, a requisi-
sição do Secretario das Finanças á autoridade policial
competente, aquelie que, illeg1mente, retiver em seu
poder ou se apropriar de dinheiro do Estado, seja ou
não funccionario publico.

Paragrapho unico A pena deste artigo se applica-
má, não só aos que estejam no exercicio da funcçao
COTflo aos que delia já tenham sido destituidos.

Ar. 27. Além das pens comminadas nos artigos
anuiioi'es, serão applicadas aos funcr onarios fiscaes,
ema falta, as dc censura, suspensão, remoção e demissão
nos lermos dos paragraphos seguintes.

1. A pena de censura será appiieada ao luaccio-
na' que Se revelar negligente no cumprimento de seu
dever, ou que comnmetter falta, que não importe eni pre-
juizo nmaierial para o Estado.

§ 2. Incorrerá na pena de suspensão, até 60 dias,
como perda de vencimentos, porcentagens, diarias ou
quotas, o funccionario que se ausentar do local de suas
fiincções por, mais de 5 dias, sem permissão; que des-
obedecer ordens superiores; que reincidir na impontua-
lidade no cumprimento do devem-; que iludir ou prestar
infom'mações infieis aos seus Superiores.

§ 3.° Será punido 1. 0111 a pena de remoção o func-
cionario que incorrer em falta prejudicial aos interes-
ses nijraes da Fazenda.

§ 40 Perderá o cargo, com virtude de demissão, le-
gaimnente processada, o funccionario que se alcançar por
di:lieiros sob sua guarda, der prejuizos materiaes ao Es-
t:do. ou se tornar indigno do exercicio da fiincção pu-
blica.

Art. 28. Incorrerá, ainda, na pena (te i-esponsabili-
dad' pecuniaria, até a importancia do damno causado,
o fnnccionario que, no exercicio do cargo, clér prejuizo
mnaterial á Fazenda Publica, quer directa, quer indirecta-
mente.

42
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TITULO V

Das Isenções
Art. 29. Não incidem nos impostos e taxas esta-

duaes:
1) Os bens moveis e immoveis que pertençam á

União, Estados e Municipios, estabelecimentos de ins-
trucção, hibliothccas, instituições beneficentes e socie-
dades esportivas sem fim cornmercial; os que sejam
utilizados em serviços dessas corporações ou que a dias
se destinem, bem como os occupir dos por templos reli-
giosos e suas (lependencias indispensaveis.

II) - Os actos em que a União, Estados e Muni-
cipios sejam outorgantes ou outorgados e os em que os
estabelecimentos de instrucção, bibliolhecas, hospitaes
e instituições beneficentes, sejam outorgados, bem co-
mo os referentes ás propriedades literariss, artisticas,
ás tornas ou reposições para facilitar partilhas de bens
indivisiveis e á primeira venda realizada por indus-
trial, cuja producção não exceda de 20 contos de réis
annuaes.

111) - Os serviços do União, do Estado e dos Muni-
cipios, ou regulados por suas leis, os referentes ao ensi-
no livre; os de cultos religiosos; os pessoaes, prestados a
,alario; os en' prol da eugenia da raça, sem fins com-
nerciaes; os referentes aos estabelecimentos de cura
juntos das estancbrs rnineraes; os attinentes ás relações
entre os funecioriarios e suas repartições, que encerrem
exoediente obrigatorio ,ou se refiram a vencimentos,
diarias, contas e outros assumptos de interes:es conjuga-
dos.

IV) - Os bens, actos e serviços, com isenção con-
signada nas Constituições Federal e do Estado.

TITULO VI

Do arbitramento
Art. 30. Sempre que o agente fiscal e a porte não

chegarem a accordo, quanto ao valor, sobre o qual te-
nha de incidir o imposto ou taxa, terá logar o arbitra-
mento judicial ou extrajudicial que se processará nos
termos deste titulo.

§ 1.0 O arbitramento extrajudicial será precedido
de compromisso por escripto particular, no qual o agen-
te fiscal e o contribuinte darão os motivos da divergen-
eia, com citação expressa dos valores antagonicos, e se
bouvftl-ão em dois arbitros e dois supplentes, juridica-
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mente capazes, aos quaes conferirão a competencia de
elegei- um terceiro descmpatador no caso de laudos di-vergentes.

2. No arbitramento judicial, o compromisso se-
rá tornado por termo, lavrado e assignado perante juiz
competente, que nomeará desde logo o terceiro ar-
bitro.

§ 3.° O recurso ao arbitramento obriga ambas as
partes ao cumprimento da decisão final, por um anno.

Art. 31. O arbitro por parte do fisco será um dos
avaliadores judiciaes, sendo o outro o supplente.

Paragrapho unico. Nafalta de uni desses funccjo-
narios, o agente fiscal indicará o supplenle e na falta
dos dois se louvará em duas pessoas idoneas, designa-
do urna para arbitro e outra para supplente.

Ar. 32, Em se tratando de bens, actos ou serviços
(l ue exijam conhecimentos (echnicos, para garantia e s'e-
gurança de arbitramento, tanto os arbj(ros indicados
Pelas Partes, corno os irh-*tros desempatadores devem
ser escolhidos entre p rofissb)naes idoncos.

Art. 33, O arbitraniento judicial deverá ser homo-
logado pelo juiz respectivo.

§ 1.Negada a homologação, prevalece o valor es-
timado pelo agente fiscal no compromisso, salvo re-
curso volunario da parte para a instancia superior; ho-
mologado o arbitramento contra o fisco, o juiz recor-
rerá, necessariamente, de sua sentença.

§ 2.1 Caberá ao Contencioso, do Estado a defesa dos
interesses deste perante a instancia superior, nos casos
dos recursos referidos no paragnapho antei-ior.

Art. 34. E' de 5 dias o prazo para o arbitrainento
extrajudicial, quando a diligencia seja na séde do muni-
cipio e de 1 dias quando fóra.

§ 1.0 O arbitramento judicial deverá se processar
dentro dos mesmos prazos, tendo o juiz 5 dias para pro-
ferir sua decisão e recurso ex-officjo.

§ 2° Se o arbitramento não se concluir nos prazos
contidos no artigo anterior, por culpa da parte ou de
seus arbitros, prevalecerá o valor dado pelo agente fis-
cal no compromisso arbitral, para effeito do imposto ou
taxa em causa.

§ 3.0 Sendo culpado o agente fiscal ou os arbitros
da Fazenda, serão estes substituidos, perdendo as vanta-
gens vencidas, e a.quehle punido com a multa commi-
nada no artigo 19 procedendo-se á nova louvação para
PrOseguimento do feito.

Art. 35. Tanto os arbitros corno o juiz perceberão
as vantagens cotadas no regimento de custas do Estado,

FR-
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para arbilranrentos judiciaes, as quaes serão pagas pela
parte vencida.

TITULO V Ii

Dos inqueritos administra!ivos
,Art. 30. As autoridades fiscaes, dentro da jurisdi-

cção traçada no artigo 5, paragrapho unico, deste regu-
lamento, devem, necessariamente, abrir ou mandar abrir
inqucrito administrativos

1 - Sempre que tiverem noticia de fraude consum-
inada, contra os interesses da Fazenda do Estado.

II - Sempre que se tornar preciso apurar falta gra-
ve de algum funccionario ou distinguir entre varios
culpa de cada um, afim de orientar a applicação das
penas.

Art. 37. São fraudes consummadas:
1 -- A sahida do Estado de productos sujeitos a im-

postos e taxas, sem o cumprimento desse dever.
11 —A sonegação de bens nas transmissões causo-

mortis e a transmissão inter-vivos por valor inferior ao
real dos bens transmittid.os.

Ill -O exercicio de industria, profissão, arte ou of-
flcio, sem a devida communicação á repartição compe-
tente; as vendas mercantis, sem o devido pagamento do
imposto; os contractos, e, cm geral, o uso de documentos
de qualquer natureza, sujeitos a seflo, quando já tenham
cessado aqueiles e produzido os effeitos estes.

1V - O uso de selio falso ou já servido, em autos ou
papeis já julgados ou archivados.

\T_ 0. uso de escripta commercial falsa, com o in-
tuito de reduzir o montante das vendas mercantis rea-
lizadas.

Art. 38. Considera-se culpado:
1 O fu!lccionario que, por negligencia ou favor,

indisciplina ou ausensia, má fé ou deshonestidade, sa-
crificar interesses da Fazenda Publica.

II O funccionario que, em razão de seu cargo,
aconselhar ou der ordem a seus subalternos, para pra-
ticar actos lesivos ao fisco, ou simplesmente não obstar
que assim elies procedam, desde que esteja presente ou
tenha conhecimento prévio do facto.

III -- O funccionario que, por qualquer motivo, si-
lenciar infracções, que sejam do seu conhecimento.

Art. 39. Ao inquerito administrativo deve preceder
sempre syndicancia discreta pelo agente fiscal sobre t

facto tido como fraudulento ou sobre os termos da de-
nuncia recebida.

Art. 40. A mesma cautela deve inspirar o agente
fiscal quando tiver de abrir inquerito pari apurar faltas

. imputadas a funccionarjos

Art. 41. Não só quanto a este ultimo como no to-
cante ao inquorijo relativo ás fraudes, cumpre ao agente
fiscal procurar, de preferencia, se munir de documentos
pubflcos ou particular-es, nos quaes possa, de inicio, coo-
substanciar a prova que vae fazer.

Art. 42. De posse dos elementos a que se referem
os artigcs precedentes, o agente fiscal nomeará um escri-
vão para servir no inquerito, funccionario ou não, e dará
lfliCi() ao feito com uma portaria, di qual conste o facto,
objecto do inquerito, com as e ircumstancias peculiares
ao seu melhor entendjniemito.

§ 1.0 Esta portaria será autuada pelo escrivão, de-
vendo ser acompanhada de documento, si houver, publi-
co ou particular, referente ao facto em apreço.

§ 2.° Em seguitia o escrivão intimará os infractores,
e convidará as testemunhas referidas na portaria, para
prcarem suas declarações e depoimentos, aquciles no
pra7o de 24 horas, si residirem na séde do inquerito e
3 dias si fóra; estas nos prazos que as circlnnstancjas
aconselharem, de tudo certificando nos autos.

3•o Attendencio á intimação, os infractores, por si
ou por representantes com mandato habil, prestarão suos
declarações perante o agente fiscal, que presidir o inque-
rito e duas testemunhas, extranhas ao fisco, sendo aquel-
las reduzidas a termo, nos autos pelo escrivão, essignan-
do-o todos.

40 Salvo o caso de iilquerito para apuração de
faltas commettjcins por funccionarjos no exercicio de
suas tuncções, devem as declarações e confissões dos in-
fractores ser ratificadas pelo respectivo conjuge si hou-
ver, para o que elie será sempre intimado tanibeni.

§ 5• Si nas declarações a que se refere o paragru-
pho 3•0, o culpado ou culpados, sendo joridicamente ca-
pZCS, confessarem expressamente a falta que lhe é impu-
tada, e o fizerem de modo livre, a confissão valerá corno
prova util da fraude commettida, e não poderá ser re-
tratada.

§ 6.° Negando-se a prestar declarações sendo inti-
irados, os infractores serão tidos como confessos e pu-
nidos de accordo com esta lei, devendo o escrivão ao in-
ti!nal-os, fazei-os scienle desta condição.§ 70 

Era caso de molestia provada, serão as decla-
rações tomadas na residencia dos infractores, ou onde
estiverem, observado o disposto no paragrapho 3.°.

kl,.
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§ 8.4 Quando uni ou alguns dos culpados confessa-

rem e outros negarem o facto, a confissão valerá corno
prova plena, apenas quanto que1les, devendo no entan-
to ser tido como presumpçõo vehemente da culpa destes
Lambem.

§ 9.° Os factos repetidos ou consmcns ás fraudes e
simulações podem ser provados por presurnpções.

§ 10. Sendo a confissão vaga ou equivoca, o agente
fiscal fará as inquirições necessarias ao seu esclareci-
mento, não podendo a parte se furtar á lucidação do
que houver dito, sob parra de ser a confisso interpreta-
da contra alia.

§ 11. Negado o facto pelo infractor ou infractores,
o inquerito proseguirá pelo depoimento das testemunhas
arroladas, observando-se os requisitas dos artigos se-
guintes.

Art. 43. Podem depôr corno testemunhas nos ia-
queritos tdministrativos todos quantos a lei não prohibe.

Paragrapho unico. Não podem servir de testeniu-
rhas, além dos juridicamente incapazes:

1 -- Os interessados no objecto do inquerito.
11 - Os conjuges
III -- Os parentes por consanguinidade ou affinidn-

de dos infractores ou do agente fiscal empenhado em fa-
zer a prova.

IV	O; funccionarios fiscoes.
Art. 44. As testemunhas peitedas por dadivas ou

promessas de dadivas, e suspeitas por arguição de urna
das partes, poderão depôr, sem que esse defeito preitidi-
que a fé de seu depoimento, si este for coherente com as
demais provas ou depoimentos, ou favoravel ao interes-
se de quem tenha arguido a peita ou suspeição.

Art. 45. Para todos os depoimentos de testemunhas
será citado o infractor, com designação de dia, logar e
hora, devendo mediar 24 horas entre a citação e os de-
poimentos.

Art. 46. Antes de se iniciar a inquirição será la-
vrado o termo de assentada, sobre o qual as partes pode-
rão reclamar quanto á identidade das testemunhas, de-
cidindo o presidente do inquerito o que lhe parecer de
justiça.

Art. 47. Em seguida será a testemunha qualifica-
da, devendo declarar seu nome por inteiro, edade, profis-
são, estado civil, domicilio ou residencia e suas relações
de pnrentesco. amizade <)ti com as partes
interessadas.

Art. 48. Não estando impedida de depor, a teste-
munha prestará compromisso solenne de dizer a verda-

de do que souber sobre os factos constantes da portaria,
circumslancias que os esclareçam, devendo individual' es-
tas, corno o modo por que soube do facto, quando e
onde soube, indicando ainda outros pessoas que saibam
do f eto, por terem visto, ouvido ou de sciencia propria.

Paragi-apho unico .As testemunhas que não pude-
remo comparecer ao local do inquerito, por enfermidade
OU edade avançada, serão inqueriijas em SLma residencia,
OU oíie se encontrarem.

\rt. 49. Para validade dos inquel-itos administrati.
'os devem ser inquiridas quatro testemunhas no minimno.

§ 1.0 Si tres destas affirrnareni o facto de modo in-
Coiteste, ter-se-á por provada a falta imputada.

2." Si maior for o numero das testemunhas inqui-
ridas, ter-se-á por feita a mesma prova si a sua maioria
affirmam' o facto de modo coherente e inconteste.

Art. 50. O infractor ou seu advogado poderá per-
guntar e contestar fundornenfadarnente as testemunhas
arroladaa pelo agente fiscal, Como apresentar suas teste-
rainhas, que serõo, por sua vez, contestadas e pergunta-
das pelo representante do fisco.

Art. 51. Reduzido a termo cada depoimento, assi-
gnado pelo agente fiscal, infractor e testemunhas, serlio
os autos Concijisos ao presidente (lo inquerito,

Art. 52. De posse dos autos, o agente fiscal orde-
n rá novas diligencias, si dessa necessidade concluir
pelo exame que deiles fizer.

l.° Não havendo mais providencias a ordenar,
lesp:hará no sentido de ser aberta vista dos mesmos ao
infrar tom- pelo prazo de 5 dias, prorogaveis por mais
cinco, por motivo justo, para produzir sua defesa.

§ 2.° A vista será dada na repartição fiscal, onde se
Processar o iflquerito, devendo o escrivão, guarda dos
autos, estar sempre presente ao exame que delles façam
os infractores.

30 
Durante o prazo acima estabelecirlo poderão

os infractores fazer juntar aos autos quaesquer documen-
tas que julguem uteis aos seus fli'feresses.

Art. 53. Expirado O Prazo de allegações dos Infra-
ctores, serão os autos conclusos ao agente fiscal, que, no
pr,zo de dz dias, em relatorio minucioso, suhmetterá o
inqnerito á Directoria da Receita, para as medidas til-
tenores constantes dos artigos 56 e 57.

Art, 54. As normas prescriptas nos artigos ante-
riores se applicam'ão aos in gueritos para apuração de fal-
tas commetfid.as pelos funccionaiios no exercicio de suas
fvnci-'ões, considerando-se confessos 1aquelles que estive-
rem foragidos.
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prehender alguem em tentativa ou pratica de actos dos
quaes possa resultar evasão de renda do Estado.

Art. 59. Taes actos são:
1 -- Tentativa de transporte clandestino pala fóra

do Estado, de productos sujeitos a impostos au taxas.
II -- Emprego de meios ardilosos para illudir os

funccionarios fiscaes, com intuito de escapar ao paga-
inento dos tributos.

III - Falsificação ou uso de guia falsa para, com
ella, obter livre transito, ou passar producto mineiro
como de outro Estado.

IV - Tentativa de passar determinada mercadoria
por outra, com o fim de pagar imposto menor.

V - Compensação com producto mineiro, do peso
de productos de outro Estado que venham ser beneficia-
dos ou rebeneficiados em Minas

VI - Tentativa de effectuar transmissão de proprie-
dade, por 'meio de guia com valor inferior ao real do im-
movei, caso em que se dará a ílpJ)rehensão da guia que
ficará junta ao 'auto.

VII -- Exercício de industria, profissão, arte ou of-
ficio, sem a necessaria •comuiunicaçíío á repartição com-
petente; vendas mercantis, sem o pagamento dos impos-
tos devidos; os contractos e, em geral, o uso de docu-
mentos de qualquer natureza sujeitos a seilo, quando ain-
da cm curso aquelles e vigentes estes.

VIII - Emprego de sello falso ou já servido, em
autos ou papeir, ainda em curso.

1 X— Esc'ripta commercial falsa, referente ,à período,
cujo imposto não tenha sido pago, com o intuito de re-
(luzir a importancia a pagar.

Art. 60. Em todos estes casos, o agente fiscal de-
verá convidar o infractor a pagar im'mediatamente os
impostos e 'multas devidos.

§ 1. ' No caso de recusa, a referida autoridade, in-
vocando, se preciso, o auxilio da policia, lavrará auto
de infracção, apprehensão e 'deposito do qual devem
constar o dispositivo legal violado, o caracteristico da
fraude e o seu objecto, como os bens apprehendidos e
seu deposito.

§ 2.° No caso de resistencia physica por parte do
infractor, deve o agente fiscal providenciar sua prisão,
pelos meios legaes mais ao seu alcance, devendo tudo
constar do auto respectivo.

§ 3.° Havendo apenas resistencia moral, o auto de-
deverá consignar a recusa do infractor em assignai-o,
gesto este que deve ser confirmado expressamuente pelas
testemunhas que o suscreverem.

1
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Paragrupliu unico. Eia caso de peculato, afies (ir
inicial o inquerito o agente suspenderá, de proinpto, o
funccionario cai falta, pedindo á Directoria da Receita
que providencie sua prisão adininisti'ativa, si estiver fo-
ragido.

Art. 55. Os cuniplices ou co-autores das infrac-
ções ou das faltas coinmettidas em funcção do cargo, de-
verão ter sua responsabilidade bem caracterizada no
inquerito, afim de serem punidos, corno em cada caso
couber.

Art. 56. Uma vez recebido na Directoria da Re-
ceita o inquerito administrativo será ahi examinado de-
tidamente -

§ 1 . 0 Julgando provada a infracção ou falta deite
constante, a autoridade competente imporá a pena que
for applicavel, nos termos deste codigo.

§ 2.° Tendo sido preterida alguma formalidade es-
sencial, a Secretaria converterá o julgamento do inqueri-
to em diligencia, para que seja preenchida a falha no-
tada.

§ 3.' Si a falta apurada, relativa a funccionario,
que conte mais de dous annos de serviço, acarretar-lhe
a pena de demissão, a Secretaria promoverá então o res-
pectivo processo administrativo, para ) qual o inquerito
servirá de base.

§ 4° No caso de infracção, cuja pena seja imposta
em dinheiro, será desde logo inscripta a divida, sendo
o inquerito e a respectiva certidão reinettidos ao func-
cionario que houver promovido aqueile, afim de fazer
irnmediata cobrança 'amigavel.

§ 5•0 Si o infractor negar-se ao pagamento, o agen-
de fiscal passará logo o inquerito e certidão ao promotor
de justiça do domicilio do infractor, para proceder á
cobrança judicial, observando-se então, as regras traça-
das no C. do P. C. do Estado.

Art. 57. Quando o infractor incorrer cio crime,
previsto na Consolidação das Leis Penaes da Republica,
o inquerito, feita a liquid, ção a'inigavel, será rernettido
ao promotor de justiça do domicilio do infractor, para
o procedimento criminal, que assim tambem agirá, quan-
do lhe couber fazer a cobrança executiva.

TITULO VIII

Dos autos de infracção

Art. 58. A lavratura de autos de infracção de
lei, tem logar sempre que qualquer autoridade fiscal s
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§ 4. 0 Em qualquer dos casos, será permittida ampla
defesa ao infractor, que fará suas aliegações, podendo
apresentar testemunhas, sendo tudo reduzido a escripto
e junto ao auto.

Art. 61. Os autos de infracção, apprehensão e de-
posito serão lavrados de proprio punho cio agente fiscal
que descobrir a fraude, ou por quem for designado para
servir de escrivão, e obedecerão os modelos constantes
lesta lei, peculiares a cada tributo.

Paragrapho unico. Observando-se as mesmas re-
gras do artigo anterior, os autos poderão ser lavrados
pelas autoridades policiaes, ou seus escrivões, que os re-
meiterão ao agente fiscal, para procedimentos fiscaes.

Art. 62. Os bens que constituirem o conteudo da
fraude devem ser apprehendidos pelo seu total, restitu-
indo-se a parte excedente ao necessario para satisfazer
a divida fiscal.

Art. 63. Não sendo pago o imposto com as multas
no prazo de vinte e quatro horas, o agente fiscal vende-
rá, em leilão, os bens apprehendidos ou parte bastante
deites para cobrir a divida.

Paragrapho unico. Dessa venda será lavrado um
termo, do qual constarão as cousas vendidas, seu preço
e os nomes de duas testemunhas, as quaes o assignarão
com os funccionarios fiscaes.

Art. 64. Preenchidas as exigencias fiscaes, nos ter-
mos dos artigos anteriores, as pessoas detidas serão en-
viadas com os documentos e informações necessarios, á
autoridade policial, para o respectivo procedimento cri-
minal.

,Art. 65. Tratando-se de fraude consummada, quan-
do a acção fiscal não possa mais ser repressiva, os agen-
tes fiscaes deverão abrir inqueritos administrativos e,
com as provas feitas remetterão o processo á Secretaria
das Finanças para as providencias necessarias a cada
caso.

Art. 66. Os cumplices, na tentativa de fraude, res-
ponderão solidariamente com os autores ficando sujeitos
ás mesmas penas fiscaes.

TITULO IX

Das restituições

Art. 67. Os pedidos de restituições de impostos,
indevidamente pagos, só serão recebidos por via admi-
nistrativa, si interpostos dentro dos prazos a que se re-
fere o artigo 85, e estiverem instruidos com o respectivo
conhecimento, salvo o disposto no artigo seguinte:
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Art. 68. O conhecimento poderá ser supprido por

certidão expedida pela repartição que honver recebido
o imposto.

Art. 69. Nenhuma restituição de imposto, quer ex-
hibido o conhecimento, quer em face da certidão, se ef-
fectivará, após despacho da autoridade competente, sela
que se annote na 2.' via daquelie, o facto de ter sido o
imposto restibuido.

Art. 70. Os impostos, em geral, só serão restitui-
dos, total, ou parcialmente, nos casos de pagamento em
duplicata, isenção legal, engano arithmetico, applicação
excessiva, em face desta lei, bem como resolução, seu-
tença annullatoria, inadimplemento provado da condi-
ção, relativamente a actos ou contractos sujeito a ira-
È)OStOS.

Art. 71. Não se restituem os impostos devidos nos
contractos em que figurem as clausulas de retro venda e
de melhor comprador, nem os cobrados em sellos adhe-
sivos.

Paragrapho unico. Neste ultimo caso a parte lesa-
da será indemnizada pelo Estado da metade da impor-
tancia do selio cobrado em excesso, a qual será des-
contada dos proventos do funccionario culpado, cabendo
á parte rehaver directamente deste a outra metade.

Art. 72. As restituições de multas, illegalmente iam-
postas, ou relevadas ficam sujeitas aos requisitos dos ar-
tigos 67, 68 e 69.

Paragrapho unico, As majorações de impostos são
consideradas acessorios destes, e só serão restituidas se
Lambem o forem os impostos que acompanharem.

TITULO X

Dos conhecimentos

Art. 73. Nenhuma arrecadação de imposto, taxa ou
qualquer contribuição será feita pelos exactores, a qual-
quer titulo, sem que se expeça O conhecimento previsto
neste regulamento, para cada especie de tributo.

Art. 74. Para. esse effeito, a Secretaria das Finan-
ças terá sempre em stock cadernos de conhecimentos,
impressos de accordo com as prescripç;cs traçdas nos
artigos seguintes, com os quaes serão supprida; as exa-
ctorias, nos termos previstos neste titulo.

Art. 75. Os cadernos de conhecimentos ecão mi-
pressos em papel de côres differentes, terãoa fórma re-
ctangular, e cada conhecimento será assinalado com o
titulo do imposto ou taxa, a tinta preta, em caracteres

1



1destacados, na direcção do angulo esquerdo inferior do
conhecimento para o direito superior.

Art. 76. Os conhecimentos de impostos serão redi-
gidos de forma que contenham todos os elementos ne-
cessarios ao levantamento do calculo do imposto.

Art. 77. Os impostos e taxas serão arrecadados em
conhecimentos, nos termos de portaria do Secretario das
Finanças.

Paragrapho unico. Os demais tributos serão arre-
cadados em seilo.

Art. 78. Os cadernos serão rubricados com a
chancella do chefe do Serviço de Tomada de Contas e
remettidos aos exactores, dentro das seguintes observa-
ções:

1-- Proporcionalmente aos movimentos de cada
exactoria, mediante registro em conta de cada exactor,
em livro do almoxarifado da Secretaria, devendo o re-
gistro conter a data da remessa, numero de cadernos re-
niettidos, com especificação deiles, segundo o imposto
respectivo.

II - Do mesmo registro constarão as devoluçõe;
dos canhotos, de modo que se possa, a qualquer morrien
to, conhecer a reserva de cadernos existentes em podei
de cada exactor.

.111 - Para o effeito dos numeros anteriores, deveu
os exactores conservar os cadernos em seu poder, até
exgottamento de todos os conhecimentos, como devolvei
os canhotos logo que se tenha findado o caderno, afin
de se fazer novo supprimento.

IV Os supprimnentos serão feitos, segundo o nu
mero de contribuintes conhecido e segundo a época do
pagamentos de impostos, sempre de modo a não falta
cadernos de conhecimentos aos exactores.

Art. 79. Nenhum exactor, salvo o caso de passa
gem legal da exactoria a outro funccionario, poderá s
utilizar de caderno de conhecimento pelo qual não scj
responsavel.

Art. 80. Os conhecimentos, em duas vias, serão cx
•trahidos com papel carbono duplo e escriptos a lapL
tinta.

Paragrapho unico. A primeira via será entegue a
contribuinte, devendo a segunda acompanhar o balanceti
do periodo a que se referir.

Art. 81. Os conhecimentos serão extrahidos con
calligraphia legivel, sem emendas, rasuras ou borrões.

Paragrapho unico. Os que contiverem esses ou ou
tros defeitos, serão devolvidos á Secretaria, com os ba
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lancetes, devendo ser eseripta sobre elies a palavra -
inutilizado - em todo seu comprimento.

Art. 82. Os fiscaes de rendas deverão permutar
conhecimentos de seus cadernos, pelos que se acharem
ciii poder dos contribuintes, por elles visitados, remei-
tendo estes á Secretaria, afim de serem cotejados coma as
respectivas segundas vias.

Art. 83. Nos conhecimentos diversos serão arre-
cadados os impostos não especificados, a divida activa,
bem como as multas por infracções e rendas eventuaes

TITULO XI

Dos recursos

Art .84. Ficam estabelecidos os seguintes recursos,
em materia de tributação:

1 - Do lançamento.
II - Dos outros actos fiscaes,
111 - Das decisões de instancia.

Art. 85. Dentro do prazo improrogavel de 30 dias,
pôde o contribuinte recorrer do lançamento feito, não
só para modifical-o, como para cancellal-o, quer quanto
ao primeiro, quer quanto ao segundo semestre.

§ 1.' O prazo acima é contado da data em que o
contribuinte tiver, do lançamento, conhecimento pes-
soal, epistolar ou por edital.

§ 2. 1 'O recurso deve ser interposto por interniedio
do fanccionario fiscal, que houver feito o lançamento,
e, na sua falta, perante o coliector, que o receberá con-
tra ficha expedida ao recorrente

§ 3 1 O recurso será rernettido á Directoria da Re-
ceita, com a informação da funccionario lançador, ou
do coliector, podendo a Directoria decidir em face ape-
nas do que este informar, ou converter o julgamento
em diligencia para que aquelle o informe, onde se achar
na Ocnasjão.

§ 4•1 Sempre que o recurso interposto não vier
instruido com prova habil do aliegado, a Directoria des-
pachará no sentido •de prover-se áquelia prova.

Art. 86. Das multas impostas pela Secretaria das
Finanças, por infracções fiscaes, o interessado póde in-
terpor hourso para as autoridades superiores, dentro do
prazo de 15 dias, contado da data da publicação 'da
respectiva imposição, observadas as regras contidas no
art. 85.

1 . 0 O recurso deve ser interposto por interme-
dio 'da autoridade que houver descoberto a infracção eí
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PARTE ESPECIAL

TITULO 1

Do imposto territorial
CAPITULO 1

Da incidencia do imposto

Art. 97. O imposto territorial incide sobre os ter-
renos ruraes, na forma prescripta neste Codigo.

§ 1.0 Consideram-se ruraes os terrenos situados
fóra do perimetro urbano das cidades, vilias, districtos
e povoados que tenham mais de 20 casas agrupadas
nos termos do paragrapho seguinte.

§ 2. 1 O perimetro urbano comprehende os terrenos
em que haja arruamento, com edificações, em cidades,
villas, districtos e povoados que tenham mais de 20
casas agrupadas.

§ 3•0 Na cidade de Belio Horizonte, o perimetro
urbano comprehenderá os agrupamentos denominados
"Vilias", desde que contenham mais de 30 edificações,
bem como a área existente entre essas vilias e o centro
urbano.

Art, 88. O imposto territorial grava o imovel so-
bre que recae, para o effeito de ser exigivel do respe-
ctivo proprietario, adquirente, l)OSsUi(lor Ou occupante
qualquer titulo.

Art. 99. O imposto territorial é exigivel á razão
de sete por mil (711 .000) sobre 80 % do valor real do
lmnmovel, sendo de cinco mil réis (5$000) a sua con-
tribuição minima.

CAPITULO 1

Do lançamento

Art. 100. O lançamento de novos contribuintes do
imposto territorial será feito:

a) por declaração escripta, referente ás proprieda-
xes que não tenham sido lançadas até a revisão a que
se refere o artigo 130;

b) em face de transmissão "inter-vivos", a qualquer
titulo, para ser modificado ou canceilado o lançamento
do transmittente, aberto ou augmentado o do adquirente,
fazendo-se o novo lançamento de accordo com o titulo
de transmissão, salvo fraude provada;

e) á vista das estatisticas de transmissões "causa-
mortis" remettidas pelos escrivães dos inventarios, sal-
vo erro ou omissão;
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será decidido pela autoridade superior áqueila que
imposto a multa.

§ 2.0 A Secretaria das Finanças não tomará e
cimento do recurso, si as aliegações nelie contida
se acharem sufficientemente provadas.

Art. 87. Dos actos e decisões praticados
exactores em funcção de contractos com o Estado
as estrad:. de ferro, companhias de navegação
tros, cabem, dentro dos mesmos prasos, os recurso,
vistos nos rts. 85 e 86.

Art.	Das decisões proferidas pelo Dir.ct
Receita cabe recurso voluntario para o Director
do Thesouro

Art . 89. Negado provimento por este, póde
o contrbiunite recorrer para o Secretario das Fin
desde que o recurso venha acompanhado de allet
e provas ainda não produzidas nos recursos anter.

Art. 90. Nos casos em que a legislação trib
seja omissa, ou naquciles em qUe o contribuinte
gue amparado por lei federal, ou por preceito ou
plesmente por principioS esposados pela Constituiç
Estado, o contribuinte pôde interpor recurso extr
nario para o Governador do Estado, que o decidi

Art. 91. São de 15 dias os prazos para cad
dos recursos de que trantani os arts. 87, 88, 89 e
quaes se contam da data da publicação do acto
rido

Art. 92. Fóra dos prazos referidos neste cai
nehum recurso será recebido administrativamente

Art. 93. Proferida a decisão de ultima jnst
ou perdidos os prazos a que se refere o art. 91,
trhuinte deverá pagar seu debito dentro de 15 dias
tados da data da publicação do despacho respccti
jornal official, ou da expiração daquelles prazos.

Art. 94. Das decisões dos funccionarios
que importem em deferimento de pretensões das r
devem recorrer "ex-officio" para o Director da R
aquelie que as proferirem.

Art. 95. Os prasos marcados neste titulo s
rem apenas ás reclamações de natureza administ
e não prejudicam os interessados quanto ao direit
recursos ao Poder Judiciario, para os quaes vigor
prasos da Legislação Federal.

Art. 96. Uma vez recebido, administrativame
recurso terá effeito suspensivo até que seja profe
decisão final.
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CAPITULO III

Da arrecadação e escripturação

Art. 109. A arrecadação do imposto territorial se
fará nos mezes de abril e outubro, de cada anno, medi-
ante conhecimentos proprios, em duas prestações eguaes.

Paragrapho unico. Serão arrecadadas de uma só
vez, no mez de abril, as contribuições eguaes ou inferio-
res a duzantos mil réis (200$000).

Art. 110. Quando, por prorogação de jurisdicção,
a Secretaria conceder, ao contribuinte quite, permissão
para pagar o imposto em municipio que não seja o do
lançamento, o exactor que o receber dará aviso imme-
diato ao da situação do immovel, para annotar a qui-
tação.

Art. 111. Quando o immovel fôr objecto de trans-
missão, dentro do intervallo das duas prestações, o ad-
quirente pagará a sua prestação, de accordo com o lan-
çamento que lhe couber.

Art. 112. No caso de condominio, cada conclornino
responde apenas pela parte do imposto que corresponda
ao seu lançamento.

Art. 113. Quando, na transmissão de propriedade,
se verificar para o immovel área maior que a lançada,
será cobrada a differenç.a não prescripta do imposto, em
face do Codigo Civil, proporcionalmente ao valor da
unidade.

Art. 114. , Em caso de litigio sobre o dominio do
immnovel, ambos os litigantes são obrigados ao pagamen-
to do imposto no prazo marcado.

Para'grapho unico. A parte que for vencida no li
tigio receberá do Estado, mediante prova da decisão fi-
nal do litigio, a quantia que houver pago, accrescida
dos juros de seis por cento ao anno, contados da data
da apresentação da reclamação devidamente legalizada,
á Secretaria das Finanças.

Art. 115. Respondem pelo imposto os proprieta-
rios, locativos, arren datarios, emphyteutas, usufructua-
rios, credores antichretieos e quaesquer possuidores de
terrenos a elle sujeitos.

Art. 116. Recebida a importancia do imposto e da
mora, quando houver, será dia escripturada no Caixa
respectivo, e levada a balancete sob o titulo pelo qual é
exigida.

4J
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cl) em face de divisão da propriedade em commurn,

para sei annotada a cessação cio condominio, rectifica-
dos os erros que o processo divisorio apontar.

Paragrapho unico. Sempre que honver transmissão
a qualquer titulo, ou divisão de propriedade, embora não
effectivas, o lançamento poderá ser corrigido para mais,
si desses actos ficar apurado maior valor do immovel.

Art. 101. Emquarmto não fôr decretada a revisão
a que se refere o Capitulo Y, a contribuição do imposto
territorial será exigida pelo lançamento vigente, salvo
as ,modifi'.ões previstas nos artigos anteriores, deste
titulo.

Paragrapho uflicø. Serão convertidas em hectares
as áreas que ainda estejam registradas em alqueires.

Art. 102. Para effeitos puramente estatisticos, se-
rão registradas as áreas dos irumoveis, 'em hectares.

Art. 103. 'Os adquirentes, por titulo particular, de
bens sujeitos a imposto territorial, ficam obrigados a
apresentai-os na collectoria da respectiva situação, den-
tro de 30 dias, da data de sua assignatu!a, sob as pe-
nas comminadas no artigo 20, numero 11.

Paragrapho unico. Feita a apresentação, proceder-
se-á ao lançamento, ou á sua correcção, de accordo com
os dados que do titulo constarem, salvo prova de fraude.

Ai-t. 104. O lançamento de inimoveis pertencentes
a espolios, cujos inventarios estejam sobrestados, será
feito em nome do respectivo espolio, que responderá
pelo imposto, até que, julgado o inventario, se façam
as necessariaS modificações.

Art. 105. Devem ser lançadas as bemfeitorias em
terreno alheio, figurando o contribuinte como occupante
deste, sujeito ao respectivo imposto.

Art. 106. No caso de condominio, cada condomino
será lançado pela parte que lhe pertença.

Art. 107. Mesmo antes de ser determinada a revi-
são geral do lançamento do imposto territorial, o seu
registro será feito em livro proprio que será enviado as
exactorias, continuando em vigor os demais livros, in-
dices e impresos referentes ao imposto territorial.

Art. 108. Não poderão ser recebidos nem providos
recursos contra os lançamentos vigentes, desde que o va-
or do immovel p.rovenha do respectivo titulo de pro-
priedade.

Paragrapho unico. Salvo o caso do artigo anterior
os contribuintes, no mez de dezembro de cada anflo, po-
derão promover a arbitramento judicial do valor de seus
immoveis, o qual terá a forma prescripta no titulo VI,
da parte geral deste codigo. 1



1
Disposições especiaes

Art. 117. Para os effeitos do lançamento, sua re-
visão ou correcção, os notarios, escrivães e officiaes do
registro de immoveis fornecerão aos coliectores, men-
salmente, as estatisticas das transmissões de immoveis
causa-mor1is, constantes dos seus cartorios e realizadas
durante o mez.

§ 1.1 Feitas as modificações referentes ao imposto
territorial do Estado, as coliectorias franquerarão aos
agentes municipaes as estatisticas referidas neste arti-
go, afim de serem deilas extrahidos os elementos relati-
vos ás alterações do lançamento de terrenos urbanos.

§ 2.1 Os collectores deverão abrir, suminariamente,
em nome dos herdeiros, os lançamentos constantes de
bens immoveis dos espolios de valor inferior a .
1:000$000.

Art. 118. Ainda para os effeitos do lançamento, sua
revisão ou correcção, os avaliadores de bens immoveis,
nos inventarios e execuções, são obrigados a declarar a
área que calculam ter as terras avaliadas, em hectares,
e sua respectiva qualidade, por glebas.

Art. 119. Para os effeitos, egualmente, do lança-
mento, sua revisão &u correcção, as guias expedidas pe-
los notarios, para o pagamento do imposto de transmis-
são de immoveis, "inter-vivos", deverão conter, desde
já, a declaração da área e da qualidade, por glebas, dos
terrenos ruraes a alienar, sob pena de não poder ser ex-
pedido o respectivo conhecimento.

Art. 120. Os escrivães, notarios e officiaes do re-
gistro de immoveis são obrigados a facultar aos coilecto-
res e fiscaes de rendas o exame, em cartorio, de livros,
outros registros e documentos necessarios ao lançamen-
to, revisão, correcção e fiscalização do imposto terri-
torial, assim como a fornecer, gratuita m ente aos mes-
mos, as necessarias certidões.

Art. 121. Nnhum notario, official do registro de
immoveis, poderá lançar, inscrever ou transcrever es-
criptura de transmissão de terras a qualquer titulo, de
arrendamento, hypotheca, antichrese ou ernphyteuse,
sem a prova, por certidão do coilectom- do municipio da
situação do immovel, de estar pago o imposto territorial
devido até á data da respectiva prestação, mesmo que
se não tenha exgottado o prazo para seu pagamento.

Art. 122. Nenhuma partilha será julgada, sem a
prova feita, por declaração do collector, nos autos de
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inventario, de estar pago o imposto devido pelo monte
ou pelo "de cujus".

Art. 123. Nenhuma acção fundada no dominio ou
posse da propriedade territorial, será proposta em jui-
zo, sem que o seu autor prove estar pago o imposto ter-
ritorial devido até a data da propositura, por certidão
do coilector do municipio da situação do immovel.

Art. 124. Para o julgamento das causas de divisão
e demarcação de terras particulares, sómente dos promo-
ventes ou requerentes será exigida a prova do paga-
inento do imposto territorial por elles devido, até a data
da ultima arrecadação anterior á sentença.

Paragrapho unico. Homologada a divisão ou de-
marcação, não sertio extrahidos dos respectivos autos
documentos ou certidões de qualquer natureza, em fa-
vor dos demais cqndominos, sem a prova por parte des-
tes, de achar-se pago aquelie imposto, até a época da
ultima arrecadação.

Art. 125. Não serão assignadas as cartas de arre-
matação de adjudicação e de remissão de terras sujeitas
ao imposto territorial, sem a prova, por declaração do
collector competente, do pagamento do imposto devido
até a arrematação, adjudicação ou remissão.

Art. 126. Os escrivães não poderão extrahir certi-
dões e nem desentranhai- documentos dos autos de
acções fundadas no dominio ou posse da propriedade
territorial, já julgados por sentena, a requerimento dos
litigantes, ou de qualquer interessado, sem que provem,
previamente, estar quites relativamente ao imposto por
elles devido até a ultima prestação.

Art. 127. A exhibição do conhecimento relativo a
ultima prestação do imposto não dispensa, nos casos em
que é exigida, a certidão ou declaração do coilector, de
estar •o contribuinte quite com o imposto terirtorial.

§ 1.0 A declaração póde sei- feita:
1 - nos proprios autos;
II - em separado, 'devidamente sellada;
III - no verso do conhecimento do imposto, em que

elIa seja obrigatoria.
2.° A prova a que se refere este artigo deve ser

feita tamnbem no caso de extracção de certidão de paga-
mento da quota de um herdeiro, em inventarios já jul-
gados.

§ 3.' Em se tratando porém de compra de direito
e acção sobre herança illiquida, é dia dispensavel.

§ 4.	Julgado o inventario, o adquirente pagará en-
tão o imposto que lhe competir, se na partilha lhe cou-
ber bens tributaveis.
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Art. 128. São extensivas aos Impostos municipaes,
relativos a bens immoveis, as exigencias contidas neste
capitulo, devendo as provas de quitação serem feitas por
meio de certidão expedida pelo funccionario municipal
competente.

Paragrapho unico As coliectorias estadoaes, sem
prejuizo dos seus proprios serviços, facilitarão aos agen-
tes do fisco municipal, a coilecta de dados constantes
dos livros de lançamentos, necessarios ao serviço tribu-
tario dos municipios.

Art. 129. As faltas commetidas, por inobservancia
das disposições deste Capitulo, serão punidas de accor-
do com as penas constantes do Titulo IV, da parte ge-
ral desta lei.

CAPITULO V

Da revisão

Art. 130. O lançamento do imposto territorial será
revisto, mediante decreto do Governo do Estado, e se
fará por declaração escripta do proprietario, adquiren-
te possuidor ou occupante, a qualquer titulo, de terras
particulares, devendo a declaração conter a área, em he-
ctares, a qualidade, por glebas e o respectivo valor real,
afim de ser substituido o lançamento actualmente em
vigor.

Art. 131, A revisão tem por fim:
1 - corrigir erros e fraudes de lançamentos ante-

riores;
II - reajustar o valor real da propriedade;
III - receber e julgar as reclamações de contri-

buintes contra lançamentos feitos por titulos de proprie-
dade, cujo valor tenha decrescido.

Art. 132. Além dos elementos a que se refere o art.
130, a declaração deverá conter o districto da situação
do immovel, sua denominação, bem como outras cir-
cumstancias que bem o caracterizem.

Art. 133. Ao iniciar a revisão, o agente fiscal affi-
xará e publicará pela imprensa, onde houver, edital,
convidando os contribuintes a apresentar suas declara-
ções, no prazo de 60 dias, a contar da data do edital.

§ 1.° O contribuinte poderá relacionar em uma de-
claração 'todos os seus immoveis, de modo, porém, que fi-
quem destacados, com os caracteristicos peculiares a
cada um

§ 2.° A declaração poderá ser feita de proprio pu-
nho do proprietario do immovel, por seu representante

Li

legal, e enviada ao agente fiscal por qualquer meio, in-
dependente do comparecimento pessoal do declarante.

3.° Não sabendo ou não podendo escrever, a de-
claração poderá ser feita verbalmente ao agente fiscal
que a reduzirá a escripto, assignando-a duas pessoas
capazes, como testemunhas.

4. Quando o itninovel tiver parte dentro da zona
urbana e parte fóra desta, a declaração deverá discri-
minar as respectivas áreas, sendo lançada pelo Estado
apenas a parte rural.

Art. 134. Si o immovel sujeito ao imposto estiver
situado em mais de um minicipio, a declaração será fei-
ta naquelle em que o contribuinte tiver seu 'domicilio.

§ 1.0 Si em nenhum tiver o domicilio, poderá a
declaração ser feita em qualquer delles.

§ 2. 0 No municipio da declaração far-se-á o lança-
mento, communicando o agente fiscal o facto, immedia-
tamente, ao encarregado do mesmo serviço do outro mu-
nicipio da situação do immovel.

Art. 135. São obrigados á declaração:
a) o proprietario do immovel;
b) o emphyteuta;
c) o occupante, a qualquer titulo, de terras parti-

calares;
d) o condomino;
e) o representante legal do contribuinte.
Art. 136. Si o contribuinte fizer, no prazo legal,

sua declaração, isenta de fraude, será dIa acceita,
fazendo-se novo lançamento, que prevalecerá até a revi-
são seguinte.

§ 1.0 Havendo fundada suspeita de fraude, o agen-
te fiscal, com o auxilio dos avaliadores judiciaes e de ou-
tros elementos, como titulo de propriedade, transmis-
sões vizinhas, inventarios, divisões, hypothecas e ou-
tros documentos publicos, preencherá, de officio a de-
ficiencia da declaração, e fará, por ella, o lançamento.

§ 2.° Si a 'declaração não for feita no prazo legal,
e o agente fiscal não tiver motivo fundado em docu-
mento publico, para elevar o lançamento, prevalecerá,
até a revisão seguinte, o lançamento então vigente.

Art. 137. Em se tratando de terras niineraes, ter-
se-á em .attenção a riqueza do sub-solo, as distancias das
vias de transportes, as facilidades de exploração e ou-
tras causas que possam influir na determinação do valor
do irnmovel.

Art. 138. Para mesmo effeito ter-se-á em vista o
valor hydraulico das aguas existentes em immoveis su-
jeitos a imposto, desde que, tanto neste caso, como no

TI
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do artigo anterior, o sub-solo e a queda da agua perten-
çam a particulares.

Art. 139. Nos casos de propriedades em commum
ou indivisa, o condomino que não fizer a declaração
será lançado de officio pelo agente fiscal, que lançará
mãos dos dados de que dispuzer para determinar a área
e valor da parte a elie pertencente.

Art. 140. De todos os actos do agente fiscal a que
se refere este Capitulo, cabem os recursos prescriptos no
Titulo XI da parte geral deste regulamento.

TITULO .I 1
Do imposto de Transmissão de Propriedade

CAPITULO PRELIMINAR

Da incidencia do imposto
Art. 141. O imposto de transmissão inter-vivos e

causa-mortis recae sobre a transferencia da propriea-
de ou do usufructo de bens immoveis, moveis e semo-
ventes, situados ou existentes no Estado segundo o seu
valor real, nos termos deste titulo.

CAPITULO 1
Da transmissão causa-mortis

SECÇÃO 1
Dos tributos

Art. 142. O imposto de successão, nas heranças li-
quidas, será cobrado nas seguintes bases:

1 - Aos descendentes, ascendentes, conjuges e fi-
lhos adoptivos, 4 % até o limite de 25:000 .$000; 5 % de
mais de 25:000$000 até 50:00$00 e 6 % nas de maior
valor.

II - Aos irmãos: 10 % até 50 contos; 15 % até 100
e 20 % nas de maior valor.

111 - Aos collateraes até 4.° grau civil: 20 % até
50 contos, 25 % até 100 contos e 30 % nas de maior
valor.

IV - Aos demais collateraes e extranhos, 30 % até
50 contos, 40 % até 100 contos e 50 % nas de maior
valor.

Paragrapho unico. Sendo os successores exponta-
neamente residentes fóra do pai; sem que o façam a

serviço publico, pagarão, além das taxas acima, mais
10%.

Art. 143. A herança ou legado de affim de qualquer
grau a conjuge sujeito ao reginien 'da communhão de
bens pagará o imposto segundo o grau de parentesco
existente entre o instituidor e o instituido, cobrando-se
a taxa do imposto que for applicavel a extranhos quando
outro for o regimen dos bens no casamento.

Art. 144. O usufructo vitalicio pagará o imposto
de 6%, sobre o valor dos bens até 50 contos, 10% até
100 contos e 15 % no 'usufructo de bens de maior valor,
si tiver menos de 30 annos de edade; tendo edade su-
perior pagará, respectivamente, as contribuições de 4 %,
7 % e 1 %.

Paragrapho unico. No usufructo temporario, o im-
posto será de 4 %, 7 % e 10 %, respectivamente, sobre
bens no valor até 50, 100 Contos de réis e superiores,
seja qual for o tempo de duração ou 'a edade do herdeiro
ou legatario.

Art. 145. O imposto referente á nu'a propriedade é
de 4 %, 7 % e 10 % sobre os valores dos bens até 50,
100 contos de réis e superiores, quando o usufructuario
tiver edade inferior a 30 annnos; e 6 %, 10 % e 15 %,
respectivamente, sobre os mesmos valores, quando tiver
edade superior, seja o usufructo vitalicio ou temporario.

Art. 146. No fideicommisso o fiduciario pagará o
imposto relativo ao usufructo vitalicio, o fideicom-
missario pagará, na época da substituição, o imposto re-
ferente á successão, segundo o grau de parentesco com
o testador.

Paragraph 0 unico. Sendo o usufructuario e fidu-
ciario ascendente, descendente ou conjuge do de cujus,
a taxa do imposto será a dor art. 144 menos 20 %.

Art. 147. O valor dos bens para effeito do impos-
to será o da avaliação em inventario, e o imposto será
o da época da abertura 41a successão.

SECÇÃO II

Da incidexiciu do imposto

Art. 148. São sujeitos ao imposto de transmissão
por suecessão legitima OU testamentaria:

1 - Os bens imrnoveis e semoventes situados. ou
existentes no Estado.

II Os titulos de divida publica do Estado,
dos Inunicipios, paizes extrangeiros e de outras unida-
des da Federação, bem como as acções e obrigações
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das sociedades anonymas e em comniandita, por acções,
com séd 0 fóra do Estado.

III -- As acções de companhias ou sociedades em
commandita, com séde no Estado, titulos cominerciaes,
dividas activas e qunesquer direitos e acções perten-
centes ao espolio, tenha ou não o de-cujas domicilio no
Estado.

IV - Os peculios e heneficios devidos pelas com-
panhias de seguro, qualquer que seja sua fórnia e
fim.

SECÇÃO III

Da arrecada çâ'j e escripluração

Art. 149. O imposto de transmissão causa moi-lis
será pago de uma só vez na coilectoria da situação dos
bens, dentro dos prazos previstos nos artigos 156 a
159, salvo o caso de bens situados em mais de um mu-
nicipio, sendo então o imposto pago na séde (10 respe-
ctivo ternio, pelo total, fazendo-se o credito da porcen-
tagem a cada exactor.

Art. 150. O imposto de transmissão causa-moi-lis
será arrecadado, por meio de conhecimento proprio, e
eseripturado sob seu respectivo Titulo, como renda do
exercicio em que for recebido.

SECÇÃO IV

Disposições especlues

Art. 151. Além dos caracteristicos peculiares ás
descripções dos bens a inventariar, deverão sei- inser-
tas, quando se tratar de inimoveis, as qualidade das ter-
ras, por glebas.

.Art. 152. A avaliação dos bens no inventario será
feita pelo louvado que os interessados escolherem e por
um dcs avaliadores judiciaes, ao qual o inventario for
distribu ido.

Art. 153, No impedimento, falta ou suspeição dos
avaliadores judici:aes, que reciprocamente se substituam,
a escolha dos dois louvados será feita pelos interessados,
participando da louvação, como representante da Fazen-
da, um auxiliar do Advogado Geral, na Comarca da capi-
tal, e os coilectores nos outros municipios,

§ 1. Em caso de divergencia entre os louvados,
proceder-se-á á nomeação do desempatador,
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§ 2.1 Si o representrnte da Fazenda fizer impu-
gnação fundamentada á avaliação, o Juiz ordenará que
se proceda á segunda, pelo outro avaliador, si houver,
e novo louvado, ou novos louvados escolhidos, na fór-
ma prescri p ta do Cap. 4,0 do Livro Terceiro, do Cod.
Proc. Civil.

§ 3.1 A aviliação poderá ser emendada, desde que
se descubra defeito ou encano, vantagem ou vicio que
augmente nu diminua o valor dos bens avaliados (Art.
361 do Cod. do Processo Civil).

Art. 154. O representante da Fazenda é obrigado
a fiscalizar os avaliações tanto nos inventarlos corno nos
arrolamentos tendo em vista o disnosto no art. 980 1n
Codigo do Processo Civil, ccirn referencia ao art. 360
do mesmo Codigo, e impuenal-as sempre que a avalia-
cão for inferior ao valor real.

Para grapho unico. No caso de usufructo, a nua
oronriedade deverá ter um valor maior ou menor con-
forme for mais ou menos avançada a edade do usu-
fructuario.

Art. 155. O augmento de valor que tiverem os bens.
da abertura da successão até a época da avaliação, será
attendido a favor da Fazenda, para o paramento do
imposto; bem corno o será em preiuizo da mesma Fa-
zenda qualquer diminuição de valor que se verificar na
occasão de avaliaeã•o, salvo dolo ou fraude dos her-
deiros ou interessados.

Art. 156. Encerrado o inventario com as ultimas
declaracões do inventariante e ouvidas as partes no ter-
mo de 5 dias e o representante da Fazenda, por 48 ho-
ras, para dizer sobre a descripção e avaliação dos bens,

áproceder-se- á liquidação para pagamento do imnosto
de transmissão causa-mor/is, observando o contador o
que este regulamento dispõe a respeito.

Art. 157. Feita a liquidação, ouvidos os interessa-
dos e o renresentante da Fazenda, no termo de 5 dias,
será alia julgada por sentença dentro do prazo legal,
expedindo-se guia em dunlicata para o pagamento do
imposto, no prazo de 10 dias a contar da intimação da
sentença ás partes.

Art. 158. Das guias deverão constar, além dos di-
zeres communs, a declaração da data da aberturi da sue-
cessão e, si esta for testamentaria, o prazo concedido
para ser cumprido o testamento; a natureza da herança
ou legado, o grau de parentesco entre o herdeiro ou
legatario com o de cuMs, no caso de usufructo, a eda-
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de do usufructuario, o nome do representante da Fa-
zenda do Estcdo que houver funccionado no inventario
e outros esclarecimentos uteis.

Paragrapho unico. Da entrega da guia ao represen-
fante da Fazenda, tomará o escrivão recibo que juntará
aos autos.

Art. 159. O representante da Fazenda, dentro de 5
dias, convidará o interessado para, dentro de 30 dias,
entrar com a importancia do imposto, e si não o fizer,
requererá separação de bens sufficientes ao pagamento
do imposto e das despesas accrescid;as.

Pai-agrapho unico. Os bens separados serão vendi-
dos em hasta publica no mesmo juizo do inventario,
observado o disposto no Codigo do Processo Civil, arts.
992 e 995, paragrapho unico.

Art. 160. Homologada a liquidação, o representan-
te da Fazenda, para acautelar os interesses delia, po-
derá desde logo requerer separação de bens, para esse
fim, salvo se algum herdeiro ou interessado se propu-
zer ao pagamento e effectual-o dentro de 48 horas.

Art. 161. Antes 1e homologada a liquidação, po-
derá o representante da Fazenda requerer ao juiz do
inventario medidas assecuratorias dos direitos do Es-
fado, si os interessados não offerecem garantias re:aes
e estiverem delapidando ou procurando alienar bens da
herança.

Art. 162. O representante da Fazenda será ouvido
sobre os pedidos de pagamento de despesas attendi-
vels, bem como de dividas passivas.

Paragrapho unico. O desaccordo do representante
da Fazenda não obstará ao pagamento, si os credores ou
interessados se promptificarem a satisfazer, antes de
ser julgada a partilha, o imposto correspondente á di-
vida impugnada.

Art. 163. Havendo entre as dividas activas da he-
;ança algumas que os herdeiros reputem incobr,kveis,
ou de difficil liquidação, poderão pedir que sei io leva-
das a hasta publica no juizo do inventario e pagar os di-
reitos sobre a importancia que elias produzirem ou re-
colhei- os respectivos titulos á estação fiscal.

Paragrapho unico. Si os devedores se rehabilita-
rem, estando os titulos ainda depositados, serão estes
entregues aos interessados, quando o reclainareal, sa-
tisfazendo previamente o imposto.

Art. 164. Desembaraçada a herança pelo pagamen-
to do imposto, os herdeiros, si forem maiores e capa-
zes, poderão partilhar entre si o acervo hereditario, pa-
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Sondo o selio relativo á divisão e demarcação i qui-
nhões.

Art. 165. Nenhuma partilha poderá ser jigada
por sentença, sem que dos autos conste o pagamento
dos impostos de transmissão causa-moniz e terrioi'ijl.

Art. 166. Nos casos de successã 0 provisorio, o im-
posto será pago logo após a liquidação, ficando .sLlvo
ao successor, legalmente habilitado, o direito de "esti-
tuição.

Art. 167. Não sendo o inventario iniciado dentro
de 30 dias contados da abertura da successão, o repre-
sentante da Fazenda requererá a citação daqueile a
quem incumbjm o cargo de inventariante para compare-
cer, no prazo de 5 dias assignado em audiencja, dar
bens a inventario e assignai- o respectivo termo, sob
pena de sequestro, se estiver na posse dos bens e de
ser nomeado outro inventariante na fórma do art. 950
cio Cod. Proc. Civil.

Art. 168. Os bens situados ou existentes fóra da
jurisclicção do juiz do inventario serão avaliados por
precatorja, salvo a hypothese prevista no § 2.° do art.
978 do Cod. Proc., quando OS bens forem 'de valor in-
ferior a um conto de réis, cabendo sempre a porcentagem
nela arrecadação do imposto ao collector do municipio
da situação dos bens.

Art. 169. O collector que arrecadar impostos nos
lermos do artigo antecedente, o communicará ao col-
lector da situação dos bens, em officio, do qual cons-
te a importando cobrada, numero e data do conheci-
mento.

Art. 170. Os bens situados ou existentes no Estado,
quando fóra se tenha de proceder a inveotario, serão
avaliados, para o effeito da cobrança do imposto, me-
diante ordem ex-officio do juiz da situação dos mes-
ames ou a requerimento do Promotor de Justiça ou do
representante cia Fazenda, si decorrido o prazo de 90
dies a contar da abertura 'da successão, não houver che-
gado precatorja Para a SUa avaliação.

Art. 171. Quando a avaliação fôr feita cm virtu-
de de lDrecatoria expedida por juizes de outros Estados
ou cio Districto Federal, não será esta devolvida sem
prévio p:!gamento do imposto, sob pena da multa a que
se refere o art. 18, ficando ainda o culpado respona_
vel pela divida.

Paragrapho unico. Si o interessado não recolher A
coliectorja a importancla do imposto, dentro de 30 dias,
a contar do dia em que a sentença hoinologatoria da
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liquidação passar em julgado, será dIa cobrada execu-
tivamente e mais os juros da móra.

Art. 172. Os testamentos que forem abertos no
municipio da Capital ou neile tiverem de ser cumpri-
do, logo depois de registrados, deverão ser presentes
ao Contencioso do Estado para inscrevei-os no respe-
ctivo livro, lançando-se-lhes a verba de apresentação.

Paragrapho unico. Nos municipios a inscripção se-
rá feita pelos coilectores em livro para esse fim espe-
cialmente destinado, aberto, numerado e rubricado por
chanceila do Director da Receita.

Art. 173. A inscripção dos testamentos de que tra-
ta o artigo precedente, mesmo daquelies que não insti-
tuirem herdeiros, será feita do seguinte modo:

§ 1.0 O titulo de inscripção constará do numero
que lhe competir, nome do testador, naturalidade, es-
tado, profissão, data do obito, residencia ao tempo
deste, data da abertura do testamento, nome do testa-
inenteiro e prazo concedido para o cumprimento das
disposições testamentariaS.

§ 2 .0 Serão designados os herdeiros e legatarios
pelos seus nomes, natureza da herança ou legado, com
especificação do que consistir em dinheiro, apolices,
acções, bens moveis e de raiz e outros effeitos.

§ 30 Abonar-se-ão nas inscripões os pagamentos
do imposto, á medida que se forem realizando.

Art. 174. O official do registro civil e os escrivães
de paz dos districtos logo que tiverem sciencia do obi-
to de pessoa que não tenha deixado testamento, nem
conjuge ou herdeiro successivel notoriamente conheci-
do, é obrigado a levar o facto ao conhecimento do juiz
competente e do coilector.

Art. 175. As heranças jacentes (art. 1.591, 1 e
II, art. 1.592, 1, 11, III, IV, do Codigo Civil), serão ar-
recadadas e postas em guarda, com assistencia do re-
presentante da Fazenda.

Piragraphn unico. Os fundos das heranças jacen-
tes recolhidos aos cofres estaduaes, serão entregues ao
legitimo herdeiro, mediante previo pagamento dos im-
postos devidos, á vista da precatoria do juiz compe-
tente.

Art. 176. Não se reaIizmndo, no prazo de 15 dias,
a hasta publica 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 nos 15 dias subsequentes, sob pena de não
concordar com a liquidação respectiva.

CAPITULO II

Da transmissão inter-vivos

SECÇÃO 1

Do tributo

Art. 177. Os impostos de transmissão inter-vivos
recahe sobre transferencia da propriedade de bens im-
moveis existentes no Estado, de accordo com seu valor
real, inclusive direitos e acções referentes aos mesmos
bens, bem corno sobre instituição e alienação de uso-
fructo sobre taes bens e incorporação •delles ao capital
de sociedades e sua partilha, cabendo metade deite ao
Estado e metade aos municipios.

Paragrapho unico. A taxa do imposto será de 3
nos casos de incorporação de bens imnioveis ao capi-
tal de sociedade e sua partilha; nos demais casos será
de 7 %.

Art. 178. A base para pagamento do imposto será:
1 - Nas doações de bens moveis e imumoveis, o

valor declarado dos mesmos, se for o real.
II - Nas de apolices da divida do Estado ou acções

de companhias, o valor das respectivas cotações.
III - Ns compras e vendas e actos equivalentes

de immoveis, o valor real dos bens.
1V - Nas arrematações e adjudicações, o valor das

respectivas avaliações.
V - Nas -dações em pagamento, o valor real dos

bens dados para solver o debito.
VI - Nas renuncias, o preço pago ao renuncia-

ante ou cedente ou o valor que elie receber; nas renun-
cias de heranças, o valor da quota hereditaria, confor-
me o inventario.

VII - Nas subrogações, o rendimento de uni an-
no multiplicado por cinco.

VIII - Nas cessões de privilegios, o preço da ces-
são.

IX - Nas constituições da emphyteuse e subem-
phyteuse, o valor do dominio util, mais a joia, si houver.

X - Nas permutas, um dos valores permutados,
quando eguaes, ou o valor maior, quando deseguaes.

XI - Nas transmissões, a titulo gratuito, clausula-
das com ia obrigação para o adquirente do pagamento
de dividas passiveis e onus do pensões, o valor verifi-
cado, deduzidos os encargos.
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SECÇÃO II

Da incidencia do imposto
Art. 179. São sujeitos ao imposto de transmissão

inter-vivos:

1 - As doações de bens moveis, iinmoveis e se-
movente:; situados ou existentes no Estado.

II - As compras e vendas ou actos equivalentes;
de bens immoveis, situados no Estado, a incorporação de
taes bens ao patrimonio de sociedades de qualquer typo,
como quota de capital dos socios ou accionistas, bem
como a dissolução destas mesmas sociedades.

III --- A iransferencia de direitos e acções relati-
vas aos bens de que tratam o numeros anteccuentes.

IV	A constituição de emphyteuse e suhemphy-
teuse no Estado.

V - A cessão de privilegios e concessões feitas
para exploração de empresas industriaes no Estado, an-
tes de realizada a empresa ou de seu etfectivo gozo.

VI -- A subrogação de bens inalienaveis.
\'II - Os actos e contractos transiativos de im-

moveis situados no Estado, sujeitos a transcripção, em
conformidade com os artigos l, 532, 1, II, e III do
Cod. Civil

VIII	Os contractos de compra e venda de di-
reito	suecessão aberta de bens situtados no Estado.

IX -- A renuncia da herança em beneficio de de-
terminadas pessoas.

X -.- A cessão ou venda de bemfeitorias, bem co-
rno de mattos e ininerios não extrahidos, exce p tuada a
indemnização de bemfeitorias pelo proprietario ao lo-
atario.

Ar-t. 180. Estão sujeitas ao Imposto as vendas de
imnioveis por meio de procuração em causa propria,
desde que neste instrumento contesm o preço e o con-
sentimento para a venda.

Art. 181. Nas transmissões simultaneas de immo-
veis e moveis, ainda que estes não se reputem immo-
veis por direito, o imposto será cobrado, na razão da
taxa dos bens de raiz, sobro o valor ou preço total, salvo
quando da escriptura constar a relação especificada dos
moveis e o seu preço.

Ari. 182. Na partilha em vida, feita por ascendeu-
a seus descendentes, inclusive filhos adoptivos, o

imposto a pagar será o mesmo das successões causa-
'mortis, cabendo, por inteiro, ao Estado.

Art. 183. São immoveis para o effeito do imposto:

^ Ã_I
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1 -- O solo com a sua superficie, os seus acces-
sonos e adjacencias naturaes, comprehendendo as arvo-
res e fructos pendentes, o espaço aereo e o sub-solo.

II - Tudo quanto o homem incorporar perma -
nentemente ao solo, como a semente lançada á terra, os
edificios e consftucções, de modo que se não possa reti_r: ' r sem destruição, modificação, fractura, ou damno.

III Tudo quanto no imnniovel o proprietario
mantiver intencionalmente empregado em sua explora-
ção industrial, aformoseamento ou comnmodjdade (Cod.
Civil art. 43)

IV - Os direitos reaes sobre imrnoveis, inclusive
o penhor agricola, e as acções que os asseguram.

Não perdem o caracter de immoveis os materiaes
provisoriamente separados de um predio para neile
mesmo se empregarem. (Art. 46 do C. Civil).

44). V 
--O direito á successão aberta Mod. Civil. art.

SECÇÃO III

Da arrecadação e esczipluração

Art. 184. O pagamento do imposto de transmissão
inter-vivos realizar-se-á:
1 Da compra e venua ou actos e quivalentes an-

tes de ser lavrada a respectiva escriptura, mediante
4uias expedidas pelos respectivos escrivães, sendo de-
vido, por inteiro, pelo adquirente.

II - Nas transmissões por escriptura particular,
dentro de 10 dias, se passada na séde das coilectorjas,
e 60 dias quando fóra, sob pena de multa a que se re-
fere o art. 20, numero II.

III - Nas execuções, pelo arrematante ou adjuca-
tario, antes de ser expedida a respectiva carta.

IV	Nas vendas feitas com pactos comu;Iissorios ou
de melhor comprador, antes de lavrada a escriptura.

Paragrapho unico. Quando os bens estiverem si-
tuados em mais de um municipjo, ou a transmissão re-
sultar de acto Judicial, o imposto será pago na colie-
dona mais accessivel ás partes, observando-se, quanto
ás porcentaens dos exactoaes, a situação dos bens.

Art. 185. O imposto de transmissão inter-vivos
será arrecadado por conhecimento proprio, e escriptu-
rado sob seu respectivo titulo, corno renda cio exerci-
cio em que for recebido.
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meros 7, 8, 9, 15 e 16 da tabella annexa aeste titulo,
sendo do Estado, por inteiro, o imposto dos demais nu
meros,
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SECÇÃO IV

Disposições especiaes

Art. 186. Da adjudicação a herdeiros, a qualquer
titulo, que tenha renuuo divida do espolio, ou pura in-
dejunizaçãO de legados e despesas, é devido o imposto
e transmissão correspondente á compra e venda.

Pai'ag ho unico. Este artigo e applicavei aos con-
juges meeuÜS, sendo no caso de remissão de dividas,
deduzido o imposto da metade do valor dos bens ad-

judicadas.
Art. 187. Quando na transmissão do iminovei

gravado de hypotheca passar ao adquirente o encargo
da divida, a iniportancia desta será accrescida ao preço.

Art. 188. Se o valor declarado pela parte ou preço
estipulado no contracto for sensivelmente inferior ao
valor real do iminovel, ou si houver suspeita razoavel
de fraude, o coilector recusará extrahir o conhecimento

de pagamento do imposto-
Art. 189. Quando os immOveiS d'ados, com a clau-

sula de reversão ao doador por morte do donalario,
forem descriptoS no inventario deste, não poderá o juiz
mandar dar baixa na descriPÇãO, nem entregar os bens
ao doador, sem que este prove havei' pago o imposto.

Art. 190. Na doação inter-vivos a parentes affins
cobrar-se-á o imposto segundo a regra do artigo 143.

Art. 191. Os conhecimentos dos impostos a que es-
tejala sujeitos os bens transmittidos, devem ser literal-
mente transcriptOS na escriptura, no termo de convenção
ou no instrumento.

Art. 192. Verificada a fraude em transmissão de
propriediade, poderão os coilectoreS receber a multa no

niinimo de 10 %, desde que os infractores se apresen-

tem a pagai-a e desistam de recurso, em documento
assignado com duas testemunhas. Desse acto, recorre-
rão os coilectoreS de officio para a Secretaria das Fi-
nanças, que poderá apprOval-o ou aggravar a multa.

Art. 193. O coilector, antes de expedir o conhe-
cimenro para o pagamento do imposto de transmissão,
lerá ao comprador e vendedor, ou as seus procura-
dores, o disposto nesta lei, com relação ás penas a que
estão sujeitos aqueiles que fraudarem o fisco.

Art. 194. O imposto de transmissão de proprie-
dade, a qualquer titulo, constitue onus real e como tal

se transmitte ao adquirente (Cod. Civil art. 677, para-
grapho unico).

Art. 195. Caberá ao municipio metade do impos-
to sobre as transmissões inter-vivos, referidas aos nu.

TABELLA RELATIVA A' INCIDENCIA DO IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE

Transri?s são Causa-morlis

-- Imposto de transmissão causa-mortis, sobre
o valor dos bens transmittidos, nas
heo liças liquidas:

aos descendentes, ascendentes, conjuges
e filhos adoptivos nas heranças até 25
contos de réis
De mais de 25 até 50 contos
Acima mie 50 contos de réis .
aos irmãos, até 50 contos de réis
Até 100 contos •de réis
Acima de 100 contos de réis
aos collateraes até	4.° grau civil:
Heranças até 50 contos de réis
Até 100 contos de réis
Acima de 100 contos de réis
aos demais collateraes e extranhos, aras
heranças até 50 contos de réis
Até 100 contos ide réis
Acima de 100 contos de réis

Sendo os successores, expontaneamente
residentes fóra do pais, pagarão além
da taxa que lhes couber pelo n. 1, mais

3 -- Uso fructo vilalicio:
a) Sendo o beneficiario menor de 30 au-

nos, e os bens no valor até 50 contos
de réis
Até 100 contos de réis
Acima de 100 contos de réis

b) sendo maior de 30 annos:
Até 50 contos de réis	.....
Até 100 contos de réis
Acima de 100 cont'os de réis

Usofructo temriporario:
Nos bens de valor até 50 contos de

réis
Até 100 contos de réis
Acima de 100 contos de réis

5 - Núa propriedade:
44

a)

li)

c)

d)

4%
5%
6%

10 %
15 %
20 %

20 %
25 %
30%

30 %
40 %
50 %

10 %

6%
10 %
15 %

4%
7%

10%

4%
7%

10 %

1-1,'
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a) Sendo o usufructuario menor de 30 an-

nos e os bens no valor até 50 contos de
réis
Até 100 Contos de réis
Acima de 100 contos de réis

1)) Sendo maior de 30 annos:
Até 50 contos de réis
Até 100 contos de réis ......
Acima •de 100 contos de réis

Fideicommisso:
a) Fiduciario de bens até 50 Contos de réis

Até 100 Contos de réis .....
Acima de 100 contos de réis

b) Fideicommissari.o pagará, na época da
substituição, o imposto referente ao n.
1, segundo o grau de parentesco com
o testador e o valor dos bens.
Sendo o usufructuario e fiduciario as-
cendente, descendente ou conjuge do
de cujus as taxas acima serão exigidas
com a reducção de 20 %.

Transmissão inter-vivos
7 Doações inter-vivos e desistencia de he-

ranças em favor de determinadas pes-
soas - 7 %, cabendo ao municipio
3,5 % e iaú Estado, 3,5 %.

8 - Compra e venda, arrematações, adjudica-
ções, dações era pagamento e actos equi-
valentes sobre immoveis -- 7 %, caben-
do ao municipio 3,5 % e ao Estado
3,5 %.

9
	

Permutas:

a) De bens immoveis de valores iguaes,
sobre um dos valores - 7 % cabendo
ao municipio, 3,5 % e ao Estado
3,5 %;

b) De bens immoveis, de valores desiguaes,
sobre o de maior valor - 7 %, caben-
do ao municipio 3,5 % e ao Estado,
3,5 %;

10 — Partilha em vida, de ascendentes a des-
cendentes, inclusive filhos adoptivos,
a titulo de adeantamento de legitima,
paga o imposto do n. 1, desta tabelia,
cabendo ao Estado por inteiro.

11 - Constituição de emphyteuse e sub-em-
phyteuse

a) da joia, se houver, mais .

4%
7%

10 %

6%
10 %
15 %

4%
7%

10%

10 %
1%
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12 — Na subi-ogação de bens inalienaveis

a) Si a subrogação fôr de bens não dotoes,
e não se fizer em apolices, mais

13 - Cessão de privilegio de qualquer empresa,
antes de realizada a mesma ou de seu ef-
fectivo gozo

14 - Transmissão de estradas de ferro ou em-
presas semelhantes que gozem de fa-
vores do Estado

15 -- Encorporiação de bens para formação do
capital de sociedades — 3 %, cabendo
ao municipio, 1,5 % e ao Estado, 1,5 %;
Dissolução de socie.dadcs, mesmo que
os bens revertam ao patrimonio da pes-
soa natural, que com elle tenha entrado
para a formação do capital 3 %,
sendo para o Inunicipio 1,5 % e para o
Estado 1,5 %.

TITULO 111

Do imposto de industrias e profissões

CAPITULO 1

Da incidenciu do imposto
Art. 196. O imposto de industrias e profissões é

devido por todos aqueiles que, no Estado de Minas Ge-
raes, exerçam industria ou profissão de qualquer na-
tureza, arte ou officio, seja individualmente, ou em so-
ciedade de qualquer typo.

Art. 197. As sociedades civis ou commerciaes,
niesmo que tenham sua séde fóra do Estado, ficam
sujeitas ás respectivas contribuições com relação ás
actividades que exerçam em Minas Geraes.

Art. 198. O imposto de industrias e profissões é
exigivel em cada localidade, mesmo que seja a activida-
de tributavel exercida pela mesma pessoa, natural ou
juridica.

Art. 199. O imposto de industrias e profissões
consta de duas contribuições, sendo uma fixa e outra
proporcional, que serão lançadas e arrecadadas de con-
formidade com as series - A - B - C e D	annexas
a este regulamento e na forma por elie estabelecida.

Paragrapho unico. Exceptuam-se deste imposto os
commer&antes de gazolina e oleos lubrificantes que pa-
garão o imposto a que se refere o Titulo VI da parte
especial deste codigo.

7%

10 %

10 %

6%

31T
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Art. 200. A contribuição fixa tem por base a lm-
portancia da localidade, segundo sua população, do com-
mercio, da industria, segundo o capital ou apparelha-
mento.

Art. 201. Para base do lançamento da contribuição
fixa, servirá o Annuario Demographico organizado pelo
Serviço de Estatistica da Secretaria da Agricultura, que
será distribuido, em folhetos, ás coilectorias do Estado.

§ 1.0 Para cada revisão annual do lançamento ter-
se-á em vista o Annuario mais recente.

§ 2.0 Sempre que d.o Annuario Deinograpi: o cons-
tar o numero de habitantes englohadamente para mais
de um districto, deverá o coliector ou lançador do res-
pectivo municipio propor á Directoria da Receita o des
inembiamento de cada um, obtendo para isso informa-
çõe das autoridades locaes.

§ 3.0 Para a .applicação das tabelias do art. 199, em
relação a hoteis em Estancias hydro-mineraes, compu-
par-se-á, além da população fixa, a frequencia annual
de cada uma delias.

Art. 202. Em relação aos estabelecimentos indu.
triaes, ter-se-á em vista tambem, para a incidencia das
contribuições fixas e proporcionaes, o numero e a impor-
tancia das machinas e utensilios e a quantidade e a qua-
lidade de producção.

Art. 203. Quanto ao lançamento da contribuição
fixa dos grandes estabelecimentos industi-iaes não será
obedecido o criterio do numero de habitantes, tomando-
se neste caso, a contribuição que lhes competir, da ta-
beila n. 1, de mais de 40 mil habitantes.

Ai-I. 204. As contribuições proporcionaes incidi-
i.ão sobre o valor locativo annual d'o predio ou local " "1.
for exercida a actividade, e serão de 1 a 24 % se
referido valor, como sç vê das series A, B •e C, an
a este Codigo sendo addicionaes ás contribuições

Paragraplio unico. A contribuição propor
nunca será inferior a 24$000.

Art. 205. Para o lançamento da contribuiçã
porcional de 1 a 24 % a que se refere o artigo n
ter-se-á em vista o que constar dos contractos de
damentos, dos recibos de aluguel ou de algum doei
to que mereça fé.

Paragrapho unico. Na falta desses docuinei
lançador arbitrará o valor locativo, tendo em atteri
estimativa k oniinum e os preços de alugueis dos p
vizinhos.

Ari. 206. O lançador poderá recusar qualqm
documentos a que se refere o art. n. 205:

P
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a) quando tiver fundadas suspeitas de que são fal-
sos ou infieis;

b) quando delles constarem valores em contradição
com a estimativa conhinum;

e) quando elles attestarein preços de alugueis sen-
sivelmente aquem dos conhecidos para os predios vizi -
nhos;

d) quando os predios tiverem sido melhorados ou
augmentad-os com bemfeitorias feitas posteriormente ás
datas que dos mesmos documentos constarem.

Art. 207. Quando o contribuinte não occupar to-
do o preclio com o exercicio de sua industria ou profis-
são, a contribuição proporcional incidirá sobre 3 15 do
valor locativo tõtal

Art. 208. Salvo o caso de coinmercio especializa-
do no mesmo estabelecimento, sómente se farão lança-
mentos annexo quando o artigo ou artigos constituam
sortimento á parte; e não quando simples complemento
dos já devi'damente tributados, respeitadas as excepções
contidas no paragrapho 2.° deste artigo.

§ 1.° Naqueile caso, o contribuinte pagará as con-
tribuições fixa e proporcional sobre a industria -ou pro-
fissão mais tributada, a contrihuiçõó fixa, por inteiro,
sobre industria ou profissão tributada em segundo ló-
gar e metade da contribuição fixa sobre cada uma das
outras industrias e profisses.

§ 2.° O disposto neste artigo não se applica aos
mercadores de artigos de luxo, bem como daq.uelles que
não se considerm de primeira necessidade e aos esta-
belecirnentos de que trata a tabella A, sob ris. 153 a 157
e 314 a 317. que venderem preparados proprios ou per-
fumai-ias. Todos esses pagarão, integralmente, as contri-
buições fixas que lhes forem applicaveis.

Art. 209. Os estabelecimentos commerciaes que,
além de outros artigos, venderem tambem bebidas ai-
coolicas ou artificiaes, ficam sujeitos ao pagamento das
contribuições fixas e proporcionaes que lhes couber, e,
mais, como lançamento annexo ás contribuições de que
trata a tabeila A n. 72, leiras a, b, e, d, e e f, tendo-se
em vista, para a classificação, o sortimento da casa.

Paragrapho unico. Os estabelecimentos referidos
neste artigo, que venderem bebidas alcoolicas ou arti-
ficiaes, conservando-se abertos depois das 24 horas, fi-
cam sueitos ao pagamento de mais 50 % sobre as con-
tribuições fixas que lhes competir.

Art. 210. Será classificado, sómente quanto á con-
tribuição fixa, na classe immediatamente inferior á que
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lhe couber, o commerciante que negociar apenas em ar-
tigos de producção do Estado.

Art. 211. Quando os fabricantes, no mesmo esta-
belecimento, ou em depositos exteriores, venderem, a
varejo, productos de suas fabricas, ficam obrigados ao
pagamento das contribuições a que estão sujeitos os com-
inerciantes.

Art. 212. As fabricas de aguardente situadas fóra
dos limites urbanos ou suburbanos das cidades ou vilias,
pagarão as contribuições fixas e proporcionaes que lhes
competirem, sendo o imposto pago, de uma só vez, na
época da 1. prestação.

Art. 213. O valor locativo a que se refere o art.
204, comprehenderá, além dos armazens onde se effe-
ctuarem as operações commerciaes, os que servirem pari
simples deposito de mercadorias.

Paragrapho unico. Si nesses depositos, porém, se
effectuarem operações commerciaes, entrega ou despa-
chos de mercadorias, ficarão os respectivos proprieta-
rios sujeitos á contribuição fixa que lhes competir.

Art. 214. A contribuição proporcional em relação
as fabricas de tecidos, incidirá sobre o valor de cada
tear.

§ 1 . 0 Para os effeitos do arti go anterior, fica esti-
mado cru 100$000, 120$000 e 150$000, o valor de cada
tear, em se tratando, respectivamente, de fabricos só
com tecelagem, com tecelegani e fiação, e, com tecelagem
fiação e tinturaria ou estamparia.

§ 2.° Si a industria de tingir ou estampar for cxci-
elda empredio separado do da fabrica, será feito lança-
mento á áparte, senio devidas as contribuições quo fo-
rem applicaveis.

§ 3o Com relação ás fabricos de fiação, sómente,
fica estimado em 200$000 o valor de cada filatorio, pari
o effeito da contribuição proporcional.

Art. 215. Os armazens e estabeleci ments commer-
ciaes de empreiteiros de construcções de estrada de
ferro ou de rodagens e os de outras empresis conpene-
res, qualquer que seja o ponto em que estejam situados,
ficam sujeitos ao imposto que, pela serie e classe respe-
ctiva, lhes competir, mesmo que façam cornmercio ex-
clusivamente com seus empregados.

Art. 216. Ao imposto de advogado fica sujeito todo
aqueile que, no uso de mandato, requerer, frequentemen-
te, perante qualquer juizo, embora não tenha escripto-
rio de advocacia e nem se annuncie, como profissional.

r	Art. 217. Está egualmente sujeito ao imposto todo
medico que, embora occupe cargo publico ou outra pro-
fissão qualquer, faça clinica particular.

Art. 218. O coliector ou lançador não fará lança-
incuto de pharmacia, cujo proprietai-io não tenha a li-
cença da Directoria de Saude Publica, devendo, neste
caso, communicar o facto á Directoria da Receita.

Art. 219. O imposto sobre o conimercio de gado,
qualquer que seja a sua especie, incide sobre aquelie
que comprar a tropa ou manada, por conta propria ou
de outrem.

Ai-t. 220. Pagarão egualmente a contribuição fixa
que lhes competir os emprestadores de dinheiro a qual-
quer titulo, e aquelies que locam-em predios urbanos e
suburbanos.

Art. 221. Para a venda de artigos carnavalescos,
por occasião desses festejos, os commerciantes já esta-
belecidos, ou que se estabelecerem sómente para aquelie
fim , ficam sujeitos a licença especial, pagando as con-
tribuições constantes da tabelia A, n. 108.

Art. 222. Os profissionaes que não tiverem estabe-
lecimento e os ambulantes pagarão apenas a contribuição
fixa que lhes couber.

Paragrapho unico. Os negociantes que se estabele-
cerem nas romarias, jubileus e outras festas semelhan-
tes, que funccionarem até 30 dias, pagarão a contribuição
fixa integral do semestre, que lhes competir, ficando isen-
tos do pagamento da contribuinão proporcional sobre o
valor locativo.

Art. 223. O imposto de industria e profissão, que
ora se decreta, cabe em partes eguaes ao Estado e ac
Municipio (Constituição, art. 75 paragrapho unico).

§ 1.° A metade da tributação sobre Industrias e pro-
fissões que cabe ao Estado, será o imposto total da le-
gislação estadual vigente, accrescido de 20 tanto na
parte fixa como proporcional.

§ 2.° Egual parte cabe ao Municipio e será por elle
arrecadada.

§ 3.° De conformidade com o disposto no art. 4.°
da lei n.° 34 de 18 de dezembro do corrente anno, as con-
tribuições fixas do imposto de industrias e profissões
são as constantes da tabeila annexa a este Titulo, em nu-
mero de 35 classes.

CAPITULO II

Do lançamento
Art. 224. O lançamento será feito annualmente por

commissões mixtas de funccionarios do Estado e das

1
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municipalidades, commissões essas que serão compostas
pelos coilectores, seus auxiliares, por funccionarios da
Fazenda Estadual para esse fim designados pelo Se-
cretario das Finanças, bem como por funccionarios ron-
nicipaes, indicados pelo Prefeito, e comprehenderá to-
das as industrias e profissões enumeradas nas classes
das séries constantes deste Codigo, inclusive as similares,
na fórma aqui prescripta.

Paragrapho unico. Os avisos de lançamento con-
terão tres vias e serão assignados pelos funccionarios do
Estado e do municipio, ficando a 1. via com o contri-
buinte, a segunda com o representante do Estado e a ter-
ceira com o do municipio, que a encaminhará á sua 1 epar-
tição.

Art. 225. A collecta de contribuintes começará no
dia 20 de novembro de cada anno, devendo estar encer-
rada a 20 de janeiro.

1.° Até o dia 31 de janeiro, os lançadores farão
publicar por editaes, nos logares publicos e pela impren-
sa, onde houver, os nomes dos contribuintes, em ordem
alphabetica, o total do imposto a pagar e os prazos dos
pagamentos , de accordo co mo modelo junto. Na Cap-
tal, os editaes do lançamento annual e de convite aos con-
tribuintes para o pagamento amigavel serão publicados
no orgão official, por conta do Estado.

§ 2.0 Durante o mez de fevereiro serão processados
os recursos que forem interpostos e escripturado o lan-
çamento, de forma que a 1.0 de março possa ser inicia-
da a arrecadação.

Art. 226. O lançamento será feito por meio de aviso
escripto em visita pessoal ao contribuinte estabelecido
nas sédes dos municipios.e disti-ictos, devendo o colle-
ctor ou lançador colher as necessarias informações para
proceder ao lançamento dos contribuintes residentes em
outros logares -

Art. 227. O preceito contido no artigo 226 não exo-
nera o contribuinte da obrigação de participar, por es-
cripto, ao collector ou lançador, a sua pretensão de con-
tinuar ou não a exercer a sua industria ou profissíío no
exercicio seguinte.

Paragrapho unico. Na mesma occasião da visita ao
estabelecimento, poderá o lançador receber do contribuin-
te a declaração, a qual deverá conter a indicação do local
e do ramo da industria ou da profissão do declarante,
bem como do valor locativo do predio occupado.

Art. 228. Os collectados ficam obrigados a parti-
cipar, por escripto, aos coilectores dos respectivos mu-
nicipios, todas as alterações que se derem, durante o
anno, em relação á industria ou profissão que exercerem,
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como sejam: transferencia do estabelecimento, mudança
da profissão ou industria, mudança de local, modifica-
ção de firma ou quaesquer outras, para que sejam feitas
as devidas notas nos lançamentos.

Paragrapho unico. As communicações de transfe-
rencias deverão ser assignadas pelos dois interessados.

Art. 229. Será permittida a transferencia do conhe-
cimento do imposto, ficando o adquirente do estabeleci-
mento sujeito ao pagamento da contribuição de 10 oo so-
bre a somma do imposto pago pelo transmittente.

§ 1.0 Essa contribuição será paga em seilos que se-
rão inutilizados no verso do conhecimentocom a nota de
transferencia, no acto da apresentação, á coilectoria, da
communicação de que trata o art. 228, arredondadas para
cem réis as fracções inferiores.

§ 2. 1 Os adquirentes de estabelecimentos commer-
ciaes ou industriaes ficarão sujeitos a novo lançamento,
com a tributação que lhes couber, quando não effectua-
rem o pagamento das contribuições acima, dentro de cin-
co dias, tratando-se das sédes dos municipios, e de 15,
das demais localidades.

Art. 230. Nenhuma modificação será feita em qual-
quer lançamento, como nenhuma baixa será concedida
sem que o requerente se mostre quite com o fisco es-
tadual.

Art. 231. Sempre que qualquer contribuinte reque-
rer modificação, transferencia ou baixa da lançamento,
sem estar quite com o fisco, o coilector exigirá, antes,
por esci-ipto no requerimento, o pagamento do debito,
ficando o andamento do pedido, na coilectoria, depen-
d&ndo da satisfacção dessa exigencia.

Art. 232. O contribuinte que exelcei industria ou
profissão em qualquer periodo de cada semestre, fica
obrigado ao pagamento das contribuições corresponden-
tes aos mezes que faltarem para terminar o anno, con-
tando-se, pom- inteiro, a fracção de mez e devendo esse
pagamento ser effectuado dentro de 5 dias á contar da
data da expedição do aviso de lançamento, quanto aos
contribuintes estabelecidos nas sédes dos muniipios, e
de 15 dias, quanto aos demais.

Art. 233. A mudança de profissão ou industria pai
outra a que forem applicaveis maiores contribuições su-
jeitará o contribuinte á differença do imposto, que fôr
devida, pela nova classificação a que estiver sujeito, meg

-mo que já tenham sido pagas ambas as prestações.
Paragrapho unico, Sómente á vista de requerimen-

to do contribuinte, deferido pela Secretaria das Finan-
ças, poderá a nova classificação, para os effeitos do 2.
semestre, ser feita para menos.1	1
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Art. 234. O facto do contribuinte passar a exercer

industria ou profissão em casa de maior ou menor alu-
guel, no decurso do anno financeiro, não o sujeita em
relação a esse anno ao augmento da contribuição pro-
porcional, nem lhe dá direito á diminuição da mesma,
salvo si o lançamento dessa contribuição tiver sido feito
em desaccordo com este regulamento.

Art. 235. A falta de lançamento não isenta o con-
tribuinte do pagamento do imposto e das multas a que
estiver sujeito, nos termos deste Codigo.

Art. 236. Os mercadores e industriaes ambulantes
e empresarios de divertimentos publicos de qualquer na-
tureza não poderão exercer sua industria ou profissão
antes do pagamento das contribuições a que ficam sujei-
tos por este Codigo, as quaes serão pagas em uma só pres-
tação correspondente a todo o exercicio, exceptuando-se
os empresarios de divertimentos publicos, quando per-
manentes, os quaes poderão fazer o pagamento em duas
prestações, nos prazos do art. 240, paragrapho 1 e 2°.

§ 1.0 Si, porém, o exercicio da industria ou profis-
são tiver começo depois de 30 de junho, as contribuições
a serem pagas no exercicio ou anno financeiro serão cor-
respondentes a um semestre sómente.

§ 2.0 Os mercadores e jndustriaes ambulantes pa-
garão, além das contribuições referidas, mais a impor-
tancia de 24$000 em cada um dos municipios differentes
daqueile em que o imposto tenha sido pago.

§ 3. Os empresarios de divertimentos publicos am-
bulantes pagarão mais a importancia de 42$000, nos ter-
mos do paragrapho precedente.

§ 4.1 As contribuições de 24$000 e 42$000, de que
tratam os paragraphos anteriores, serão pagas 'em seilos
cuja inutilização será feita pela coilectoria ao lançar o
"visto" no conhecimento do imposto, já pago (vide Ti-
tulo VII, tabeila A, § 3. 1, ns. 1 e 2).

Art. 237, Os fiscaes de rendas, que verificarem a
falta de pagamento das contribuições constantes dos pa-
ragraphos 2.1 e 3.°, do artigo precedente, farão a co-
brança das mesmas, mediante conhecimento.

Art. 238. Os contribuintes referidos no art. 236
são obrigados a submetter ao "visto" do funccionario fis-
cal a prova do pagamento das taxas devidas, mediante
a apresentação do conhecimento.

Art. 239. Os mercadores ambulantes ficam sujeitos ao
pagamento do imposto em cada municipio, sómente quan-
to á parte que couber ás municipalidades.

CAPITULO III

Da arrecadação e escripluração

Art. 240. O pagamento do imposto de industrias e
profissões será feito ás coliectorias ou repartições legal-
mente autorizadas a recebei-o, e nos seguintes termos:

§ 1.1 Em uma só prestação no mez de março.
§ 2.0 Em duas prestações eguaes, si os coilectados o

preferirem, sendo uma até o ultimo dia de março de cada
anho e outra até 31 de agosto seguinte.

Art. 241. Os contribuintes que effectuarem o paga-
mento dos seus impostos nas épocas estabelecidas nos pa-
ragraphos 1.' e 2.0, do artigo anterior, serão beneficiados
com o desconto de 10 ojo sobre a somma do imposto;
e os que deixarem (te pagar a primeira prestação em
março perderão o direito ao desconto nas duas presta-
ções, ficando ainda sujeito a mora sobre o imposto do se-
mestre vencido.

Art. 242. Tornar-se-á vencida a divida do imposto
de todo o exercicio quando o contribuinte não effectuar
o pagamento da primeira prestação no praso estabele-
cido no art. 240, paragrapho 2.°, podendo ser feita a co-
brança executiva da totalidade do imposto.

Art. 243. Não será permittido o pagamento de
qualquer prestação do imposto antes de feito o paga-
mento das anteriores, inclusive as multas decorrentes,
ainda que se tenha convertido em divida : activa.

Art. 244. Quem se estabelecer depois dos prazos
para pagamento de qualquer prestação, tendo feito com-
municação á coliectoria, fica obrigado ao pagamento do
imposto dentro de cinco (5) dias, quando residir nas sé-
des dos municipios, e de 15, nas demais localidades, com
direito ao desconto dos 10 °° estipulados no art. 241.

Paragrapho unico. Os faltosos perderão o direito
ao desconto, 'e ficarão sujeitos á multa de 10 oo podendo
ser inscripta a divida e extrahida a certidão , que será
remettjda ao encarregado da cobrança executiva.

Art. 245. Os contribuintes das importancias de.
100$000 ou menos, pagarão o imposto total em uma só
prestação no mez de março, com direito, porém, á res-
tituição da metade, si a requererem, quando obtiverem
baixa de lançamento para o 2.° semestre.

Art. 246. A multa estipulada no art. 25, no caso
dos contribuintes supra mencionados , recahe sobre o de-
bito do 1' semestre, si este não fôr pago até 31 de março.

1
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Art. 247. A partir de 1.0 (te abrir e de 1.1 de setem-
bro, conforme se trate da 1.0 ou 2.0 prestação, a collecto,
ria ou quem estiver encarregado da cobrança do imposto
do exercicio, expedirá avisos especiaes aos contribuintes
em debito, assignando-lhes o prazo de 10 dias para o pa-
gamento amigavel dos impostos e multas devidos.

§ 1.0 Não sendo attendido nesse periodo, o encar-
regado da cobrança fará publicar, por edital, pela im-
prensa, onde houver, ou nos logares publicos, a relação
nominal dos contribuintes em debito, para que façam o
pagamento até 30 de maio, ou 31 de outubro, sob pena de
execução.

§ 2.° Expirados os prazos acima marcados os fiscaes
de rendas, percorrendo as suas circumscripções, deve-
rão colher informações sobre a situação financeira dos
contribuintes, tendo em vista o disposto no art. 248,
afim de orientar os collectores de modo que possam
acautelar os interesses do Estado, inscrevendo as divi-
das e remetterido as certidões aos encarregados da co-
brança executiva.

§ 3.° As coilectoriaS, de posse das informações que
lhes forem fornecidas pelos fiscaes de rendas, em que
fique demonstrada a convelliencia de ser feita a cobran-
ça executiva dos devedores deste imposto, farão a ias-
cripção dos debitos no proprio livro de lançamentos,
expedindo as certidões que poderão ser assignadas pelo
escrivão da coliectoria, pelo coliector ou por quem suas
vezes fizer.

§ 4.° A' margem de cada certidão, quem a houver
passado cotará, rubricando, a cóta e o seilo por ella de-
vid(,.

§ 50 o encarregado da cobrança executiva proce-
derá nos termos dos decretos numeros 76 e 96, respecti-
vqmente, de 3 e de 12 de junho do corrente anno.

§ 6.0 Com relação á arrecadação do imposto do
exercicio quando feita pelos encarregados da cobrança
executiva, lhes será abonada a porcentagem de 10 0,5ó, ca-
bendo aos exactores a porcentagem commum a que tê di-
reito sobre a mesma arrecadação, seja ella feita directa-
mente ou por meio de guias.

§ 7•o A porcentagem dos encarregados da cobrança
executiva será paga mensalmente pelos collectores me-
diante recibos em duas vias e a que fôr devida aos col-
lectores será deduzida em balancete.

§ 8.° Findo o exercicio fiscal, de accordo com o
disposto no artigo 15, paragrapho unico, dílo, decreto a.

76 . de 3 de junho de 1935, ficam os coliectores obriga-
dos a entregar, a partir do mez de fevereiro de cada
anno, 500 certidões por mez aos encarregados da cobran-
ça executiva. Deverão entregar todas dentro do primei-
ro mez as coilectorias que não tiverem certidões em nu-
mero superior a 500.

Art. 248. Uma vez iniciado o exercicio, poder-se-á
proceder á cobrança amigavel ou judicial, mesmo antes
dos prazos estabelecidos para o pagamento:

a) No caso de haver certeza de que o contribuinte
trg ta de mudar-se do municipio;

b) no caso de só possuir o contribuinte, para ga-
rantia do imposto, os objectos de sua industria ou pro-
fissão;

e) no caso de faliencia;

no caso de mudança de profissão.

Art. 249. Nos casos acima e na hypothese do arti-
go 20, numero III, independentemente do prazo, far-se-
á a inscripção da divida para a cobrança judicial.

Art. 250. Haverá nas collectorias, para escriptura-
ção do imposto, os seguintes livros, cadernos e impres-
sos fornecidos pela Secretaria das Finanças:

a) de lançamentos e de inscripção de devedores do
imposto, do qual se extrahirão as certidões para cobran-
ça judicial;

b) de receita especial da arrecadação do imposto.

§ 1.0 Estes livros ou cadernos conterão termos de
aberturas e encerramentos, assignados pelo funccionario
proprio da Secretaria das Finanças e as folhas serão ru-
bricadas com chancella do Director da Receita.

§ 2.° O livro ou caderno de lançamentos será es-
cripturado por districtos, a começar do da séde do rnu-
nicipio, contendo, por numeração seguida os nomes dos
contribuintes em obediencia -à alphahetica, e o
mais como delles constar.

§ 3.1 Em seguida ao lançameneo geral encerrado
datado e assignado pelo lançador, far-se-á o lançamento
su•pplementar, sem a exigencia da ordem alphabetica, mas
com as designações dos districtos a que pertencerem,
incluidos neiles os novos contribuintes que se estabelece-
rm, na vigencia do exercicio e Os lançados de officio
pelo coliector ou fiscal, enviando-se mensalmente relação
delles á Directoria da Receita.

1	- 1	-



-702-

CAPITULO p,7

Disposições espeCiaes

Art. 251. Compete a fiscalização do imposto:

a) á Secretaria das Finanças, por seus funcciona-
rios, em qualquer parte do Estado;

b) aos funccionarios das coliectorias estaduaes, nos
respectivos municipiOS

e) á Junta Commercial;

d) aos membros do Poder Judiciario, que deverão
exigir dos contribuintes de que tratam o artigo 254 e seu
paragrapho, a apresentação da prova do pagamento do
imposto do exercicio;

e) aos tabelliães e escrivães ou a quem suas vezes
fizer, os quaes não lavrarão qualquer acto ou instrumen-
to relativo a industrias, profissões ou commercio, ou es-
criptura de transmissão de immoveis, de transcripção dos
mesmos nos respectivos registros sem que todas as par-
tes se mostrem quites com o Thes

,
ouro do Estado, quanto

ao imposto do exerciCiO

f) ás autoridades policiaes, além do estabelecido eia
outras disposições deste regulamento, não poderão assi-
gnar licenças ou despachos para :espeCtaCUlOS ou diver-
sões, sem que o contribuinte prove ter pago o imposto a
que estiver sujeito, na fôrma aqui prescripta.

Art. 252. Nenhuma causa relativa á profissão, in-
dustria ou commercio, será julgada, sem que as partes se

mostrem quites cem o Thesouro do Estado, quanto a este

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 coilecto-
res ou quem as suas vezes fizer, certificarão nas petições
devidamente seiladas, que lhes forem apresentadas, o que
constar.
- Art. 254. Os contribuintes deste imposto não pode-

rao ser admittidos a litigar em juizo, como autor ou como
réo, ou figurar em qualquer acção relativa ao exercido
da profissão, industria ou commercio, sem que provem
estar quites com os cofres do Estado, em relação áqueile
imposto, ate a data da petição inicial.

Paragrapho unico. Tambein não poderão figurar
em juizo, como advogados, solicitadores ou procuradores,
es que não exhibirem á autoridade perante quem requere-
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rem, conhecimento do imposto pago até a occasião ou
certidão de estarem quites com o Estado em relação ao
mesmo imposto.

Art. 255, As coliectorias dos municipios, e o The-
souro, na Capital, não cumprirão, sob pena de multa, as
ordens expedidas para pagamento de fornecimento e ou-
tras transacções semelhantes, a favor dos collectados su-
jeitos, ao imposto, sem a prova do pagamento deste.

Paragrapho unico. Da mesma sorte, as repartições
publicas, e, em geral, as autoridades não firmarão coa-
tractos com quaesquer individuos, estabelecimentos, so-
ciedades ou companhias sujeitas ao imposto, sem a exhi-
bição da mesma prova.

Art. 256. Os fiscaes de rendas percorrendo as res-
pectivas circumscrjpções, visarão os conhecimentos dos
impostos dos contribuintes das localidades por onde pas-
sarem, devendo agir de accordo com as disposições deste
regulamento, autuando os que forem encontrados exer-
cendo industria ou profissão, arte ou officio, sem ter
cumprido o disposto no artigo 23, applicando-lhe as res-
pectivas penas e arrecadando os impostos e multas de-
vidos.

Paragrapho unico. No caso do disposto no artigo
anterior ficam os agentes do fisco dispensados de autuam
os contribuintes, se estes se propuzerem a effectuar o pa-
gamento immediato, com as respectivas multas.

Art. 257, Para o fim da applicação dos diversos dis-
positivos desta lei, entendem-se:

a) por estabelecimentos - as officinas e empresas
seja qual for a fôrma pela qual forem exploradas; as or-
ganizações cornmerciaes ou industriaes em funccão de
actividade individual, ou em sociedade, pelas suas diver-
sas modalidades;

b) por lançador - além dos funccjonarjos da Col-
lectoria e da Fiscalização, qualquer outro funccionario,
ou pessoa encarregada para esse fim, pelo Secretario das
Finanças;

c) por autoridade policial - todasas pessoas inves-
tidas, pela Administração do Estado, de poderes inheren-
tes a funcçao policial;

d) por atacadistas - aquelies que façam vendas,
em grosso ou a outras casas commerciaes;

e) por localidades - as sêdes das cidades. vilias
ou districtos com suas populações ruraes inclusivé, con-
siderando-se como uma localidade a cidade que tenha

ri

	 ----.
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mais de uTn districto de paz. Os contribuintes cujos es-
tabelecimentos estiverem fóra das sédes acima referidas
e de estações de estradas de ferro serão coilectados no
minimo da respectiva classe; excepto os grandes arm
zens de estabelecimentos agricolas ou industriaes, qu
pela sua importancia commercial, justifiquem o lanç1
mento como se fossem situados nas sédes.

Art. 258. As industrias ou profissões novas e
não comprehendidas nas tabeilas respectivas serão cia
sificadas por semelhança com algumas já tributadas, 1
vado o facto irnmediatamente ao conhecimento da Seer
tarja, por quem tenha processado o lançamento, por me
de circumstanciado relatorio do qual fiquem claros, alé
de outros pontos, os caracteristicos da industria ou pr
fissão, sua importancia, o modo por, que é exercida, si
localização e, finalmente , qual a série e respectiva clas
ficação em que fôr enquadrada a sua tributação.

Paragrapho unico. O Secretario das Finanças, 1
mando conhecimento desse relatorio e verificando que
lançamento não se enquadra nas tabeilas desta lei, ma
dará sobrestar a arrecadação e representará ao sr. G
vernador do Estado para que este leve o facto ao cont
cimento da Assembléa Legislativa em sua primeira re
nião.

Art. 259. Na conformidade do que dispõe o arti
75, paragrapho unico, da Constituição Estadual, o Es
do fará o lançamento do imposto de industrias e prof
sões obedecendo as regras prescriptas nos artigo s 2
225 e 226, tornando por base as contribuições fixas e pi
porcionaes constantes de tabellas annexas a este Codii
cumprindo ás Prefeituras, mediante as necessarias p1

videncias e por intermedio de seus funccionarioS, ar
cadar a metade que lhes pertence.

Art. 260. Dar-se-á remissão total ou parcial do i
posto, ou adiar-se a sua cobrança nos casos de inc
dio, inundação, insolvencia provada do contribuinte,
algum outro facto extraordinario que affecte a vida n
mal do contribuinte ou da localidade.

Paragrapho unico. Os favores estabelecidos por c
artigo serão solicitados ao Secretario das Finanças,
cumentada devidamente a pretensão por intermedio si
pre do collector que, em exame minucioso do caso, pi
Lerá seu laudo informativo sobre as allegações e docum
tações do pedido do pretendente.
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IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES
CONTRIBUIÇÃO FIXA

De mais Demais De mais De mais De mais De mais De menos
de 40.000 de 30 00(3 de 20.000 de 10.000 de 3.000 de 2.000 i 2.000

até 40.(01) até 30000 até 20.000 até 10.0001 até 5.000
habitan- Ikabitan- habitan- habitan- liablian- habilan- habitan-

.5	tes	tes	tes	les	les	tes	tes
100 °/,	—901/,	300/	70°/	...Q O 	—50 1 /. —30°!,
N.' 1	N.' 2	N° 3	N. 4	N.° 3	N.°	N.° 7

1. 5:0003000 4:8003000 4:000300)) 1:8003000 3:000$000 2:3003000 1:500$000
20	13003000 3:6003(300 t:200$000 2:80)3000 .0:4003000 2:0003000 1:2003000
3' 3:5003000 3:150$000 2:8003000	45030Ol 2:i00$000j :7503000 :030300(3
40 3:1)003000 2700$00)) 2:40)33)00 2:100300 1 .))0%0)) 1:3003)00	íNJ0$(o00
5'. 2:50 4001 -, :250300(3 2:014000 1 75)3000 1: 3UO31i( 0 1 :250300)3	7803041))
0'. 2:0(1)13000 1:600300)) 1:6)03000 1:4003)30)) 1:20030,10 1:0)303000	50050))):
7'	1800$001' 1:6203100 1440$0j( 1 :26(0$00( 1 :()813(100	1)003001	540$00))
S. i;550$000 :485000 1:20$04 1 1553000	39(30)31'	 2530)1)'	495.lJ00
9'	5005)J0	1 .35031)03 1 200430o	:0)3000	31)0101	730$18)'	45031J05.'
j))0 1 41)03(10 1 2o0$00U 1 12030001840(x)	4)3001)	7003001	4203001
1'. 1:3001000	: 17l',01J1) 1.040400)	11(3000	7,030 )J	5031101	.3905000
2 1	1 :290'01)0 1 08i)300J	11,0300	'403000)	7 .003110	)005001.	360$00))

13'	: 10(1500	3)0301)0	803)) 0	77(101)	1,14)31300) 55)33000	40031)01
)40	0500)1:00	 '(1(03 OU	004 13) 1 5)	'003030	)) 431	04)01)!	0)30 30(flOO1
)sO	950$1(5.	55)4)0)	740$0'(5	(j590),o(	,70$U0(J	47531 1)311 .8$00u
IS'	40)300))	0300))	720$10	'301(38	i0%111fl	'503(0))),	2113000
17 1 .	850$00))	70)3000	6803000	)45300(	31030)))	25%000	25330)1)'
181	03$00)	7303000	540$(X46	5,tj$1100	4)30300)3	4 (1103) 43(3	2403))10
191 .	7503001	675$000	(3 (0$30)	515$00	430$00))	171400(	2253001
201 .	7003000	30$000	5603000	t0031YJ0	4203018) ) 350100)	2103000
21 0	1603000	0)530)0 52058)0	15550l)0 320301)) 323300)) 0)53000
2°.	600$00))	5403( 01)	(1(030)4)	420300!	)$00U	7(130))	1s0$000

23'	)51)$03)	49560 1	440$00)	38530(>..	111)3))))))	77530110	1653000
24°	,0'3000	4503i)01	1103,00	103(300	101)14)1)1	231)300'	15050(43
25 1	450$30)'	4)5304 )0	34)3000	51030))), 1 27030,1 22$00"	1353000
260	400$00)	3)30300'	3203)300	21(051)4)1)) 24030o0	2000'1)J	120500)
27'	03000	3(o310''8030)10	24 331)130	0500'	7531300	1033001
28'.	1,1)$000	270400	2431060	2103)Y0	'1)0300)	(8034)))'	94001
290	-503000	>25$IJOO	2405001	l75$000	1540OU	125300(3	75$00))
30' 200510))	180$11	16011)1))	4)300)'	12030001 1003000	603100
31' 100$01)	1353000(3	120$000	(05300(21	303000	753001	45$80t
420	1203)01	1083001	903002	84300t' 1	72$W01	ó011001-46$00))
33'.	1003(0100)1)0	0030(30	703000l	o03000'	5)3))))))	3)3$ØØ4j
04'.	603001i21000	343000	50$00,)	48500))	40$00u	24$02))

60$00))	4$000	48318)0	44000)	36$0)'43)	303100	1830))))

OBSERVAÇÃO - As contribuições lixas constantes da tabeila n. 1,
conOorme está esclarecido no respectivo titulo, devem ser applicadas em
relaç10o aos contribuintes das localidades de mais de 40.000 habitantes.

Obedece á seguinte tabelia a contribuição fixa a ser applf cada nas
demais localidades do Estado:

de 30.000 a 40.000 hab - 90
de 20 000 a 30.000 o —80°!,
de 10.000 a 20.000 700/0
de 5.00)) a 10.000 ' —
de 2.000 a 5 000 ' - 5011.
de menos de 2000 loibitantes
1.

População

Populaça
t.bI1a a.

cia contribuição da tabeila o.' 1

30 o j, Ja con1r1bul3o d



1)).'	10 %
10.' 1)) '71'
8.' 21
9.' 24

23.'	IX
:10.'	16

21

9.'	21

12.'	2))

8.'	217;
11.' 1$ '7

2:1.'	 16
23.'	12 73.
2$.'	1)) >1
21.'	1)1

8.' 211;
21'7S.

II.'	18 Ir
(1.'	21 '73
9.' 22 113,

121'	20 '.7

23.'	12 1
12 ''7

IX ',3
14.'	10
14.'	20 '7

1$"	2))
dl.'	18
:1)).'	1)1';

20 0$ 1) II II
200$0110li

1: 650$01)))
1 500$00))

550$0 00
21111$)) III)

2:000$000

1 :500.$000

1 :200$000

1 :650$000
1 :00 11$11))))

550$o00
550$000
:1008000
500$))))))

1 :650$000
1 :500$000
1 :000$808
2:000$000
1:500$0d0

1 :200$00))

550$10)))
200$000

1 500$11))
100$10)))

I:000$Oi)0
800$o00
5 0li$0 0)
2)) ll$))0))

Ii. 	113	2 :000$0 (LI

4.'	18 ,	3:000$000
:1.'	20 1	2:500$)l)l)
2.'	22 ',;	4 :000$0I)0
1.'	24 '7h	5:000$0011
6.'	20 1 3'	2 :000$0ll0

II.'	21
22

21.'	2))

24.'
28.
2)).'
:11
25.'
25.'
25.'

18.'
19.'
21.'

1 8.'
21.'
lo.'
:12.'

1 1."
'1)

27.'
14.'

20.'
2$.'

II.'
9.'

14.'
22.'

12
10 ';
10
lo
12
12
12
12
10

1)3 y

11

lo
16
1)1
14
14
12
12
10
lo
21

II)
12

22
2)) '7

20 '1
18 ';.
li)

Z
1

, r_Í,
SERIE "A"

CONUNíFRCTO

ESPECIFICAÇÁO

1 A eles soi los para a utoni OV eis, ciii gra i de escala
2 Idem, idem, em escala média..
1 Idem, eisa pequena escala.
4 Açougue - de carnes verdes i uci u si se toucinho,

com venda diaria ou não de mais de
200 kilos ............

5 Idem, idem, idem, de mais de 10)) lei los até 200.
13 Idem, idem, até 100 hilos ........
7 Adubos chimicos ...........
8 Agencia de leilões. _.	.	.	.	.	.	.	.	.
O Agencia de informaçes

10 Agencia de qualquer 101111 cc, a .......
11 Aguardente - mercador ecu 9 r a ti e escala
12 Idem, em pequena escala ........

A guas iii 111 CrISeS 11(1111 rae.s

13 Por atacado.
14 A varejo, em grande escala .......
15 A varejo, em escala média.

a) A varejo, cm pequena escala....
h)	A varejo, em escala nsitiiine ....

Aguas gazeif iradas artificico

16

	

	Por atacado............
a) a varejo, em grande escala.

a varejo, cru escala média.
cl a varejo, em pequena escala.
dl	a varejo, eui escala luininla .....

17 Alcool não desnaturado, por alacatl,t.
18 Idem, idem, a varejo, cm gtaiicle escala.
19 Idem, em pequena escala........
20 Alfafa, feno farello e outras forragens.
21 Algodão beneficiado.
22 Idem, não beneficiado.
23 Aniagens (ou sacros de).	.	.	.	.	.	.	.
24 Annunclos (enipresario ou agente de) .
25 Apparelhos €leetricos ou objectos de illiiriIiIlaÇõ))

e co'ngeneres ...........
26 Idem, ideal, idem, (III escala iicéd........
27 Idena, idem, em pequena escala.
28 Idem, idem, em escala iTLlflhIl.........
29	Arames pia	oli	1	 cl.
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30 Ararutas 01! farinaceos ........
31 Areia, cascalho, saibro .........
31 Armarinhos  por atacado.
33 Itica, a varejo, cai grande escala .....
34 Ideni, idem, em pequena escala ......
34A lil.Lti, ieleni, cai escala inilijIlia .....
35 Armas de fogo	casa especial ele anuas e cuu_

luições ou siliflente de armas de fogo.
36 Acatas ele fogo e munições a varejo ou sóeiientc

acusas ele foge a varejo.
37 A rica zeni ou deposito feriu ad o ele mercadorias,rias,

aí5o effectutendo vendas ......
38 li1 LILL . para com mcci co de a rlsIszenagens ou Ira li-

s) lo .............
39 Ar e e, artefactos de couro,uro, ad 1 gos de vi agem,grite,

iiacionaes e extrangeiros .......
40 III liii, idem, tni pequena escala ......
41 Idem, tu! escala nlininia ........
42 Arroz - 	atacadista.
43 Idem, varejista.
41 A rtel II elos dc madeira .........
45 Assiue'tu	1)11110 ali	refi ulIte), P1'	atacado, CLII

grande escota ..........
46 Assucar	mercador em grande escala.
47 Idem, 1 te!!), em pequena escala.
48 AtonioveiS, com 011 sem deposito de nsaolsina.s.

a) Idem, cru pequena escala ......
49 Ateloinoveis CISaLIOS, com 011 5C111 deposito ei)' lula-

cicinas .............
50 As leidios ou senita de gallinac e os, leitões mortos

011 vivos , ccii estabeleci mentes especi aes
Si.Av mios, não sendo casa especial.
12 Aio lej os, lad cii li 0.s,	inosa i cos e	a cli 91,5	s cine-

lhantes ............
13 liitLLI, ileni, idem, (III peI1IlCLLiI eScala.
54 IILLILLO 011 confeitos

	

LI) le101il, ideisi, CIII ('SItIEi média	.
9>) Idem, idem, eui pequeila carola

	

C) Idecu, idem, enu escala niliuilIla	.
57 III) tiro -- casa bancar i acii ria oti etc (le scan lo oei eis!-

piestimo (matriz)
a) Cont capital até 40)> 0001$
li) 1)e inalo de 100:000$ até 1. 0111) 000$
r) De iLIalS de 1.01)1) :0)108 até 2.000:000$
1) de usais de 22 .000:000$ até :1.0)10 000$
(-) De mais de 3.000:000$......

561 louco - agencia dc
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(As agencias de Banco que tiverem a matriz

ou sécle fóra do Esta(lo, serão lançadas no
ii. 55, letra "e")

67 Banha	atacadista
58 Idem, varejista
59 Banhos ou'duchas (casas (te)
68 Bar-restaurant
61 Bar
62 Bai'ath')s ou artigos de jogos, excepto de rui-

lura physic	........
63 Idem, idem, idem, em pequena escala
64 Barbeiro, tendo mais de 4 cadeiras
65 idem, tendo mais de 2 até 4 cadeiras
66 Idem, tendo até 2 cadeiras	......
117 Barris vasios
88 Bazar, em grande e s cala	.......
69 Idem, em pequena escala
70 Bebidas alcoolicas ou artificiaco, por atacado
71 Bebidas alcoolicas ou artificiaes, a varejo, em

grande escala (casa especial)	.
72 Bebidas alcoolicas ou artificiaes - Todos os

estabelecimentos que, além de outros ar-
tigos, venderem bebidas aicoolicas ou ar-
tificiaes, ficam sujeitos aos seguintes lan-
çamentos, como aunexos á tributação que
lhes couber, tendo-se em vista o sorti-
mento da casa:

a) 1.' classe
b) 2.' classe
e) 3.' classe
d) 4.' classe
e) 5.'	classe	..........
.1)	6.' classe

73 Belchior, ou mercador de objectos usados
74 Bicycletas - mercador de
75 Idem, alugador, tendo ou nua officina ele con-

certos
711 Bijouteria

a) Idem, em escala media
b) Idem, em pequena escala
e) Selem, em escala minima

77 Bilhar	casa com 1 bilhar
a) Tendo mais de um bilhar, pagará 150$000

por mesa que exceder).
78 Biscoitos -- mercador em grande escala
79 idem, em escala media
80 Idem, cm pequena escala
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81 1311h11,Ci l o	com officina, vendendo artigos do

mesmo genero
82 11cm, Piem, trabalhando por encolnsaenda
83 Bomiets - mercador de
84 ttor,lmmmtos	a macisijia ou a milo - mercador
85 Boftmi liii, ou casa de comestiveis, café, etc.
86 fio, Selem, casa de 2.' ordem
87 1dr1. ou casa de coniestiveis, café, etc. --- casa

de 3.' ordem
88 Brinquedos, em grande escala
83 Idem, idem, cai pequena escala
lO Idenm, idem, em escala mlntma
91 Calmileireiro - salão especial para senhoras

92 Cal rui chicaras -- ou casa de comestiveis
(:asa de 1.' ordeui

Im) Casa ele 2.' ordem
r) Casa de 3.' ordem

93 Co ' - mercador de	........
94 Ido '	comprador com es cri 1)10 ri o, por enta

mropria ou de outro
Cm: ms, caixiulias 011 caixotes, ele.	mercador
Cal	mercador em grande escala

87 lii	101 escala media
88 11cm , cmii pequena escala......
99 1:alÇ1lllOS	atacadista
60 ldcnm a varejo, em grande escola	.
01 II e:,:. em escala media
02 II:	('iii peq1I'iiti es ('iSI a
63 (2,1: los, a marinhos, c'tiapéos de sol e de ca-

beça, bengalas, a varejo, eni grande es-
cais

834 W, ai, ióenm, em escala media	.
04 fIca,, 1,1cm, idem, em pequena escala
03 CaIS,, ele caima
96 Cambistas, fazendo transacções sobre	moedas

ni semeftariles
97 Cantinas
IS Carnaval - (artigos carnavalescos)

a) Mercador 0111 grande escota:

Lança-perfume.........
Serpentina
('.onfetti

1)) tfcrcador mi escala media:

l.ança-peifume
Serpentina

21.'	18 ',	iS 0$ 000
27.'	1-1	;t50$oeo
30.'	10	200$000
18.' 18	800$00(1
20.'	18	700$000

18.'.	24	80 0$0 O O
26.'	24	100$000
28.'	20 Ç	300$000
30.' 20 0$0 00

10	1008000
31.' 30 ';	,150$000
8.'	24 1:650$000

11.'	24 '2	1 :000$000
4.,	21	1 :000$009

21 '4
	

3:000$000

: :000$000
2:200$000

6.' 2 :000$000
1 :500$000

14.'	 1:000$000
20.'
	

700$OOI)
25.'	12 '1	•l20$000
19.' i	720$000

25.'	Is	l5O$000
6.'	21	2:000$000
9.'	22	1 :500$000

14.'	20	1 :000$000
24.'	20
28.'	21';

14.'	18	:000$000
2.'	12 ¶1
	

530$000
:too$008

28.'	12 Ç4	300$000
30.'	12 %	200$000
33.'	10	100$000
33.'	lo S	100$000
22.'	18 y	600$000
26.'	111	400$000

30.'	12 '	200$001)
8.'	24 %	1 650$000

14.'	21 /,.	1:000$000
24.'	20 %	500$000
27.'	18 5,	330$080

18	600$00o
20.'	16 e,	400$000
30."	12 Çi	200$000
11.	18
	

1:000$000

6.'	18 '4	2 :000$O9IJ
28.'	12 '3	300$000
11."	IS ;	1:000$000
19.'	20 %	750$000
25.'	18 %	-1 50$000
8.'	24 ¶; 1 :6.541$0Oe
0.'	24 ¶5	1:300$000

18.'	18 (4	800$000
IS ':4	500$00o

9.'	24 ¶5	1 :500$000
12,'	24 ¶5	1 :200$009
19.'	20 '4	750$000
33.'	30 ¶1	100$000

9.'	18 ¶5	1 :500$0i)0
28.'	18 5	400$00u,

30.' -	200$00fl
31.' 150$900
33.'	-	1008005

31.'	-	156800,1
33.'	--	100$00

1



8.'
9.'

Is.'
24.'

11.'

2-1
211
20
is

24 '1

20

20

ÍFL

24
21'
li '1
21 '-1
111	;
14 '1
12

24
20 Si

5001(000

1:500$000
8001(000

120$00o

'2:0001(000
1 :300$000

3301(000
0001(009
600$000
:tso*000
2001(000

2:0001(04.10
1:000$000
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12.	1,1,1,,	lelo,	id'in,	(''II	'n'ai:,	((0,11,1	,	 14.'
12(1	ld.	ileili,	('ii	p l 'lil'(a	.'n,'sl ....... .2.'
27	Ideia,	ideiii,	em	escain	IlIlilI 11(11	....30.'

128 -CinielIlo	merca-dor ciii grande escala
129 Idem, ideia, em pequena escalo	.....li
130 ('1 i nem aI ograph O 011 SCIU CIII 1(11 Ira,	tu neci 00 ai ido

diariamente, com uma f requ e 11 cia presu liii-
o-el de 100 assistentes oti mais	....8.'

131 Til Ciii , i dem, não fti iicci 011 au 10 diariamente, ('01(1
a mesmasoila fie quenc ia 1)1 1' 5(111(1 o'	.... .2.'

132	l.Iem, ideIa, fllliccioliando dilrialilelite, C11111I uma
Fregneucia presumioel de menos de 1011 as-
sistentes	..........1-1.'

1311 1 dciii, ideia, não fun CCI 011811(10 diariamente, cola
11111 a freq ucu cia pre su niivel	de menos de
100 assistentes	..........

1:1-1 Cirurgia	material	denl,ii'io ou	instrunlen-
loS rilnrgiroS

1123	Iil,'iim,	iili'ni,	em peIiIc1ta	estala	.... .IS.'
liii	11,']ieirSs, de alugar ani'iitue's ou de recebei -os

a	trato	..........:12.'
127	l',l','es,	aI'('liivOS	(111	IIIaO1lilli(5	di'	escrevei',	ou

pianos	..........IS.'
a)	Ideia, ideia, idem, ('111 lieqUi'Iiil escuta	II.'

138	1 ii 'li (les --- m ercador	.......27.'
139 Confeitaria, café, ele.	 18.-

11(1	1	idem, ('01 pequl'fa ('51(15

lii (:,servas ria geral, em	ande escala	 27.'

112	(Iservas	1111 geral, iii lie-lus'nít escala	-	30.'

11:1	1:slriirçiIo --- material iii' --- nrei'cadoc	clii
grande escala	.........3.'

14  I1ll'IlI, ide'ni, idemi, em peqmleima escala	.	li.'

ii	(os ronslrurtores 1' empreiteiros	que tu'-
111(0(1 iIi'posilos (II' iim,teriaes	fii)i ele se-
i CIII empregados Sónieil le eia suas 01) ra 5,
estão sujeitos ao pagamento desteim-
posto)

11,-,	(:1)85 Fiiiichres e outras Flores itrtificiaes	30.'

liii i)ur os secc.os ou salgados
1-17 Coiros preparados ou curtidos	.....18.'
118 11cm, (liii pequena escala	......25.'
1411 Diamantes ou pedias preciosas - lilercador em

grosso
1511 Idem, ide-ia, em pequena escala	.....14.'
131	Discos de radiola, s'ictrcla 01 coligelIeres	..	2-1.'
32 1 tive rI intento o publico s de qualquer natureza,

não especificados, inclusive proprietari o ou
empresario de casa de baile

1111 ir

22 m	1 :000$000
20 1	600$000
II 51.	200000
241	2:000$000
21)	1 :0001(000

24	1:031)1000

20 '	6001(000

2(1 '	1 0001(00(1

l 	2001(050
15 ,	1001(000
20 '1	8001(000
It '1	400$000

24 '.1	2000$000
20 51	1 :0001(000
24 '{	3001(0(10

18 1 1	00$0410

Confeiti	.,	 .

C) 3!creaclor em caco ia 0110 iin a

T.nnça-perfuil'e
Serpentina	 .
Cclnfetti

d) Outros artigos do mesmo qenero, como se-
j(tm : mascaras, assOiSiOS, etc., para qual-
quer das letras acima	40$000 por artigo.

C) Os co,nmeI'ciaIlteS já estabelecidos pagarão
as taxas fixas acima, e os que se estabe-
lecerem sàinn1e dui'a,i(e os dias de Car-
naval ficam sujeitos ao pagamento da se-
quinte taxa proporcional sobre o valor lo-
cativo

109 Carvão -- nwi'cador

110 Casa de pasto
111 Casa do saude,	sanatorio ou hotel para	co'-

vale scentes

a)	'lendo até 8 quartos	.......

h) Tendo mais de O até 12 quartos

r	'l'elllO mais (te 12 até 20 «"altos

d	Teu'l o ,,ais  de 20 até 50 quartos
et Tendo 111115 de iS quartos	.....

112 Casa de hcspedagCIl, fornecendo apenaS " apo-

iii OS 1)1 (dlii alIO o	ou uéo	(v ide	Hotel")

113	Cascas V054'Ií(CS	...........

11-1 COra ou mel, sébos e grasas, ou lubrificantes

lIS Cerarniríl	productoS de - snei'cador	em

grande escala
115 Ideiu, ideia, dom, em pequena escala
117 Cereaes -'- mercador em grande escala, ou com-

rniSsario
lIS Cinniissées ou consigilasães	

de qualquer CS-

pede
110 CoinmissíS('s )(1 1ronsignaçoes	01 suppriniantos

sobre orlens de coniCdilflentOS de merca-

doidas	.............
1111 a) ChS -- narrador (te - CIII gi ande escala

119 li) Id"in.	dciii, ciii pequena escala
129 f'lianlos de cai)eça, para lionlelis ou para se-

nhoras, por atseado

121	1,1cm, 1,1(01, a varejo, P`11 
grlIndr escala

122 11cm. i,lcm,i, cm escala media	.....

123 Ideia, cru peq lena es,d
121

	

	Cl)sioiisria. cigarros, ciarriliiiS, 1 apiS. fumos e

aiI'!l')O P»'5 fnn,mnl,'s

1 :0';0$lA0
1 7(1(5001

se 05 1111
511.50H

711

011*11110

33.' -	 10 ll.Irl,t
34.' ---	840^.0
35.'	-.Çi0$000

-	20'	 3

25.'	ia	:l00$000

121.'	12	500$000

25.'	iii	senil

211.'	111	l0íl$0IO

1.'	IS'X0000hl

li.'	111 ';	1 :300$OttO
1 :500$000

10 '	1 Cn$11151

Cl.'	12	1

	

11.'	2-1	i :00050101

	

27.'	12 '	3501000

	

9.'	21	1:3001000

	

,'	2-1 '	1 :500$010

	

9.'	2-1 r i	1 :5001011

	

27.'	20 "1	7SoishO

	

30.'	1 r,



	22.'	18 %

	

28.'	12

	

28.'	14

	

12.'	20 '

8.'	24 %
14.'	22 %
24.	20%
8.'	24 %

12.'	22 %
18.'	20
8.'	2453

12.'	22 53
18.'	20 53
8.'	24%
8.'	24 53

12.'	22%
18.'	2053
26.'	18 53

8.'	24 53

8.'	24 ç1.

600$000
300$000
300$0OO

1:200$000

1 :050$000
1:000$000

50 ala
1:6505000	1
1:200$000

800$000
1:650$000
1:2008000

800$000
1 :650$001
1:650$000
1 :20050110

800$040
4008000

1 :6505000

1 :8350500)
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1

153 Drogaria, por atacado	 .
154 Idem, a varejo, em grande escala .
155 Idem, idem, em pequena escala
156 Drogaria e pharmacia, a varejo e em grande

escala
157 Idem, ideias, 0111 pqti	escala
158 Dynamite e outros explosivos
159 Elasticos, cintas e artigos semelhantes
160 Engraxates - (salão de), com mais de 10 ca-

deiras, vendendo cordões e graxas
161 Idem, com 6 a 10 cadeiras
162 Idem, com 2 a 5 cadeiras	......
103 Idem, com 1 cadeira
164 Escriptorio de venda por amostras
105 Idem, de qualquer natureza
106 Ideia, de commissões e consignações (vide com-

missões ou consignações).
a) (Os escriptoi'ios enumerados acima, que ti-

verem rnercaorios em deposito, serão das-
sificados na i'especliva classe como merca-
dores)

1e7 Estanipas, quadros, molduras, espelhos,	car-
tões postaes, etc .........

168 Idem, ideia, idem, em escalaescala minima
169 Essencins, oleos, vernizes e semelhantes
170 Exportador de mercadorias	não especificadas
171 Farinha de trig" - mercador em grande es-

cala
172 Ideia, ideia, eni escala media
173 Idem, ces pequena escala
174 Fazendas por, atacado
175 Idem, Piem, em escalaescala media
170 Idem, em pequena escala
177 Fazendas a varejo, em grande escala
178 idem, ideia, em escala media	.	.
170 Idem, cai pequena escala
180 Fazendas e armarinhos, por atacado
181 Idem, Idem, a varejo, ens grande escala
182 Ideen, idem, em escala media
183 Idem, idem, em pequena escala .
184 Idem, em escala minlma
185 Fazendas, armarinho, ferragens, louças, calça-

dos, roupas feitas, ehap6os, arreios, gene-

	

os ou molhados por atacado	.	.
180 Idem, idem, idem, Idem, a varejo, em grande

escala
187 Fazendas, armarinhos, ferragens, louças, calça-

cl 11 , roupas f i a,, 'li a	arreios, gene-
ros ou molhados, ccii escala media

188 1 is'iii, idem, i dccii, idem, cmii pequena is '.im la
189 11cm, idem, ideias, idem, ecu escala minSusa
180 lii /eu 1 as, modas e confecções - e uni sue rr lis-

te ou mercados' em installações transito-
as, seja cosi hospedarias, hoteis ou mesi-

ii meias particulares, expondo ou offei'e-
rendo á venda mercadorias de seu com-
ulercia, ciii malas, armam'ioa, caixas, paco-
tes ou ffl uvolucros, ou por qualquer ou-
tio modo

lii 11cm, ideia, ideal, em escala media
192 Idem, Piem, em pequena escala
103 Fazendas, modas e confecções - idem, idem,

ide'm, com vendas a dinheiro e a presta-
ção	em grande escala

194 Idem, ccii escala media
05 lilem, em pequena C5('illi	.......

196 Ferragens por atacado
197 lIam, a varejo, em glande escala .
198 Idem, em escala media
199 Idem, idem, em pequena escala	.
290 Idem, idem, em escala ininiona	.
201 Ferro velho - mercador ele
212 Iimrageus, louças, outras mercadorias seine.

lhantes, ai marinhos, tintas, a varejo e ccii
grande escala

203 Idem, ideia, ideias, ideni, em escala media
III Ideal, ideia, idem, ideon, em pequena escala
205 Idem, ideia, idem, idem, em escala ias mmi a
206 Filins --- alugadores ou sublocadores
207 lilOnu, ideia, em pequena escala	.
208 Flores natnm'aes
289 Fogões de feno, mercador de
210 Fogos de artificio
211 Folhas, latas, hah0ms e congeneres	.
212 Forragens	mercador de	em glande escala
113 Idem, idon, em escala media
214 Frucias nacionaes - sendo ou n ão casa es-

pecial
215 Idem, naciouaeS e estrangeiras, idem, tdens
216 Fruclas nacionsieS e estrangeiras, sendo ou não

casa especial, - escala minima
217 Fumos ou cigarros em grande escala
218 Idem, idem, ccii escala media
219 Idem, idam, em pequena escala
220 Idem, idem, cci escala ninima

8.'	24 %	1:650$000
8.'	21 %	1:650$000

18.'	24 %	800$000

8.'	24 %	1 650$00))
18.'	24 '/,	800$009
24.'	16 '	300$000
18.'	24 '	800$000

24.'	10	'-'00$0(m
28.'	10 30 0$O 00
31,'	10 '1	1301000
35.'	10	001001)
22.'	18 %	6001000
22.-	18	6001000

9.'	22 ',	1:5085000
18.'	20	800$0())
24.'	1053	500$00))

8.'	29 53	1 1150$00))
12.'	22 53	1:200$000
18.'	20 53	800$'000

8.'	2-1 53	1:650$000
12.'	22	1:200$000
18.'	20 53	800$001)
8.'	21 54	1 :11505000
8.'	21 53	1:650$000

12.'	22 03	1:200$0W)
18.'	20 53	800$00))
20.'	16 53	400$0011
30.'	10 '	200$000

8.'	20 53
	

1:63050))))
12.'	22	1 :200$00)1
18.'	22 53
	800$00))

26.'	1$ ;	400$00))
24.'	12 '31
	500$01)))

12 51	200$000
30.'	10 53 20 1)5))))))
2)3.'	20 r3	1 00$00))
30.'	10 53	200$00))
30.'	10 ';2
	200$000

28.'	18 53.	300$000
30.' 1.6 53	280$004

31.' 10 53	150$001)
27.'	18 53	350$000

32.'	12 '3	120$000
8.'	26 53	1650$01)))

12.'	22 53.	1:20050011
18.'	20 53	800$000
26.'	1053	400$00))
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	28.' 	21 '-1	700$00))

	

21.'	21 27	500$009

	

28.'	20 ' ,	:ioo$O(i)
	21.' 	10 '	500$11))))

	

26.'	18 27	400$000

	

30.'	12 27	200$000
8.' 21 '7	1 :650$009

	

19.'	10 '	750$000

9.' 21 '	1 500$00))

18.'	20 '	800$01l()
21.'	1)) '.7	300$01)))
9.'	21 '	1500$01)))

12.'	22 '7	1 200$00))
20.' 211 27	700$000
26.'	111 27	400$01)1)

- 1h'	21 '	1 500$00))
18,'	18 '.7	800$00))

24.'	18 '27	500$))))))

18.'	IS 27	800$000
21.' 18 '71,	500$))))))

	

14.'	18 '27	1 :000$000

	

20.'	18 '1-	4 0()$90)

	

11.'	18 '5	1:000$000

	

24.'	12 '4	500$00))

	

14.'	20 '7	1:000$000
22.' 16 27	600$000

	

30.'	12 27	200$00))

	

6.'	21 27,	2 :000$800

	

14.'	20 21-	1 :000$031)

	

26.'	20 '/e	4008000

	

30.'	20 %	200$00))

	

2-1.'	20 27	500$03?

1 :050$000
1 :000$001
1:000$0,)?

500$01')
800$00))
500$00')
200$000

8.'	24 27	1;650$000

24 '27
2-1 27
24 27
18 27-

1-827
12 27

12 '27

8.'
ii..
II.'
2).'

24.'
1)).'

	

24.'	12 '	500$íiflO	 rifica

	

22.'	18	000$t0il	255 Ideio, idello, ideiii, ,,tein, sus escala media

	

8.'	21 '	1 :0508000	250 Idem, idens, ideia, nu p, , quena escala

357	leiteria

	

8.	2-1 7	1 1150$08))	258	1 enli a ri a coei mach iii i sus os
259 1 deus, seus nia eh 1 ni sus os

	

10.'	18 7	1 :100$000 4	280 Linhas ou fios em grande escala	.
2111 Idoni, idem, em pequena escala	.

	

1-1.'	II '.7	1 :000$090	2112 l.ivraria ou papelaria e objectos (te	escriplo-

rio, 005 grande asceta

	

21.-	1 2 '.	500$0)lt	28:1 Idem, idem, idem, em escala  in cdi a	.
201 11cm idem. idem, em pequena escola

	

30.'	12 27	200$000	61 louças, vidros e er ystae-s, cci grande escala
280 1,1cm, ideni, ideisi, em escala media
267 Idem, i dciii, i deus, eui pequena escala
20 Idem, ideus, idelli, eis! escala sus si lisa

	

18.'	18 '	000$000	2);)) Macli lisas --- me rca1l or de sisachisias de (tu alquei'

	

26.'	12 7	1OO$Oi)0	 especie : issotores, dvnasuOs, etc.
270 1 dciii, i dciii, idem , rui menor escala

	

26.'	IS '	100$000	iSI ideui, mercador di' niachinas ((sodas (te (lUis1-

	

94	lO	51018(h),)

	

- .	 quer especse

	

14.a	18 '	1 •000$000	272 Madeiras - preparadas ou. oito ......

	

9,'	IS	1:,,)I00h)0l	
27:1	Idem,	rui peqseisís escala

	

6.'	22	2 :(ili('$OOO	
271

5.' 2-1 '-1	
Malas, bahús, caixas ou canastras (a ` 11 Os

	de
-	2:5 fl0$000 	 viagens)

6.' 22 '5	2 :1101)801)0	275 Idirsu, idem, ideui, empeqileisa escala

	

9.	2(1	1 :501l$(100	270 Malhas - tecidos de meias ou camisas de cicias

	

1 1.'	20 ', ,	1 :1) ((($00)	
277	1 deu), i dciii, i dciii, cio escala  mi iii iii a

	

22.'	li) '.5	1110$00)	 Marisiore	som obras	........

	

6'	21 	0i0 -- 	:000$C	 a) Idem, bruto
10 '	200$70))	271) Medicaui,eistos - não sendo eni pua macias ou

	

6.'	2-1 '	2 000$000	 drogarias	..........
280 Mercadorias ou moveis- clubs ou casas de

	

9.	2)) ' :	1 :501($0)0(	 vendas a prestações

	

20.'	20 '7	700$0e0	281 13cm, idem, ideisi, ciii escala miui-usa

282 Modas, enfeitei, etc., aviamesitos	....

	

6.'	21 '1	2 :0001$01i(	28:1 Idem, idui, cm pequena escala	.

	

9.'	21 ':	1:501171118	281 Molhados - casa de - empequena escala

	

14.'	li	1 : 0 00 .$J 0 0	t'	285 Moveis, colchões, almofadas, tapetes, congoleuns

	

21.'	21 '	500$))')	-7	 e artigos sonielliautes	......

	

24.'	10 ';	500$0)t	280 Ideisi, ideni, ideni, ciii pequena escala
30.' 10 '	?000)0	287 -Moveis e colchões em grandegi'ande escala
31.' 10 ' ;-	1 .3)$000	288 Idem, ideia, em pequena escuta

	

24.'	12 '	s090sO	7	289 Moveis --ciii grande escala

	

22.'	18 27	(10080)0	-	290 Idem , eui pequena escalo

	

27.'	18 27	:isos000	-- 291 Tdeui - usados
292 Moveis asepticos ou instrumentos cn'usgicoS au

4	siieiitificos em grande escala

221 Garage de aluguel, para qualquer vels iculo
222 ideiis, ideisi, tendo oft'ici na de concertos
223 PGeneros aliinenticios, por atacado .
224 Generos alimentícios, nacionaes e estrangeiros,

a varejo, em grande escala e molhados
225 Idem, idem, nacionaes, a varejo, em grande es-

(ala, e molhados	.......
220 ll"ni, idom, nacionaes, is varejo, em escala no'-

dia, e snolhados
227 Idom, ideris,	nacionaes e estrangeiros,	ii

rojo ciii pequena escala, e molhados
228 Idem, idem, idem, ciii pequena escala,	menos

molhados	..........
229 -Gramopliones,	phouograptos e semelhantes

(vide radios)
230 Guarda-chuvas, sou ib ri nh as,	bengalas e saiu e-

lhantes	...........
2:11	11cm, ideni, i ilistis, ciii peque is a escala
232 Hospedaria ou casa de co'mmodos (vide pensão).
233	1-1 otel --- te id o até 8 (1119V10%	.....

231 Ideni tendo usais de 8 até 12 quartos
235 lilini -- tendo mais de 12 até 20 quartos
2:111 Idessi - t(-11(10 usais (la 20 até 50 qu actos
2:17 11cm -- tendo mais te 50 até, 100 quartos
2:18 hteui -- tendo mais de 100 qiiatos
229 lllisminação	Objectos de
210 1,1cm, iden,, nu escala -media
2 II Idem, 1 d em, eni pequena escala
212 Idens, ideno, ciii escala uiiuinsa
213 Importador de mercadorias estrangeiras
210 Instrunientos e objectos de musica .
215 Joias cm grande escala	.......
210 Tilem, ens escala media, vendendo ou não re

logios	...........
a) Idens, 13cm, em pequena escala

217 Jogos periuittidos ou tolerados:
a)	1. , classe
ti)	2.'	classe	..........
cl	3.' classe
(1)	4.'	classe	. -	......

2-18 Jo,iiaes, revistas etc. ---- mercador	.
209 Ideus, idem, eni pequ"na escala
250 Idem, ideiri, bancas localizadas na via publica
251 lOerozene - depositarii) ou cisercador
25? l,acticinioS (casa (te)
253 13cm, cm escala n)luima
25-1 leite - comprador, exportador ou revendedor,

	

tendo estalselerimouto com cismara	f1igo-
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293 14cm, idem, idem, cm escala media .
291 Idem, idem, idem, em escala mintma
295 'Munições - casas de
296 Idem - não sendo casa especial .
297 Idem, idem, em pequena escala
298 Opflca - artigos de	ou material photogra-

1)11110 e semelhantes
299 1&m, idem, em pequena escala
300 Idem, idem, em escala minlma
301 Orthopdia - (objectos de)
302 Pões

	

	mercador com deposito, não sendo fa-
bricante, ou mesmo fabricante, tendo de-
posito separado da padaria	.

303 T'assaros - mercador de
304 Peixes - (vide açougue)
305 PelIes, ou pelliças, plumas e congeneres, em

maior escala
306 Idem, idem, idem, idem, em menor escala
300_e 14cm, idem, em escada niinima .....
307 Penhores	casa de
308 Pensão - tendo de 3 até 5 quartos ....
309 Idem, tendo mais de 5 até ! quartos
310 Idem, tendo mais de 8 até 15 quartos

a) ('A pensão que tiver mais de 15 quartos será
classificada corno hotel)

311 Perfumaria
312 Idem, em pequena escala
313 Idem, em escala iviinima
314 Pha macia e drogaria (vide drogaria e phar-

macia).
315 Pharmacia em grande escala ......
310 Idem, em escala jcdia
317 ldemam, em pequena escala

a) (As pharmscias ou drogarias une venderem
preparados proprios ou perfumarias,	fi-
cam sujeitas ao pagamento integral	tias
respectivas contribuições fixas que	lhes
competir). (Vide art. 208, paragrapho 2°).

318 T'hotographins	..........
319 'Preparados pharmaceuticos. enem'cmsdor com de-

posito
320 'Radios, radiolas ou artigos semelhantes
321 Idem, idem, em pequena escala
322 Rarlio-telephonia como diversão iernunerada
323 Rapadura - mercador de
324 Relogios	mercador de
325 14cm, 14cm, vendendo joias
326 'Eestaurant

K.
14.'	20 Ç

	
1 :000$00I)

o')	18 %
	

000$00))
(a	24	2:000$000
9.,	22	1:500$000

14.'	20 '4
	

1:000$000

1-10°	24	1:000$000
20.'	22	700$00))
28.'	20 '1
	

300$00))
110.'	10 '4
	

200$00')

32.'	10 '4	120$00))
34.'	lO '4	80$00)

0.'	21 1 1	1 500$00))
14.'	20 1 1	1:000$000
21.'	18 '1	500$00))

4.'	21 '4	3000$00))
:io.'	10 1"

29.'	10 '4	300$000
26.'	1)) '1	100$0())

11.'	2-1 '	1 000$00))
24.'	20 14	500$00))
29.'	20 '1	250$05))

li.'	20 '	1000$))))))
18.'	20 '1	0))))? 000
24.'	18 '4	300$00)

2-1.'	20 '4
	

00$00))

11.'	24 '4
	

1 000$00))
0.'	21'4

	
2 000$))))))

14.'	20 '4
	1000$90)

30.'	10
	200$01)')

30.'	12
	200$00)'

22.'	14
	600$00))

11.'	20 Ç'r	2:000$000
20.'	20 %
	700$000
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a) Idem, em pequena escala
Rinhu -- acudo ou não empresario .
Roupas feitas - - mercador em grande escala
Idem, ideni, cmii pequene escala ......
Saccos vasios - mercador de.......
Salsiclis, salames e outras carnes preparadas,

eni grande escala.
Idem, idem, idem, em menor escala.
Sal em grosso............
Sedas, casa especial ule tecidos de seda, por al_

cado ou a varejo em grande escala.
Idem, idem, idem, em pequeno escala.
Idem, idem, idem, em esla minima.
Seguros - Companhia dc........
Idem, idem, cem sride fóra do Estado.
Sementes ou vendas de plantas......
Solas, couros e semelhantes.......
Idem, idem, eni pequena escala......
Tapeçarias ou objectos de ornamentação.
Idem, idem, em pequena escala ......
Idem, idem, em escala minima......
Taverna -. Casa <te generos do paiz o)! quitan-

deiro de capital inferior a 500$000.
Terrenos - vendedor por conte propria ou de

terceiros............
Tiro ao alvo - com premios em objectos.
Idem, idem, vendendo poules .......
Transportes de mercadorias - Empresa de.
T i ntas - Mercador de tintas e outros artigos de

pin0ra............
\'lnIe - moveis de - mercador rui grande

escala.............
Idem, idem, idem, eni menor escala.

SERJE B

INDUSTRIA

ESPECIFICAÇXO

1 Adubos - fabricante.........
2 Agua - empresa de abastecimento de aglia p0.

tas'el, tendo 100 torneiras ou mais.
3 140w, idem, com menos de 100 torneiras.
4 Aguardente - fabricante em grande escala.
5 Mcc, idem, em escala média.......
O Idem, Meu), em pequena escala......
7 Aguas gazozas artificiaes - fabricante.

a) 1,1cm, idem, em pequena escala .
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8 Alcool não (lesiiattirad o - ls(bricaflte,
9 Idem, idem, ens escala média

10 Idem, idem, -em pequena escala.
II A l u fa iat ar a -- 1, 11( t () ou não aviamentos séni4' o te
12 Idem, idem, em escala média, idem, idem
13 Idem, idem, eul pequena escala, idem, i delu
11 Jçlem, com uni olfici aI, só,rnente ......
15 Algodão	niachi na de beneficiar a vapor ou

electricidade -	preparando productos de

terceiros .............
Itt Idem, idem, a agfa, animal ou braço.
17 Amolador com estabelecimento ......
18 Arame, [elas ou artigos semelhantes.
19 Armador nu corp resa funerari a, fornecendo

gos congeneres, com estabelecimento.

20 Arador, com estabelecimento, fornecendo ar ' !-m
gos congeneres ..........

21 Armador, simplesmente - com estabelecimento,
não fornecendo artigo algum.

22 Armeiro	officina de concerto de armas.

2:1 Arreios - couros - pellcs e artigos para via-
gens - fabricante ........

24 Idem, ideia, em pequena escala, idem.
25 Id-cia, idem, em escala mininia ......

26 Arroz	machina de beneficiar a vapor ou ele-

ctricidade ...........

27 Idem, Piem, a ague ..........
28 A.ssucar - usina a vapor ou electricidade, ten-

do ou não refinação ........

a) Ide m, idem  tdeni, em escala méd (a

b) Idem, idem, em pequena escalei .....
29.kssucar ou sal --- refinação .......

lo Atelier	(te costuras,	fornecendo enfeites, avia-

mentos, etc., para senhoras 0(1 nien luas

11 Idem, de costura, trabalhando por e O co mniend as

:12 Aulomoveia - officina de concertos ou de lava-

gem, tendo machinicfl(Os ......

33 Ideio, officina dc concertos ou de lavagens, em
pequena escala.

24 Idem, idem, seni in ach iii i amos......
35 Azulejos, ladrilhos ou mosaicos	fabrica.

:to Idem, idem, em escala média, idem.
:17 Id em, i dciii, em pequena escala, idem.
:114 Balas e confeitos - fabricante ......
39 Idem, idem, aro pequena escala, Piem.
40 Banhe, fabrica ...........
41 Baralhos ou artigos de jogos que não sejam de

li	 101)!	ulite .....
Ii ilebici as	- fabricante de bebidas art i fiel ae s ou

aleoolicas, em grande escalo.
471 II em, i iteni, ciii pequena escala ......
41 lileiii, ideni, idem, em escalaescala niinima .
45 llieyclelas, officina de concerlos ......
-16 Bilhar - fabrica...........
47 Biscoitos - fabrica ..........
IS PIco, i dciii, 'ciii pequena cace 1  ......
49 -Bonecos ou fantoches - fabrica ......
21 Boneis --- fabricante ..........
31 Bordados, fabrica (te.
(2 II irradias -- - fabrica (te artfaetos .....

Br uque'd os	fabricante ........
3-1 Idem, idem, em pequena escala.
15 Café --- niaclliva de beneficiar, a vapor ou a

elect ci cidade ..........
16 1(1cm, idem, a goa ..........
37 Café -- - torrefação ou moagem ......
38 13cm, em pequena escala.
21 (7sis ou caixinhas de papelão -- fabricante.
59À	idcui, rui pequena escala, ideni
60 idem, i tem, ou caixotes de lu adei ra--fa b ii ('ai i le
11 Cal --- fabricante.
62 dalde irei ro .............

P Calçados --- fabricante em grande -escala,
ii Ideia, idein, ciii escala média
15 Idem, 1 cm, 801 escala 1111111111a  ......
ii; -Cotista -- - com estabelecimento.
iii 1iiinisus e roupas brancas, etc. fabricante.
18	ideni, oiu pequena escala, idem

officina de canteiro nas pedre i ras ou
Pira (10114(5 -- em grande esel.	-

70 libni, i i1m, em pequena escala ......
71 Caiinbos - fabrica.
72 Carpintaria ou marcenaria,  tendo o P2 cm a de

esquadria .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ideia, e marcenariarcenania siuspiesinente.
TI Carvão vegetal - fabrica ........
77 iecamica em grande escala.
76 idem, -iii pequena escala ........
77 Idem, fabricando apenas ptumus utensilios
78 Ceccoes não esperi ficados - niachina (te he-

nefiei lu'
79 -Cerveja -- fali rica em grande escala, com fri -

ginifico ............
48	li-lil,	dciii	Clii	3)CqUel(a	(si'!i]!i,	('Clii	011	5(111
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frigorifico

81 Jdcne, idem, em escala minima, - idoue, idem.
82 Chapáos pala homens - fabrica .....
83 Idem, idem, em pequena escala ......
SI (:hapéos, gorros ou boinas para senhoras ou

cl-panças ............

83 Idem, i eleni, rue pequena escala, idem
80 ChapOos - concertador ou reforenador.
87 Idem, idem, em c. i ala nunima......
88 Charutos oucige:	e - fabricante.
89 Idem, idem, em cseala módia .......
90 Idem, idem, em ,F<1e1 e15a escala ......
91 Idem, idem, ene escala minima, idem.
92 Chinelios - fabricante em grande escala.
93 Idem, idem, em pequena escala ......
94 Cimento armado ou semelhantes - fabrica de

peças de............

95 Idem, idem, em pequenapequena escala, idem.
96 Cimento - fabricante .........
97 Cofres, fogões ou congeneres -- fabrica.
98 Colchões, almofadas e artigos congeneres, fabrica
99 Conservas de qualquer natureza	fabricante.

100 Corôas, funebres ou não, flores -- fabricante.
101 Corlurna - com machinas ........
102 Idem, sem maclunas .........
103 1.1cm, idem, em pequena escala.
10-8 Cutelaria - facas, facões, etc. - fabricante.

305 Distiliaria de	lcool, aguardente,	oleos, essen-
cias de plantas ou de outras substancias.

106 Idem ,idem, idene, em escala média.
107 Idem, idem, idem, em pequena escala.
108 Doces	fabricante.
109 Idem, idem, em escala neinima ......
110 Dourador, prateador, uicklclor, galvanizador
111 Dynamite, foguetes e artigos semelhantes	fa-

bricante ............
112 Electricidade - empresa ........
112 A Idem, idem, em menor escala ......
113 Empalhador, com officina .......
114 Idem, idem, fornecendo material ......
115 Encadernador - officina ........
116 Engenho ele serra - a vapor ou electricidade.
117 idem, idem, a agua.
118 Esculptor -- officiva ..........
119 Esmerilhador, idem..
120 Espelhos, quadros, molduras, estampas, etc. -

fabrica............

8.' 20 %	2:000$000
9.' 20 %	1:500$000
9.'	24 %	1:500$000

14.'	21	1 :000$000
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300$0o0
200$000
120$000

1 :000$000
80 0$ 000
500$000
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21 Essencias, oleos ou vernizes -- fabrica.
122 Estatuetas de enarneore --- fabrica,
23 ldeui, de barro, gesso eu massa - --- fabrica
24 Farinha de qualquer especie -- fabricanle.
125 Ferraduras - fabrica.
126 l')e)eria ou serralheria ........
27 Id n e, idem, em escala minima .
2	

.....
18 Fiação - fabrica com fiação .sónsente (vide pa-

ragropho 30, do art. 214, desta lei).
120 Filtros - fabrica.
130 Floristas - fabrica de flores.
131 Idene, idem, em pequena escala......
132 Fogões de ferro - fabricante.
33 Folhas	- fabricante de objectos de.	.	.	.	.
34 IS u, idam, em	escala minima ......
135 Formicida, ou qualquer substancia para extin-

eção de insectos --- fab1ica ......
liii Fundiçãousinas	siderurgicas - fabricando

apenas barras de ferro ou de aço, em gran-
de escala ............

137 lelene, idens, em pequena escala ......
30	te eu, idem, fabricando artigos de ferro ou mie

: o, emgrailcie escala.
139 1 1 e ii, idem, idem,	li) p0 [hiena roca la .
140	Gelo - -- fabrica...........
141 -Gravador ou nicklador
112 Gravatas - fabricante de . .	.
41 Graxas pára sapatos ou outros fins .

144 Guarda-chuvas, sonehrinhas,bengakes, ele. -- Ia-
bricante

145 ldeen,idem,i-dam, em pequena escala .
140 Guarda-chuvas - reformador ou concertador,

exclusivamente ........
147 Iliumninação publica ou particular, por electrici-

dade - empresario
148 Idem, ideni, a gaz ou outro comhustivel
149 lilurninação -- fabrica de objectos ele illumina-

ção, em grande escala ......
150 Iclium, idem, em pequena escala ......
III lrmslrunientos de musica - fabrica .
152 ldeimm, idem - o.ffieina de concertos ....
133 .Joias - fabricante ..........
34 1.5cm, imitação - fabricante
155 ldenm, com escala mininia, idem ......
158 Laboratorio- metailurgico de productos chimicos

-	 ou pharmaceuticos ou de anal~	22.-	16 11	)iOl)$00))
157 'Laclicinios -	fabrica de uma só ropecir	.....0.'	2)) '	1100$00))
158 Idem, mais de uni )Spec( --	lemleeiea ....II.	21
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600$000 1 Cada inslallação para extracção suhteraasnea ore

	

500$00fl	superficial de manganez, eui grande
escala	...........

	

200$000	Idear, para extracção suhterrauea ou superficial

	

1.0$000	de eninerios de manganez, em pequena es

	

1IW$000	cala, ou de mtnerios de.	 niekel, zinco, chuna-

	

1 :5(0$000	ho, ele.............
00$000

	

200$000	dera, par extracção de minecios de ferro para

	

1 :3Ul)g000	exportação...........

	

800$000	Idem, lelem, lpara consumo rio pai? .....

	

:w$000	Cada rniaaeração de diamantes e outras podres

	

2l1()$1iO0	preciosas, em que se empreguem bombas,
dragas, jactos hydraulicos para desagre-
gução de rochas e extracção de eleaagre-

	

l10$000	gado.

1:000$001) , Idem, coa que se faça a lavra com ferramentas
communs, auxiliadas ou não por rnachi-

	

1 :500$OtO	niscríos simples, primitivos ......

	

200$000	Cada lavra, com beneficiamento ou não, sub-
terraneo ou superficial, de mineraes radio-

	

1:000$000	activos, zirconio, mica, ocres e outras tin-
tas naturaes, bauxita, pintas, laydrarginitas,

	

llll$008	enryantho,	quartzo,	marmores,	rerdozias,
kaolim, barytina, argillas, para material re-

	

13110000	fractario, etc.........

	

lO0$000	Modas - officina..........
Idem, ieleaii, em pequena escala......

	

500$000	Idem	ofílcina trabalhando por encommendas

	

200$00))	ou (te concertos.

Moveis -- fabricante casa grande escala.
Idear, idern, em pequena escala......
Idear, decai, em escala minima......
Moveis asepticos - fabrica de, em grande es-

cala.
Ideias, idem, em escala menor.......
Olaria - fabricando telhas e tijolos com rala-

chinisnaos, em grande escala.....

	

:000$000	14cm, em pequena escala........
idem - fabricando telhas e tijolos, sem 'na-

chinismos...........

Idem - fazendo só tijolos, sem machinismos.
Oleados e artigos semelhantes	fabrica.
Oleos, lubrificantes ou qualquer outro - fa-

bricante............
1 Optica -- fabricante de artigos de .....

	

2 :300$001	Ourives -- officina de concertos ele objectos ate
ouro, prata e outros metaes ......

- 722-

159 Lap.ação - diamantes ou pedras preciosas	22..	20 %
100 Lavanderia ou officina de lavar e engomas	24."	10 3
101 Idem, com tinturaria	 22.	12 '3
162 Idem, em pequena escala ........	30."

	
12%

163 lLythograplaia - officina ........	27.	10%
164 Lixas - fabrica ..........	30.'	10 '3
165 Louças ou porcelianas - fabrica .....	T.	20
166 Idem, imitação	fabrica	 24.'	20 '
167 Luvas - fabrica ..........	30.'	10
168 Malas, bahús, caixas, canastras - fabrica	9.'	20
169 Idem, idem, em escala média ......	18.'	11 '
170 Ideias, idem, em pequena escala......	24."	14

a) Ideias, Idem, em escala mininla .	 30."
171 Marmoristas - febricente de Objectos de mar-

more ...........	22.'	20 ',C
172 Idem, tendo apenas serraria.......	27.'	20
173 Mar'telletes -- fabrica de ........	14.'	223
174 Massas alimenticias diversas, - com machi-

fiamos...........	9."	20%
175 Idem, ielean - fabrica sena machinismos	30.'	10
176 Idem, idem - fabrica com machinismos, em pe-

quena escala ........	14.'	14 ',
177 Meciranica -- officiva de concerto de maclainas,

relogios, ele.........	27.'	II '
178 Mechanica - officina ele concerto de machinas,

relogios, etc. em pequena escala	31.'	12
179 Medidas ou pesos, ou balanças	fabricante	26.'	16 '3
180 Meias - fabrica de meias ou de tecidos ele

malha...........	24."	12 '6
181 Idem, idem, em escala nainima ......	30.'	16 6

MINERIOS:

182 Cada instaileação para extracção subterranea de
minerios, de platina, ouro, prata ou de
dois destes metacs, simultaneamente,
apuração dos metaes respectivos, por
processos nretullurgicos especiaes e
aeproveitamento ou não e exploração
commercial ou não de sub-productos

	1.'	21 %
183 Idem, para extracção subterranea ou superficial

ele minerios de platina, ouro, prata ou
de dois destes metaes simultaneamente,
e apuração dos metas respectivos por
processos cuechanicos, excluida a fais-
cação ear baleias e èanóas, nos leitos
(los corregos e ribeirões e nos alluviõrs
das praias
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14 5

Ourives	vendendo reloglos .......
Ourives -- não vendendo artigo algum.
Padaria -- movida a electricidade......
ldem, idem, em menor escala .......
Idem, idem, em pequeno escala ......
Padaria, moo ida de outro modo, ideur, idem.
Papel - fabrica eni gia.de escala.
a) 1(1cm em escala média.
14 Idem, em pequena escala .......
Parafuso - fabrica ..........
Ideni	em pequena escala ........
Peneiras	fabricante de ........
Pedra plastica ou artificial	fabi ica de.
Pedra para moinhos - fabricante .....
Pedreira - para extrahir pedra bruta ou pre-

parada .............
Perfumes ou ,xlraclos	fal,r co.
Idem, em pequena escala, ideni ......
Pesca dnipro-ario ..........
Phosphoros - fabrica.
Photographia - fabrica 8,' ai-.;.«os de.
Pilhas eleclricas - fabl icanle .......
Pintura,	atelier ou officiiia de qua1lUr	cl.
Placas - esmaltadas ou não	falicicaule.
Pliaaés ...............
Pneu,malicos ou canmras de ar -- fabrica.
Idem, idem, - fabrica em pequena escola-
Idem, idem, of fiei na de CO! cci lo.....
Pregos - fabrica ...........
Productos chimicos ou	pharniacculucl)s.
Radioteleplsonia - fabricante de artigos de.
Rapadura	fabric0nie ........
Idem, em pequena escala.
Sabão ou sabonete	fabrica ......
Sabão - em pequena escala .......
Saccos	fabrica ...........
Salsichas, conservas ou semelhantes -- fabrica.
Sapataria	officina vendendo em escalaescala nu-

ninua.............
Sapataria - só de concertos .......
Sêbo (preparador) com niachinismos .....
Idem, ideni. semuivacliinisni'rs ......
Sellaria, u un	o	veui'iido o que fabrica.
Seliaria -- só de concertos ........
Serraria - em larga estala, nioviula	Or l'clr

cidade.............
Serraria -	1'!! 'cai a nu0d a, idem, ideur.
Idem, movida por unaiqu 'r outro leio.

50 Idem, em pequena escalo ........
151 So,'vLes	fabrica ruori,la a vapor ou electri-

cidade .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

252 1 . uru, idem, em pequena escala
253	hos, alanihiques ou scmelhanlcs -- fobrica de
III 11cm, idem, em pequena escala ......
255 'itrico	- fabrica.	 .	.	.	.	.	.
256 Tamancos, idem ...........
257 Tanoeiro co'n officina

258 'Icei (los	fabrica com tecelagem, fieção tin-
luraria ou estamparia (vide artigos 214, 202
e 203, desta lei) .........

idem, com tecelagem e fiação.
28cm, com tecelagem sómente.......
Telas de arame.
Teiophones -- empresa.......
Tintas - fabrica ele qualquer l'sperie.
Ti ri lurari a ou e strurnpuiri a ........
Tinturaria sóniente ..........
iulc'n, em escala niinima ........
Torneiro com offtcina .........
Tvj.ograpbia -- servi .10 avulso ......
l'leni, em pequena escala ........

	

.15, l 0.oViS, opa radores	fabrica

Veh i eu 1 (IS - fabrica de qualquer es peC ie, em
grande escala.

1,1,111, idein, em reqnt1io escala ......
Idem, otficina de concertos, tendo rurachinas.
(.11 III, 11110 tendo nracli i nas .......

lasmie cOra alearina ou sêbo..
IU, ielrCI, dli pequ ,cra escala, i,uefli .

.1 laça	ol'ficiva de vidraceiro.

	

'Vii los, 1' ('SIlICO, espelhos 011 s- melhanteS,	em

grande escala..........
1 'ii, ide'. lii ii. CIII pequena Isenta.

	

Viras ou garrafas	fabrica, em grande esra'a

III, idem, Cru peque ria escala......
me	fabrica de objectos de ......

('II pequena escala.
; ! ,agre	fabrica de .........

Vinhos de uva -- fabrica ........
lei, (te outrass findas .........

Vi 11mb, v o1os. violinos e semelhantes, e inStl'U-
'nenlos de coruja -- fabrica ......

Xucqmreada .............
lii,' 1 , (III pC (piei! II escala

500$000

500$000

200$000
1:500$000

500$000
350$000
200$000
350$000

2:000$000
2:000$000
1:650$000

:u'()$00()
1:000$000

500$000
600$000
350$000
200$000
350$000
500$000
330$000
200$000

1:500$000
1:200$000

600$:000
400$000
500$000
200$000
200$000

500$000
350$000
500$00o
330$000

1:000$000
500$000
200$000
500$000
500$000

30o$000
2:000$000
1:500$000
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287
208
209
210
211
212
213

214
215
216
217
218
219

220
221
222
223
224
225
228
227
228
229
230
231
2:12
233
234
235
236
237
238
239
240
241

2-12
243
244
245
246
217

248
249

259
260
281

203
264
265
266
267
218
269

271

1 272
273

275
2711
277

'78

2(11
301

281
2$.,
2106

28S

- 725 -
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SERIE C"

OUTRAS PROFISSÕES

ESPECIFICAÇÃO

1 Administrador, gerente, agente, encarregado ou
mandatarjo de serviço de qualquer compa-
nhia ou empresa de qualquer estabelecimento
agricola ou industrial, Percebendo vencimen-
tos, gratificação ou porcentagem.

2	Advogado ............
3 Agentes, representantes OU prepostos de casas

romlnerciaes, fabricas estabelecidas fóra
d0 Estado ou no extrangeiro, cujas fun_
cções se limitem a receber encommendas ou
pedidos............

4 Afinador de pianos ou outros instrumentos de
:musico ............

5 Agiota ou emprestador de dinheiro, mediante hy-
potheca, ou quaesquer outros titulos, nos
termos do art. 220, paragrapho unico:

a)	de 1O:000$ até 20:000........
h) de mais de 20:000$ até 30:000$.....
e) de mais de 30:000$ até 50:000$.	 ....
d) de mais 50:000$ até I00:000$......
e) de mais de 100:000$ até 150:000$.
f) de mais de 150:000$ até 200:000$.
g) de mais de 200:000$ ........

6 Agrimensor.............
7 Alugador de animaes (aluguel ou trato).
8 Analysta..............
9 Annuncios - agente de.........

10	Architecto .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 Armador, sem estabelecimento.......
12 Automoveis ou caminhões -de praça ou de

transporte de cargas (proprietario ou em-
presario de) - cada vehiculo.....

13 Autemoveis - (empresario de estradas de), co-
brando pedagio sómente........

14 Idem, idem, (empresario de estrada de), explo-
rando transporte de cargas ou de passa..
geiros.............

15 Banco ou casa bancaria (director ou director_
presidente) ...........

16 Idem, idem, - presidente........
17 Idem, idem - gerente ou agente......
18 Idem, idem - contador, thesoureiro, fiel.

30.'
-

24.

39 , o	--

30.
26.0
18.

6.0

4.
2.0
1.0

28.
33.
28.'
30.
30.0
30.0

30.--

24.--

18.0
14.o	-
24.--
28.--

I
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19 Idem, Idem - correspondentes que façam outras
operações além de simples cobrança. .	28.

20 Idem, Idem - outros membros da Directoria.	22.

	

-	21 Bondes electricos (empresario de) .....
22 Idem, de tracção animal, idem, idem.	 14.-
23 Café - -comprador, sem estabelecimento. .	12.

24 Idem, idem, em pequena escala .......2.0
25	Calista...............o..
26 Carros, carroças ou outros vehiculos de aluguel

- para transportar cargas ou passageiros

200$000	
(proprietario ou empresario de) - cada ve-

1 108000	 luculo.............
27 Companhia - director-pres !dente ... ... .18.
28 Idem - director de.	.........22.
29 Idem - gerente de.	.........28.0
30 (mstrnCLOr de obras	até 50:000$000. .	.	2

	

:oo$000	
a) Idem, idem, mais de 50:000$ até 100:000$000.	11.0

b) de mais de 100:000$ até 200:000$000 . . .

	

200000	
e) de mais de 200:000$ até 300:000$000.	 4,"
d) sobre o que exceder de 300:000$000, 500$000

por 50:000$000 ou fracção desta quantia.
(O lançamento deste imposto será feito an-

200$000	
nualmente, tomando-se por base o valor

	

400$00o	
das construcções iniciadas, contractadas ou

	

800$000	
em andamento no anuo anterior. Os con,s-

	

2 :000$000	
tructores que não houverem construido, mi-

	

3:000$00o	
ciado ou contractado obras no anno ante-

	

1:000$000	
nor e que estiverem exe,rcendo a profissão,

	

5:000$000	
ficam obrigados a apresentar as suas dec1a-

300$000	
rações, discriminando as obras que vão mi-

	

i00000	
dar, com os respectivos valores, pagando

	

300$000	
os impostos antes de iniciados os serviços).

	

200$000	1	31 Corrector de fundos ou Mercadorias. ....28.

	

200$000	1	
32 Decorador.	............30.0

	

200$000	
33 Dentista com gabinete .........30.0
34 Idem, idem, tendo instailações electricaS,	.	28..

35 Desenhista.............30.0

	

200$000	36 Despachante OU empresariO de transporte	28.0

37 Dormentes ou lenha - (mercador ou fornecedor

	

100$000	 de) ..............24.0
38 Idem, idem, em pequena escala ...... . 0.0

39 Embutidor..............3."

	

800$000	40E.npalhadOr............
41 Empreiteiro (Vide constrUctOr de obras).

800$00o EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA
1 :000$000 

	

500$000	42 Director .............24"

	

300$000	43 Directo r-presi dente. .........22.

300$000
600 000

2:000$000
1:000$000
1:200$000

tlOO$000
200$000

100$000
800$000
600$000
300$000
500$000

1 000$000
2:000$000
ii :090$030

-	:iooi5000
-	2008000

200$000
:ioo$000
200$000

-	300$000

500$000
-	200$fOO
-	100$000

100$000

--	500$000
600$000

r

é
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44 'Gerente	
28.'

45 Engenheiro. ............25.'
46 Escola de dansas ...........28.'
47 Estabulo para fornecimento de leite .....30.0

Fabrica de tecidos, não sendo Sociedade Ano_
nyma:

48 Director de..........	 24.'
49 'Director-presidente..........22.'
50	Gerente .............28.'
51 Ferrador de anjmaes .........
52 Gado vaccum, cavailar, lunar, ou qualquer

outro, inclusive si.iinoa (comprador ou mer-
cador de), por conta propria ou de ou-
trem .............14.'

53 Idem, (idem idem), em P equena escala, idem.
Idem, idem— ..........22.'

54 Idem - (commissar j o ou intermediorjo de com-
pra de).	 14.-

55 Idem - (invernista de) .........22.'
56 Guarda-livros.	 33.-
57 Hotel - (gerente de) .........33.'
58	Leiloeiro .............33•
59 I.ocador	de predios ou de parias destes, rest_

dencias isoladas ou coilectivas, apartamen-
tos, aposentos mobiliados ou não, salas,
salões, quarts, ou quaesqucr outros com-
modos, vi j ias ou barracões, alugados, sublo-
cados ou arrendados para qualquer fim,
com renda superior a 3 :000$000 por anuo,
art. 220)

a) 1., classe.
h)	3,0.	«	............
c) 3,.	"	..........
d) 4.'	,	.	 ...
e) 5.'	"	........-
f) 8.'	"	...........-

60 Manicura ou pedicura.	 33
61	Massagista .............33.'
62	Medico..............25.'
63 Ovos ou aves (mercador de).	 33.-
64 Parteira dtplomada ............3.'
65 Pedreira -- enopresario ou arrendatario	25.'
66 Idem, - empresario ou arrendatario de - em

pequena escale.	 '30.-
67 Photographo sem estabelecimento.	 30.-
68 Pianos - alugador de ........33'
69 Procurador de partes ou solicitador....29.'

70 Idem, !dom, sem escriptorio.	.	.
71	Radiographista ...........
72 Seguros - superintendente ou agente geral, ou

representante de companhia de seguros de
qualquer natureza.

a) Idem, idem, idem, idem, com séde dentro
do Estado...........

Sociedade Anonymo:

73	Director ............
74 Director-presidente .........
75 iGerente..........
76 Outros membros da directoria.
77 Tropeiro, fazendo comnercio de sal, farinha de

trigo, kerorene e arame farpado, tendo mais
de tres até 10 aninlac,s de carga

78 Idem, Idem, idem, tendo mais 'de 10 Suimnes dr.
carga......	.	.

79 VetrInario ............

SERrE "D"

AM:BULAN'IIES

ESPECIFICAÇXO

1 Agente commercial, intermdiario de negarias,
cobrador ou mercador ambulante não es-
pecificado nesta série.	......20.'

2 Agente ambulante de companhia de seguros de
qualquer natureza .........29.'

3 Agente de companhias ou empresas que ado-
ptem o systema (II' sorteios de qualquer
especie............14.'

4 Aguardente ou qualquer bebida alcoolica 011 ga-
zoza artificial -- mercador ambulante	12.'

5 Algodão - comprador ambulante.	 2 L-
O Amoladar...........35.'
7 Areia . mercador ambulante .....35.'
8 Armarinhos ou miudezas	mercador ambu-

lante.	 24.-
9 Ideiii, idem, cm pequena escala .......lO.'

19 Armas de fogo e munições ou sómenle unia ou
outra cousa.	.	.	.	.	.	.	8.:

11 Idem, idem, idem, ou sómente uma ou outra
causa, em escala minima.	.	.	18.'

12 Arreios nacionaes Ou extran'çeiro.r	mercador
ambulante, vendendo lambem accessorios	29.

13 Idem, idem	mercador ambulante, em escala

oo$oo o
4500000
300$o00
2008000

50000iw
(300$000
:l00$011(1
1008000

1:000$000

l300$000

1:000$000
600$000
100$000
100$0()(i
100$001)

2.005000
O OO O li

1 :fltí.fl0i

2 :000$00t)
2 200$000

100$000
1 00$I)n
1 IIIt(IOII

1 fl(0O0c
100$(m)
1.1 0)1001)

20 0$ O O O
2000000
100$000

250$000

5O0()00

:sosoo))

1 :0()0s{)(Ií1

1 :000$0)0)
500)1000

(10$11 tio
60)10)10

50 0$ (1 III)
2 30$000

1 :1150$000

800)101)0

25(1001)0

31	 1 Stl$000
28.'	-.-	200$9101

14.'	-	1:000$000

19.	 750$00))

21.' -	0O$000
--	100$11 lO

28.'	 II) O $0 O O
22.' 60001)02

13.

31.'	 50$01)''
110..	 1. 00$00))

ETIF
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31.'
31.'
33.'
32.'

29.'

31.'
33.'
35.'
33.'
33.'
12.'
31.'
12.'
18.'

150$000
l50$000
100$000
120$000

250$000

150$000
100$000

60$000
i00$000
100$00o

1:200$000
150$000

1:200$000
800$000

mmi sua'
14 Aves de luxo -- mercador ambulante.
15 Aves ou ovos -- mercador ambulante.
lã Balas de confeitos -- idem	idem.
17 Bijouterias ou joias não preciosas	mercador

ambulante...........
IS Bijouterias ou joias não preciosas	mercador

ambulante, em escala minima.....
19 Botequim ambulante.
20 Idem, em escala minima. . .	.
21 Brinquedos - ambulante .......
22 fCarvão - ambulante.........
23 Crystal	comprador ou exportador ambulante.
24 Dentista - com gabinete portatil -- ambulante.
25 Diamantes - mercador ambulante.....
26 Idem, idem, em escala minime......
27 Divertimentos ublieos ambulantes, touradas,

circos, cinematographos, companhias de
thea tros, ou quuesq'us'r outros empresarios de

28 Encerador, envernizador ou lustrador.
29 Espelhos, quadros, molduras, estampas - Iner-

cador ambulante.........
30 Idem, idem, em pequena escala, idem, idem.
31 Estatuetas de marmore -- mercador ambulante.
32 Idem, de gêsso, de barro ou de massa - mer-

cador ambulante.........
33 Fazendas, roupas feitas ou 'armarinhos, em

grande escala (mercador ambulante - por
artigo) ............

34 Idem, idem, idem, em pequena escala, pdr artigo
35 Folhas ou ferro velho - objectos de -- merca-

dor ambulante .........
36 Fructas, nacionees ou extrangeiras - mercador

ambulante...........
37 Ideni, idem, idem, em escala mininla.
38 Fumos - mercador ambulante......
39 1.5cm, idem, idem, - em menor escala.
40 Gado de qualquer especie	mercador ambu-

bulante............
41 Idem, Idem, idem, em pequena escola - idem,

15cm............
42 Generos alimenticiOs - mercador ambulante.

a) Idem, idem, em menor escala.....

b) Generos ali.nienttCioS, verduras, frangos e ou-
tros artigos da mesma natureza - não es-
pecificados,em escala minima.

43 Jogos	objectos de - (não sendo de cultura
physica) --mercador ambulante.

44 Joias 'e pedras preciosas ou simplesmente joias
- mercador ambulante.......

45 Idem, idem, idem, idem, - mercador ambu-

24.'	-	500$000
110$00))

29.' 250$000
30.' --	200$000
:10.'	--	200$000

32.'	--	120$000

24.	-	500$000
20.'	 20$000

32.' - --	120$000

33.' -	100$000
35.'	--	â0$000
24.'	---	500$000
29.'	-	250$000

18.'	--	.S0)000

24,'	--	300$000
24.'	--	F.00$000
20.'	-	250i000

35.'

18.'

7.'

lante, em pequena escala.
46 Lacticinios - queijos e semelhantes - merca-

dor ambulante..........
47 Malhas ou meias, tecidos de - mercador am-

bulante...........
46 Idem, idem, idem, - em pequena escala.
49 Mica - comprador ou exportador ambulante.

50 Navegação a vapor - (empresario ou arreiida-
tario de). exercendo commercio de qual-
quer natureza ..........

51 Idem, idem, idem, não exercendo eomnsercio
algum............

52 Idem, não sendo a vapor, não exercendo com-
mercio algum..........

53 Idem	barco .lestinajo	passeia	a gazoli-
na, vapor ou oteo.........

54 Idem, Idem, barco destinado a passeio, a braço.
$5 Oculos, pince_nez ou qunesquer artigos de opti-

ca - mercador ambulante de.....
56 Peixes - mercador ambulante de.....
57 Idem - em escala minima .......
58 Pelles, peiliças, plumas ou artigos congeneres --

'mercador ambulante........
59 Idem, idem, idem, em pequena escala.
59A Pensão a domicilio, cru grande escala - (for-

necendo a mais de 12 pessoas, em mnarnu-
las) .............

60 Pensão a domicilio, cui escala mádia	forne-
cendo a mais de 8 até 12 pessoas).

61 Idem, idem, em pequena escala -- (fornecendo
a mais de 5 até 8 pessoas, idem)

62 Idem, idem, em escala minima - (fornecendo até
5 pessoas) ...........

63 Perfumaria - mercador ambulante (le
64 Relogios •- mercados' ambulante de.'
65 Restaurantes ambulantes nas Estradas de lerro

a 'rc'msdatar o ou e mep res a rio de .
CO Revisla.o, livros, etc. - ambulante......
67 Sabão - mercador ambulante......
68 Salsichas,	conservas, etc. - mercador ambu-

lante.............
69 Sedas - fazendas ou roupas feitas - em gran-

de escala - mercador ambulante.
70 idem, idem, idem, em pequena escala - merca-

1I0$000	 '	dor ambulante...........
71 Touci'ho - mercador ambulante de.

s00000	72 Idem, idem, em pequena escala, idem.

1:200$000

250$000

	

28.'	-

	

30.'	-	200$000

	

12.'	---	1:200$0011

-	2:000$001)

	

9.'	--	1 :500$000

	

ti.'	-.-	1 ;000$050

	

33.'	-	10000))
OCO)))

	29.' 	-.-	250$000

	

30.	-	200$000

	

33.'	-	100$00))

	

18.'	---	i00 001)

	

24.'	-	i00$0))0

500$000

26.	-	400$000

.10.'	--	20)4000

33.'	-	1 00$000
28.'	-	300$000
28.' lOO$OOt)

24.'	-	500$000
33,'	 100$000
:35.'	-	(10$00))

29.' -	250$000

18.'	--	80))O00

24.'	---	500$000
26.'	-	400$000
lo.'

11 :jj j;..
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MODELO DE AUTO DE INFB ACÇÃO A QUE SE
lIEFEBE O ART. (ii

As . . . horas da . . . do dia ... de . . . (tudo por
extenso), nesta cidade de ...comarca ,  de ....Estada
de Minas (lemes, em casa de residencia dc F ...., onde
cumparecl eu F .....sub-dele gado de policia cm CXCi-

cicio, em presença das testemunhas F . . . . e F . . . ., de
taes profissões e residentes cm (tal lugar) (o auto deve
ser assi-nado ao menos por uma testemunha, sob pena
de nuilidade) verifiquei que F . . . ., (si possivel, dccii'-
rem-Se a residencia, profissão e outros caracteristiCoS
do infractor) estava . . . (declare-se m iflUC lusameflie Cm

que consistir o objecto (ia iflfracÇiO)) ....sem ba; cr pa-
gc os impostos devidos; pelo que, não tendo	o dita

F . . . exhibido a prova de pagamento , que exigi, apple-

hendi,	depositando-OS em poder de F ...., qUe Se si!-
jeita ás pemis comminedas ad infiel depositario, os ol
icetos seguintes:

(A apprehensão comprehenderá todo sos objee1
(;1landi) estes na) valham ulan estanIen te e com sob:u,
impostos e multas; ou somente quantos bastem, ouae
do forem de valor muito superior) . E como tal procel
mento do dito F. . . ., constitue infracção do art.

da lei n....e di lj ......(citem-se outras se fôr o C:Ue)
lavrei o presente auto, que assignuclo por mim, pelo 1:
fractor, pelo depusitario e pelas testemunhas refeTidi
vou ?emetter ao coliector deste mlIncipiO. Eu F
sub-delegado de policia, o escrevi, :issigflO e dou

F............(a autoridade)
E............ (o depositario)
E............(o infractor)
F............(testemunha)
F .......... . . (testemunha)

TITULO IV

1)o imposto de piuii !IIC!'COfl lis

CAPITULO 1

Da incidencia

Art. 261 O imposto sobre vefl(IaS niercalitis nu
á razão de 10 por mil sobre o valor das operaçõ
commerciaes de qualquer natureza, realizadas pelos a
gociaiies, industriaes e productores do Estado, não
entre particulares como entre estes e os estabeleriment
fedemaes, estudones e mnunicipaeS. Serão despresadaS

fLueaãe; inferiores a 50 réi, e a medondadas para 100 réis
as de 50 réis, inclusive, para cima.

Puiaqrupho unico . C) vaiar das operações coxiimer-
ames relativo aos estabelecimentos que tenham escripta
legal, se obterá por meio de declaração mensal, extraiu-
da da respective, escripta e enviada á coliectoria até o dia
30 de cada mez, a qual se referirá ás vendas realizadas
no mez anterior.

Ai-',. 262. Considera-se com escripta regular o es-
iaheleciaento que lenha os livros "diario" e "copia-
dor", escriplurarlos com as formalidades exigidas nos ar-
tigos 13, 14, e 15 do Codigo Conimercial.

Paragrapho unico. Os comnierciantes atacadistas
de n1zollna pagarão tambem o imposto de vendas mer-

segundo a respectiva esc ripturação.
Art. 263. O agente fiscal arrecadador, tendo cio

vista o stock da casa, seu capital registrado na Junta
Cominercial, o respectivo movimento e localização do es-
taheieciniento, poderá impugnar a declamação, sob a pie-
ituapeão de fraude, preenchendo-a de officio afim de
exigir o imposto.

§ 1.0 Não concordando o contribuinte com o arbi-
Iramento, que o agente fiscal fizer, deverá exhihir seus
livros cOmflmerCiaes, afim (te, por elies, sei' então cobrado
o imposto.

§ 2.° Eximindo-se da prova por meio da escripta
comniercial, será o contribuinte lançado ex-officio se-
gundo o arbitramento feito pelo agente fiscal, Sendo a
01V) Lia	iiciiptu para, mediante ceiticião, proceder-se
cobrança executiva.

§3° Na falia ca dccl2maç5o, o collec tor fui á ex-of-
1: cio o lançanic ato, tendo com vista os dados a que e re-
fere o ar:. 263, procedendo-se ainda COniO dispõe O pa-
iagiapho anterior.

Art . 264. Para os effeitos do imposto sobre vendas
mercantis, relativo ás industriais exploradas na zona eu-
-a1, ter-se-á em vista:

a) (Ias mercadorias eu uni amesremoelti dos 1)1)1 es-
tradas de ferro, ou por outras vias de transporte o va-
lor constante da pauta relativa ao imposto de expor-
tuçao:

b) das mercadorias ou animuae; destinados ao con-
suam local, os valores eomnmuns tias praças Onde forca
vendidos.

Art. 265. O ile,ioslo na pane a que se icfeee:n a
artigosanterios, uSo depende de lançamento, salvo o
caso do § 2.° do artigo 263.

t0 1.
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Art. 266. O imposto a que se refere este titulo é

exigivel do proprietario, comlnisSario ou cflSigflari()
da mercadoria.

§ 1.0 Nas consignações para fóra do Estado, o ifll-

i;sto será cobrado por o•ccasião da remessa das m.ca-
(lonas, nos termos das alineas a, b e e do n. III do art.
270.

§ 2.° Nas remessas a qualquer titulo, de merc- do-
rias para fóra do Estado, o imposto será cobrado flOS ter-
mos do paragrapho anterior.

§ 3o Nas consignações para interior do Estado,
o imposto será arrecadado, quando o consignaiario ernit-
tir a conta de venda dia mercadoria, nos termos da ali-
nea "e" acima referida.

§ 
4.° Devolvida a mercadoria, no caso do paragra-

pro 1°, será o imposto restituido ao committeflte.

CAPITULO II

Do lançamento

Art. 267. Os coinmerciafltes e industriaeS sujeitas
ao imposto de industrias e profissões que não tiverem
escripta regular, segundo preceitua o artigo 262 1 serão

lançados para pagamento do imposto de vendas niercan-
tis, nos termos do paragrapho seguinte:

Paragraplio dnico. Para os effeitos do lançamento
a que se refere este artigo, multiplicar-se-á por mil a con-
tribuição fixa, que pela tabelia do imposto de industrias
e profissões couber ao Estado, recahindo sobre o restil-
lado o imposto de 10 por mil.

Art. 268. Na mesma época em que se fizer o mii-
çaiuento do imposto de industrias e profissões, se fará o
de vendas mercantis, dos estabelecimento s que não ti-

verem escripta commerCial, em fôrma legal.
Art. 269 O lançamento será desdobrado em duo-

decimos para effeitos da arrecadação mensal.

CAPITULO III

Da arrecadação

Art. '270. A arrecadação do imposto sobre vendas
mercantis se fará até o dia 30 de cada mez, correspon-
dendo:

-73s_
1 -- Para Os contribuintes a que se refere o para-

grapho unico do artigo 261, o imposto relativo ás vendas
feitas, segundo a declaração mensal contida no mesmo
paragrapho.

II - Para os contribuintes lançados, a duo-decima
parte da importancja lançada para todo o exercicio.

III	Para os contribuintes que explorem indus-
trias ruraes, o imposto de 10 por mil sobre o valor
das mercadorias remettidas por estradas de ferro, ro-
dagens ou vendidas no proprio mnunicipio da producção
será cobrado:

a) pelas estradas de ferro que tenham contracto
com o Estado, tomando-se por base o mesmo valor cons-
tante da pauta de exportação;

b) pelos postos fiscaes da fronteira, segundo o va-
lor do producto na pauta mensal do imposto de expor-
tação:

e) pelas collectonias ou agentes fiscaes do Estado,
tomando-se o valor medio da mercadoria na praça, em
que for vendida.

Art. 271. Nas vendas a prazo, o vendedor éobri
gado a emmittir factura e duplicata desta, que serão re
gistradas em livros proprios.

Paragrapho unico. Não só o livro de registro das
duplicatas como o de vendas á vista e ainda aquelies
que, por lei federal, forem exigiveis pelo fisco, serão
apresentados á autoridade fiscal sempre que pedidos por
esta.

Art. 272. Para os effeitos do pagamento do onps-
to, relativo aos comjnercjafltes q

ue teliliaíii escripta regu-
lar serão computadas na declaração todas as duplicala
ernittidas até o dia 25 de cada •inez, quer estejam accei-.
tas, quer não.

Art. 273. Provada que a venda ficou sem effeito,
será a sua importancia deduzida na declaração referen-
te ao mez em que for feita a prova.

Art. 274. O imposto que não for pago, dentro do
prazo acima, será exigido nos 15 dias subsequentes com
a móra de 10 OO

Art. 275. No mez seguinte, proceder-se-á á cobran-
ça executiva do principal accrescido da pena de móra,
mediante certidão extrahida da inscripção da divida no
proprio livro de inscripção do contribuinte

Art. 276. O pagamento será effectuado na coliecto-
ria respectiva, mediante conhecimento pro prio, sendo o

-ç
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CAPITULO IV

Disposições espCCiUes

Art. 278. Para que as mercadorias reinei-tida pelos
contribuintes a que se referem os artigos 261 e 26i, iran-
s.teia nas estradas de ferro exactoras do i

as e na

jionteLil, sem pagar o imposto de vendas mercantis,

devem	
elieS se regi -arem nas i cpectivàs esiaçOes 

tiO

embarques, (ia seguinte forma:
a) rela iiV0mente ao 1 . 0 trimestre do anno, median-

te a apeesenlação do aviso de lançamento do irnf)OStO (te

industrias e profissões;
ii) para os 2.° e 3.° trimestres, mediante a apreser!-

tação do conhecimento do imposto pago, relativo a

j á ufliCa prestação.
C) 

para o 4." trimestre apresentação do conflCc

ento rricrefl	
unica prestação, se ainda não tiver

sido pago o imposto
Paragiapho unico. Das mercadorias remettidas pom

contribuintCs que não tenham promovido o registro na
orua deste artigo, as estradas de ferro e os fiscaes de

ironteii as cobrarão o imposto de vendas mercantis, se-
,undo o disposto no artigo 270.

Art. 279. Exceptuam-se do imposto sobre vendas
mercantis

1 -- As transacções entre a casa matriz e suas filiaes
e vice-versa, quando ambas tenham sêde no Estado.

II - As transacções bancarias.
III -- Os fornecimentos de alimentação ou hospeda-

gem nos hospitaes e casas de caridade.
IV Das veuda's ambulantes de hortaliças, legunies,

cereaes, fructas, pão, leite, ovos, aves, peixes e outros ar-
tigos semelhantes, quando seus vendedores não tenham
clabeleCirnflto.V - Os serviços pessoaes prestados por prolissiu-

naes.
Paragrapho unico. Não se comprehendern neste ar-
o fornecimento de alimenlação e hospedagem feito

pelos hote i s e pensões, sanatorios e outras casas de sau•
'te que cobrem diaria.
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TITULO V

Do imposto de exportação

CAPITULO 1

Da ijicidencia do imposto

Art. 280. O imposto de exportação incide sobre os
proctuctos constantes da tabelia A, annexa, por oecasião
da saiu da, ou despacho dos mesmos para fúra do Esta-
(10.

Ari. 281. O imposto recae:
a) sobre o peso bruto do producto;
h) ou sobre o peso liquido
e) ou sobre unidade de volume, ou individuo

§ 1.0 São despachados pelo peso bruto o aço e o
ferro em barra, lingotes ou, obras pesadas, areias e bar-
ros; minerios diversos; solas, lelliüs, lenha, madeiras, [i
joilos e outros produetos, consoante fôr especificado na
pauta.

§ 2." São despachados por unidades especiaes os se-
guintes productos: aguas mineraes e cerveja por caixa
de 48 garrafas; sellimis e semelhantes, e saccos de couro
por peça; animaes por cabeça, excepto aves domesticas
e sylvestres que se despacham por peso.

§ 3." Os demais artigos SitO despachadas por peso
liquido, a saber: decontar-se-á em cada caso a tara men-
cionada no art. 321, conforme o acundiejonaumenlo do
volume.

§ 4." Os diamantes, ouro, platina, prata e pedias
coradas serão despachados pelo peso bruto, si a parte
não facilitar a verificação do peso exacto.

Art. 282. O imposto consiste:
a) em um tributo proporcional ao valor official do

producto, consignado na pauta;
b) ou em um tributo fixo, por unidade de volume ou

de peso conforme conste da tabella A, já aliudida.
Art. 283. Sobre todos os gencios isentos cio iumpos-

to de exportação se cobrarão, para effeitos de indemimni-
zaçiio das despesas com o expediente, Ires réis ($003)
por kilogmamnma de peso bruto; e sobre os animaes de
quaesquer especies, não sujeitos ao imposto de exporta-
ção, incidirá a taxa de ($300) trezentos réis por cabeça,
que se cobrará lambem para os effcitos da mencionada
indemnização.

47

1!
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CAPITULO II

CAPITULO III

I)a paulcli

Art. 284. Para cobrança do imposto de exportação
na Capital Federal a Inspectoria Fiscal de Minas &eraes,
no Rio, organizará semanalmente a pauta dos productos
mineiros com o valor official da unidade sobre a qual
serão applicadas as taxas legaes.

§ l.° A pauta será organizada pela tabeila A, jun-
tando-se-lhe, para cada producto, a indicação do peso
tributado, a unidade, o valor official e o calculo do mi-
posto a cobrar.

§ 2.° Os valores ofíiciaes serão calculados pela me-
dia da cotação da semana anterior nas bolsas de merca-
(lona e, na falta destas, pelas cotações do mercado, dedu-
zindo-se o frete ferroviario e o valor deste imposto.

Art. 285. Para a cobrança (lo imposto nas demais
estações fiscaes, a Secretaria das Finanças organizará
mensalmente a pauta que vigorará no niez seguinte, a
qual será baseada sobre mnforffi}açõeS cnvia(laS pela Ins-
peclonia Fiscal ou colhidas drectamente na praça.

Paragra)1hO tmFco .As modificações da pauta men-
sal serão publicadais no orgão official dk Estado, con-
siderando-se, emquanto não fôr feita esta 1)ublicaçãD,
prorogada a pauta anterior.

Art. 286. No caso em que, por deniora no recebi-
mento id Ia nova pauta ou do exemplar (I jornal que hou-
ver publicado as imiodificações, o exactor tenha de ser-
vir-se da pauta anterior, deverá ,participal-o á Secreta-
ria das Finanças, declarando sempre nos co.nhecimen
tios expedidos a pauta utilizada para a pobrança do im-
posto.

Art. 287. A pautr. para Irobrança do imposto de
exportação do café mineiro pelo Estado de S. Paulo,
será calculada obre a cotação tIste producto na praça
de Santos, e clomnuuunicada pela Secretaria das Finan,
ças nos ultImos dias de cada mez ao agente fiscal, um-
cuim'bido da arrecadação, observado o disposto no pa-
ragrapho 2.° do ort. 284.

Art. 288. O Governo poderá estabelece r nas pau-
tas valores officiaes differentes para os productos de
determInadas regiõe1s do Estado, tendo cm vista os pre-
ços alcançados por esses mesTn)s produetos nos mer-
cados de consumo.

Da (tJ'FeCadOÇã() e e5CIipIuiçõo

Art. 289. A c obrança ds direitos de exportação,
Sua fiscalização e escripturação competem, nas estações
de enmharque dos produetos, ás estradas de ferr'o e em-
presas de transportes que tenham contracto com o Es-
tado; mias fronteiras, aos repeetivos elnqvregados fiscaes;
na Capital Federal, á Inspectoria Fiscal de Minas e E,-
traida de Feriu Central do BrasIl, no Estado de São
Patlo á Inspectoria de Renda cio Estado e á São Pauto
Railway, a sab'p:

1	A Inspectoria Fiscal de Minas, no IPo. arreca-
dará os impostos:

a) do café e gado exportados para o Distriel o Fede-
ral diirecitamente, ou via Nictheroy, exclusive os de rPiO-
ced enc ia ide postos fi sca es onde, para iii el:l i(j r segui-a liça
de fiscalização e Por deiem'ni inação da Secretaria das
Finanças, forem tae!s impostos cobrados;

h) cio ouro procedente das nflinas existentes no Es-
tado ou de ouitras I 1ontcs, salvo restricções da Secreta-
ria das Finanças;

c) das aguas minei-aes das fontes a cujas empresas
tenha sido feita a concessão de pagar Tio destino;

cl) de quuesquer outros prosluctos que, por licemiça
especial, sigam com o imposto a pagar ou claquelies que
tenham pago imposto incompleto ou mal aipplicado

II As EMradas de Feriu e emurpresas que tenham
contracto com o Estado arrecadarão Os impostos sobre
todos os productos exportados por suas linhas, respeita..
das as limitações estabelecidas, devendo o imposto er
cobrado no acto do despacho na estação de proceclen
ciia ou na.cltIedu em que fôr feito o pagamento do frete,
exceptuados, porém, os prociuctos cuja exportaçã te-
nha sido permittj.da com imposto a pagar, caso em que
este será (obrado pela estação fiscal para isso indicada.

III -- O postos fiscaes arrecadarão os impostos so-
bre todos produclos cine atravessarem a fronteira de Mi-
nas, salvo si estiverem cobertos com guias regulares de
transito, comprovando sua procedencia, e não se acha-
rem inclui4os Tio nuniero T, deste artigo.

Art. 290. Os serviços de arrecadação dos mpo-
tos e sua fiscalização, nas regiões servidas Por estra-
das ide ferro e outras enmpresas ide transporte que te-
nham contracto com o Estado, serão por elias executa-
ula's, na forma de seus contractos, e com as instrucções
cia Secretaria das Finanças, á qual ficam imnmediata-

í. -,.ç.
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mente subordinadas, no que concernir a esses serviços.

§ 1 . 0 Os representantes e agentes das referidas es-
tradas e empresas de tr'antsporte sO obrigados ao estri-
eto cumrimeflto das disposições , regu4aine atares, p0
den'do proceder a investigação emdefesa dos interesses
(l'o fisco mineiro, impor muitas e praticar outros actos
decorrentes da kiia qualidade de agentes ficaes do Esta-
do de Minas.

§ 2.0 Os direhos serão cobrados nas estações da
procedencia, salivo as excepções que o Secretario das
Finanças abrir, em relação a determinados prodJuctos,
ou em virtulde tde clausulas dos contractos celebradoS
com as empresas de transportes.

Art. 291. Nas nots de expedição ou despacho, a
importa1icia dos direitos agos ou a pagar não deverá
ser en1obada com a dos fretes, afim de que a primeira
vista sejam ditinguidas as cimas c!ontrihUiÇõ'es, figuran-
do nestas notas o numero, a data e a importando, do
conhecimento ou aviso que lhe corresponder.

Art. 292. Dos despachos nas estações de estrada
de ferro e empresas de transportS, dos quaes resultar
a necessidade da extracção de conhecimento do inti)Os

-to mineiro, os agentes são obrigados a juntar desses des-

pachos uma 2 . 0 via, a qual os acompanhará devidamente

datada e autlienticada.
Paragrapho unico. Nelia se fará menção do nu-

mero, fd,aita e a importaflCia cio conhecimento.
Art. 293. Para o ca1ciuio dos direitos a pagar nas

estradas de ferro e empresas de transportes, tomar-se-á
por base o que constar idos despachos ou notas de expe-
dição, vigorando essa base para cobrança do imposto
sobre productos que chegarem á estação de deSlino, sei!!

prova de já o terem pago.
Ari. 294. O imposto de exportação será arrecada-

do como renda do exercicio em que fâr recebido e lan-
çado na escripta sol) seu titulo proprio.

Art. 295. Para o serviço e escripturação dos pos-
tos fiscaes, a Secretaria lhes fornecerá cadernos de co-
nhecimentos para cobrança de impostos, cadernos de
guias de diversas especies e mais os seguintes livros:

Livro A ---- para o registro dos balancetes.
Livro 13	para o registro da correspondencia of-

licia'i.
Livro C --- para o registro de termos e procura-

es.
Livro D - vara o registro de guias qnantitaíivss.
Livro E	para o registro de gado e de outros pro.

dnctos em transito.
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Livro F ---- para o registro de pm'oductos beneficia-

dos em Estado diverso do da sua origem.
Livro G --- para termos de visitas e inspecções.
Art. 296. Os livros da estações fiscaes terão, c011 191

 de conhecimnento, os termos da abertura e encerra.
lnen[o e as folhas nu,riuerdas e rufbm'icadas por funecio
miario ddl Secretaria

1. ' Em sua escripluração não são pei'niittidas
rasuras, enuendas ou borrões ou emprego de meio para
fazer ciesapiparecem' erro de escripta. 1'as cri-o ls serã;
resaivados nas entrej inhas, com tinta camimin, de modo
a não impedir sejam os mesmos percebidos.

§ 2.0 No livro A, de registro de balancete, será
escripturado o conjunto das operações da receita e des-
pesa do posto fica1 e ide todos os pontos de extravio a
ei] e sub o rd i n ados

§ 3,0 No livro 13 será copiada toda corresponden-
cia, que expedir o posto fiscal, a ambei' : officios, mnemno-
ramuda, teleg'ramnias, etc.

§ 4,0 No livro C serão lavrados os termos de posse
ds e,injpregados e outros, e copiadas as procurações para
recebimento de dinheiro.

§ 5° No livro D, de registro de guias, serão regis-
tradas diariamente as guias expedidas com todos os seus
caracter tsticos.

CAPITULO IV

1)0 1rnsifo

Art. 297. E' livre o transito, pelo territorio minei-
ro, de muercadori as ou animacs de produeçáo de outros
Estados

Art . 298. Para que os procluctos possam gosar des-
sa regalia é necessai-io que seus conductores os apre-
sentem á mais proxima estação fiscal da fronteira, com
o documentos cio Estado de procedencia, afim de serem
os respectivos dados, depois de conferidos, transcriptos
nas guias niineii'as que lhes serão fornecidas, registran-
do-se á margem cios ditos documentos, quando não pos-
arn • ser arrecadados, o numero e data da guia expe-

dida, de sorte que elites não possam sei- utilizados nova-
mente.

Art. 299. Em caso nemrhuinu a guia de transito será
fornecida sem  verificação das mercadorias ou conta-
gem dos animaes pelo vigia fiscal em pessoa ou pelo
guarda fiscal do ponto de extravio.

Art. 300. A guia deverá acompanhar as mercado-

'1	-
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rias ou animae's durante a travessia, e será arrecadada
pela estação fiscal que lhe der sahida do Estado, deven-
do o empregado, que a arrecadar, verificar si Os dize-
res da mesma conferem com a quantidade, qualidade e
estado dos prolductos por elia cobertos.

Art . 301. Si da conferencia verificarem-se diffe-
renças quanto ás inarcas, peso, qualidade e numero das
mercadorias OU a fl iniaés, será a guia recusada, fazendo
o exactor no verso da mesma a declaração do motivo
da recusa e, neste caso, será cobrado o imposto, accrc-
seido da mJlta.

Art. 302 Os productos de outros Estados, que en-
trarem em NIiiiias para serem beneficiados, silo Cons ide-
rados em transito, desde que:

- Não sejam negociados no E'tado.
TI	Não percam sua qualidade ou eSI)ecie prinhi-

iva por qualquer transformação industri af.
III - Não seja modificado o destino que trouxe-

ram ao entrar em Minas.
IV - Não excedam as taras concedidos pela leis-

loção do Estado.
- - Que a usina 'ou engenho onde foram benefi-

ciados não estejam afastados da fronteira mais de 3 ki-
lomCtl'oS.

Art. 303. Aos vigias dos logares onde houver en-
genho de beneficiar café e outros productos, situados á
distancia menci000(lfl no li. V do artigo anterior, será
fornecido um livro em que se registrarão não sóiuente
os produclos mineiros, que forem levados para o ben e-
ficiamentO a engenhos estabelecidos nos Estados vizi-
nhos, como tambne' os productos destes Estados que,
para o mesmo fim, sejam remettidos a engenho no ter-

ritohliO mineiro.
Ni-t. 304. O vigia deverá verificar incessante e ai-

ten fomente o movimento das entradas e sabidas dos pro-
ductos no enenho, exigindo dos interessados as infor
inações indispensaveis e a apresentação dos docunien-
to relativos ás mesmas entradas e sabidas.

305. Os prolirietarios e administradores dos
alIudidos engenhos, estabelecidos neste Estado, que se
recusarem a fornecer as mencionadas informações e do-
cumentos, incorrerão na mub a commin ada no art. 20, n.
VI, e de outro tanto, na reinei dencia

Paragrapho un co. Fim igual multa incorrerão os
in'oductores in inei ros pela mesma omissão a respeito da
producção que mandarem beneficiar nos engenhos de
outros Estados.

Art. 306. Para saldar a conta corrente cia partida,
será addicionada á quantidade sahida do engenho a
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quebra ou reducção do peso pelas operações de bene-
ficiamento, que fôr accusada pela administração do eu-
genho e acceita pelo dono do producto, até o limite de
40 (/, salvo circunistancias excepcionaes e devidamente
justificadas, em que possa dar-se maior reducção

Art. 307. Para o fim do artigo antecedente, serão
acceitas e averbadas as notas de expedição de estrada
de ferio relativas ao producto mineiro expedido para
os mercados de consumo depois de beneficiado em ter-
ritorio de ohtro Estado, e as guias do produrto de 'outro
Estado beneficiado em territorio mineiro.

Art. 308. Quando qualquer partida de determinado
producto mineiro não se achar saidada nos termos dos
artigos anteriores, dentro de 2 mezes, ficará o respecti-
vo dono obrigado ao imposto de exportação, correspon-
dente ao preço cotado na pauta do dia da entrada do
engenho, appiicado Sobre a differença verificada na
conta, accrescíi do da multa na i'azão do outro tanto do
i niposlo

Art. 309 Ao devedor será dado uni prazo Ira -loa-
vel, não excedente (te 15 dias, para pagar a multa e o
im iyosto , sob pena de cobrança executiva

Art . 310. Tratando-se de mercadorias ou au inuies
de' outro Estado, a serem de'spachados em estações si-
tuadas ciii territorio mineiro, para pontos fóra do Es-
thdo, os agentes deverão exigir a guia de transito da
fronteira e lançar na nota de expediçio a declaração do
Estado da procedencia e daqueile a que são idestinados
e, em seguida, o numero da guia nidneira que os acom-
panhou, sua data e noisfe da estação exeditora.

Art. 311. Nas guias de transito fornecidas pelos
chhipregados mineiros, devem figurar o 'nome da esta-
ção da estrada de ferro onde vão sei- embarcadas as
mercadorias e aniinaes, não podndo os respectivos
agentes modificar o destino i ndic a do e neni tão pouco
fazei- despacliio sobre' as que forem destinadas a outras
estações que não as suas.

Art. 312. As mercadorias ou animaes apresenta-
(tos a despacho sem guia de transito ou com destino di-
'verso daqueile que constar nas guias apresentadas, não
poderão ser considerados ciii transito e pagarão OS

1 ostos devidos.
Art. 313. Quando os productos mineiros transpor-

tados por estradas de ferro, tiverem de percorrer terri-
brio de outro Estado para reentrar em Mina, poderão
ser despachados sem imposto, de s de que voltem peh
mesma estrada ou por outras que com dIa tenham tra-

	

fego mutilo.	-

-	,-	-	- -.	--

r	
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1 . Nestas condições, os despacliaiites fai ão coas-
me da nota de expedição o ponto mio Estado de Minas
a que se destinam os productos.

§ 2. No caso de não haver entre as estradas de
ferro contractos de trafego muluo, serão coilocados nes-
ses Ipontos vigias ou guardas destinados á verificação
(lo reenbarque dos produetos.

314 Sendo as mercadorias ou aniniae.s trans-
portados por estradas (ir feriu cii outras empresas que
tenham de desembaical-os em estações do territorio mi-
neiro para serem conduzidos por outro meio de trans-
porte ao Estado de destino, os exportadores devem lo-
zer nas nota's de expedição, no acto do despacho, a de-
claração necessaria, que será reproduzida pelos agentes
tia estação nos documentos da estrada que os acompa-
nharem.

Paragrapho unico . Os agentes de estação onde veri-
ficarem taes desembarques, clii vista da declaração nics-
ritmada nus artigos precedentes, forn	a	mfornecerão to remei-
lente unia guia cia qual constem os numeres dos vohi-
mes ou anirnaes com todos os caracteristicos, conforin'e
disposição regulamentar, fazendo menção do iiuniero da
nota de expedição que serviu parti transporte na estra-
da de ferro.

Art. 315. As guias de transito em p ed idai pelas es-
tações fiscaes cVo Estado, para cobertura de mercado-
rias ou animaes, serão validas por 60 dias.

Art. 316. As mercadorias ou aniinaes que trans-
puzerem a fronteira para o embarque ciii estaÇes situa
das ciii Estado hmitrophe, até 1 kiloinetro de distancia,
com destino a logarès sitos no tei-ritorio mineiro, 1 )O4C-
rão sahir livres do imposto e guia, uma vez que o vigia
fiscal possa fiscalizar o despacho e embarque dos nies-
inos.

Art . 317 As guias de transito (primeiras vias mie-
recaciadas e segundas vias das expedidas), serão remet-
tidas mensalmente á Secretaria das Finanças.

Art. 318. Quando as mercadorias ou gados minei-
ros transi tarein por estradas de rodagens não as isenta
de pagamento do imposto de exportação,a declaração
de se destinarem a qualquer ponto do territorio minei-
ro, uma vez que em seu trajecto tenham (1iC atraves-
sar o fronteira.

Paragrapho bico. Os impostos assim pagos serão
restituidos, mediante prova de terem entrado de novo
no Estado as referidas mercadorias ou gado.

CAPITULO V

J)a mudança (ei envolIoi.os

Atrt . 319. Quando houver motivo justificado poder-
se-á modificar ou substituir os envoltorios dos i>.rodu-
rios de outros Estados, de passagem em Minas, seio que
l;or isso percam a qualidade de isentos por transito, res-
peitadas as seguintes dispoições:

1 •o interaisediario em Minas apresentará a go
de origem ao eiqpregado do novo ponto de partida, qu'
a examInará cuidadosamente, bom como os volumes, po-
dendo exigir sejam os mesmos abertos, e, verifican-
do a sua exactidão, a substituirá por outra de confor-
inidade com os nuilleT'os e canacteristicos dos nOVOS CII-

volucros.
§ 2.0 Si dessa coa feren cia resultar a pvova de opte

os genelos cobertos Pela guia de origem não So Os
mesmos, em parte ou em todo, deve o empregado fiscal
exigi!- O invpo'sto acctrescido das irmilItas e registrar no
verso da guia o incidente occorrido, archivando-a em
seguida.

Art. 320. O tabaco 'de outro Estado que tenha de
sei- novamente acondIcionado em te rritoiio mineiro, só
poxierá ser enlacrado na estação mais iroxima do posto
fiscal que lie houver dado entiiada.

CAPITULO VI

Das &nas

Art. 321. Os psodiictos que não poderem, seni da-
mnii, ser destacados de seus envoltorios, afim de verifi-
car-se o seu peso liquido real, terão, para o effeito tio
pagamento do imposto de exportação, abatiluento conve-
niente em seu peso bruto.

§ 1.0 Na pauta mensal de expoi-lação serão indica-
dos os productos que gosareni dessa vantagem.

§ 2:0 Conforme o acondicionamento tios producto's,
os abatimentos serão os segulltes

1 --- De 2	quando exiportados em sancos ou em
encapados de panno.

TI - De 5 oo, quando expostados em centos, balaios,
jacas ou em bruacas.
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Iii -- De 10	quando exportados em engraclado
u caixotes de madeiras, ou em mirricos ou Ida

folha.
IV -- de 13 °°, quando exportados:

a) em barris ou quartolas, ou pipas;
b) em vidros, garrafas ou garraf&es e estes acondi-

cionados em caixotes engradados;
e) em latas de folhão, ou de ferro, esmaltado ou

ht ido.
V - De 20 °, quando exportados em latas de folha

ou folhão e estas acondicionadas em caixotes de lua-
(leira.

§ 3.' À manteiga exp o rt ad a em vidros de capaci-

dade de 0111 ki1ogrammo aproveitara o desconto de 40 '1".
Si o vidro fôr 'de capacidade superior a um kilogramn'mo,
terá o desconto de 25

§ 4.' O café gosará da tara ou abaliiiieiito que fôr
concedido pelas estradas de ferro, de sorte que, ido ines-
mb peso sobre o qual o frete fôr cobrado, serão timibein
exigidos os direitos de exportação.

§ 50 café em casquinha gosalá da tala ou alia-

tinento de 16 oo; o café cm côco, do de 30 0 1 0 sobre o

peso bruto do produoto.

Art. 322. Na Ipercepção dos direitos da exportação
nenhuma differcnça se fará a não ser por tara.

CAPITULO VII

Das 91IZt1S

Art. 323. Afim de (IUC os anilnaes e mercadorias,
pioceden'tes (te outros Estados, atravessem o territorio
mineiro isentos dos diritos de exportação, se lhes con-
cederá uma guia mineira de transito.

Art. 324. Essa guia será forne'cda ás estações ar-
recadadoras pela Secretaria das Finanças, e se constitui-
rã de tres vias sobrepostas, proqrias a serem escriptas
a lapis, em que será utilizado o carbono duplo, 'mime-
radas e olmanceliadas sempre, pela repartição fornece-

dora.
Ari. 325. As girias de transito terão côres e dimen-

sões nos termos de portaria do Secretario das Finanças.
Art. 326. Cada (lona dessas guias conterá a proce-

dencia dos generos, destino, remnettente, destinatario,

quantidade, volumes, especie, designação, peso e mar-
cas; procedencia, destino, reniettente, destinatario, con-
ductor, epecic de gado, numnero e caracteristicos, quan-
do eila se reserva para o transito de aflinlues, conforme
se vê dos modelos em appenso.

Art. 327. Nas guias concedidas devei-se-á mencio-
nar o destino dos ,pro'du'ctos e esse destino'não l)Odel'á
sei- modificado, ainda que as mesmas tenham de ser fra-
ccionadas, ou cubram mercadorias que tenham sido he-
neliciadas no Fistado.

Art . 328. O prazo pala a validade cia guia de tran-
sito será de sessenta dias, contados da data de sua ex-
pedição.

Art. 329. O prazo de que trata o artigo anterior só
poderá ser prorogado, cin se tratando de trainsito de an i-
maes, em caso de grande c. i1am'idade que assole a re-
gião por onde se devia operar a travessia do gado.

Art. 330. Deksde que as guias expedidas não oI}ede-
çain ás exigencias regulamentares, perderão o seu valor
e não poderão ser acceitas.

CAPITULO VIII

Disposições esJ)'cci6es

Art. 331. Os empregados fiscaes deverão ter mui-
to em vista a exactidão dos pesos e das qualidades dos
productos apresentados a idespaclio, de sorte que não se
verifiquem di fíerenças

Art. 332. Os produclos mineiros que chegarem á
Capital Federal ou a outro ponto, 'por estradas de ferro
ou empresas que tenham contractos de arrecadação (0111
o Estado, sem a prova do pagamento do imposto ou com
este insufficientemente pago, hão poderão ser entregues
aos consigo atarios antes de se quitarem as partes com
a Fazenda mineira.

Ar t. 333. Quando os ciivo ll orios contiverem produ-
dos diversos, sujeitos a taxas differentes, o hiiposto será
cobrado mia proporção da taxa mais elevada a que algum
estiver sujeito

Art. 334. Tratando-se de volumes despachados com
denominação generica de "varios productos", "mercado-
rias diversa;s", "miudezas" e outros semelhantes, proce-
der-se-á na fôrma do artigo antecedente, caso não seja



-748 -749

4%
1,20
2,40 %
2,40 'd
2,40
2,40 '4
2,40'4
2,40
4
-1 '4

$500
5
5%
1,20%
1,20 4
7

0,6(1 7,
0,60
0,60
0,60
((.60
0,60 '
0,60
2%

E lo
IMO
In cl ivi 1110
In cli vii 110
Tu di 5' (1110
Ind iv i (1110
Iii li vi dii (1
lo liv i duo
Ind iv ida o
In di \ (1110

Taxa lixa	lIldiVilIlI O
"Ad-valoielri"	Ilidividiio

Individuo
1010
10 ilo
Idilo
101 lo
i i lo
Xi lo
MIO
IMO
Ei lo
101 lo
Ei lo
IMO

1

possivel fazer-se a verificação, de um por um, de Iodos
os productos.

Art. 335. As areias de quart-o e de amoldar; o fel-
dsipatho, o ferro fundido ou guza, em barra ou lingote
a lenha; ladrilhos de ceramica ; madeira de qualquer es-
pecie ou fórina; manganez, minerio de ferro; telhas; zir-
conio e \valfronio pagarão integra!imelite o imipo.sto 1)01'
tonelada ou fracção de tonelada.

Faragrapho un ico . Tratando-se de grau de partida
a sei' exportada para um au ico detino, num mesmo dia,
e por uni mesmo exportador, o peso -,i ser considerado,
para os effeitos deste artigo, é o de toda a partida, de
modo que, embora transportada em mais de um vagão,
não se verifique mais que uma fracção de tonelada.

Art. 336 A Secretaria das Finanças poderá entrar
eia accoedo com os Estados 1imitrophes, no sentido de
se uixiliareni mutuamente no serviço da arrecadação lo
imipostos, podendo confiar-se a arrecadação das rendas
de um, aos cuidados idos emipregados de outro

Art. 337. Os produotos do Estado, utilizados pelas
esti'aldas de ferro, em seu iproprio serviço, consideram-se
exportados e, como taes, sujeitos aos direitos de expor-
tíição, excepto si a estrada pertencer á União.

Art. 338. Os vigias ou guardas fiseaes, quando em
exercicio junto ás estações de estradas ide ferro, remeI-
terão diariamente á Tnspeotoria Fiscal de Minas, na
'pita] Federal, maip as dos despachos de café mineiro ef-
fecturidos, bem como copias dos mappas levantados pe-
los eiupiega1dos dos Estados vizinhos, lançando em todas
elIas a numeração, nomes dos rumetientes e dos desti-
natarios, epccie e quantidade dos volumes e o respe-
ctivo peso.

Art. 339. O Secretario das Finanças, a seu juizo,
poderá permuittir que 5111) ou mais productos sejam de
pachados com direitos a pagar, desde que a estação de
destino offereça garantias para sua fiscalização e ar-
recadação.

Paragrapho uflico. Essa concessão poderá ser re
em qualquer tempo pelo Secretario, si este a ju1

prejudicial aos interesses da Fazenda.

Art. 340. Os prodactos que forem despachados
fórina do artigo anterior, não poderão sei' retirados
es'tação do destino, antes de pagos todos os direitos.

I)OS PRODUCTS SUJEITOS AO EXPOSTO DE E)OPO(R'PAÇÃO

TABELJ,A "A"

1 - Alhos
2 - A mp ol as em cai xi nh as de 6, para

injecções
3 - Aço em barra, chapa ou verga

	

-1	Artefactos e moveis de aço não
especificados, tubos .
Aço velho paia fundição

-- Aguardente
7 - Aguas ulineroes
8 - Alcool
9 - A1gdiio em corda, pasta ou

lama
10 - - Algodão em Caroço .
11 - Algodão em fio
12 - Algodão de varreduras de fabri-

cas de tecidos e residuos
i:i - - Algodão de "estos de teares e O'

fiação

	

II	Amiantho

	

15	Animal cabruin
16 -- Animal lanigero
17 - Animal cavaliar (cavallo)
18 - Animal cavailar (egtla)
1) --- Animal cavatiar (I) o]<]? o)

	

20	Animal ninar

	

2 1	Animai va cru tu para có t' te
22 - Animal vaceuni para criação
23 -- Animal va cetim, bezerro, de in -

rIOS de Ilfll liflhlO, acohlipaisllandti
a vacca no periodo de anlamen-
tação

21 -- Animal sumo

	

25	Animal sumo (leilão)

	

20	Arreios para carros e carroças
27 - Arroz beneficiado ou pilado

	

28	Arroz com casca
29 - Arsenico

- Assucar branco
31 - Assucar crystal bi anro
32 - Ssucar crystal amarello
33 - Assucar cryslal nlascavihiho
31 - Assucar mascavo ou bruto escuro

	

35	Assucar refinado

	

30	Aves domesticas
37 — Aves sylvestres

"Ad-valorent"	Eito	(1,00 '4

Caixa	((00 '4
mIo	1,20

hilo	1,20 4
mIo	2 %
TOlo	3,50 %

'I'il'ill fixa	Cai.\Ib	$600
"Ad-valerem"	101u	:1100 '4

Eito	1,20 4
TOlo	7%
Eu0	 4 %

101o	4 %



Taxa fixa

"Ad-valoreui"

'taxa fixa
11	11

'A d-v a ] 1) rciu

1

Ruo
Rito

Rito
Ri lo

Ruo

Ri lo

Ri lo

Ruo
Xi lo
E! lo
Ruo
Rilo

K lo
Ri lo

Ri lo
lii lo
Xi lo

Caixa
Eito

Xiii)
Ei lo

Xi lo
Nilolo
Maço
Maço
Xi lo

Ri lo
Rito
Ri lo
Ruo
Rito
Ruo

Rito
Ri lo

Rito
Diizia
Is.) lo

2%
0,60 '4

2 '4

2%

1,20%
0,60 %
3,60 '4

2.141
2,10 ',S

$6440

0,60 '4

1,20%
1,2)4%
$44145
$008
1,20

1,20
2%
9%

3 '1
3 '-3

11
0,60
8,50%

750	 m
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38 - Barro rfractario	 .
39 - Batatas	 .
49 - Bebidas alcoolicas, não especifi-

cadas
41 - Bebidas gazoaas ......
42 - Biscoutos e semelhantes, excepto

pão
43 - Borracha ciii tubos e outros ar-

tefactos	........
41 - Café em grão,grão, pilado, ciii CÔCO

ou casquinha
45 - (:até torrado em  grãos ol, Ir t Li-

rado
46 - Cal e calcareos outros
47 - Calçados	......
48 - Cangica .
49 - Carbureto de calcio .
50 - Carne de bovinos, fresca, secca

ou salgada, exceptuado o xarqne
51 - Carne de porco
52 - Carne de anirnae.s não especifi -

cados
53 - Caroços de algodão .
54 - Carvão vegetal
55 - Cascas de madeiras laniflosaS ou

de outras especieS .
50 - Cervejas
57 - Chá
58 - Ci apéos de palha .
59 - Chapéos de feltro, de lã, de pol-

uo e outros	......
61. - Chumbos e seus ai tefactos
61 - Cigarros enrolados em palha
62 - Cigarros enrolados ciii papel
63	Cobre eui barra ou em chapa
61 --- Cobre velho, em obras e suas

ligas	.........
65 - Conservas
66 -- Couros seccos, ou espichados
37 - Couros salgaios, 011 enxutos
68 - Couros verdes ou frescos
69 - Couros curtidos, ou preparados
70 - Couros em artefactos, não espe-

cificados	.......
71 - Couros i'ii aparas
72 -- couros eni ni a delicies, ou tacos

para teares
73 - Crente para toiteite .
74 - Creme de leite

75 - Crysal de rocha em quartzos de-
feituosos e em fragmentos para
fusão

70 - Crystai em blocos limpidos
7/ --- Diamantes

Doces
71	Drogas
$1)	Embiras e outras fibras vegetaes
li	Estopas
02 -- Extractos para toiltte
o:i - - Farinha de mandioca
8-1 -- - Farinhanua de milho, fubá e fieba-

iDa

05 - Farinha de trigo
88	Farinha de banana e outras es-

pecies	........
87 - - Feijão
9) - Ferro fundido, cio barra, ferro

g usa eni lingotes ou linguados
89 --- Ferro batido em barras chatas

(perfilados), qualquer que seja a
fórina transversal, inclusive
trilhos

90 - Ferro ens cylindros e cio lua-
chinas

91 - Ferro em enxadas, foices, em
machados, em pregos e em ou-
Iras peças de ferramenta senie-
lhaiitcs

92--- Ferro em obras, moveis ou PC
ças semelhantes	.....

4:1 --- Ferro fundido ciii a i'lefuuc los não
especificados, eni tubos., ai' ante
ciii i-ôl o

Ou - Ferro em chapas pala fogão e
eni utensilios para cozinha

95	Ferro velho para fundição
ii -	Ferraduras	.......

97	1-olhas de Flandres e seus ai ti'-
factos

98	Ferragens	.......
90 -- Fructas

1100 - Guaraná
101	Garrafas vasias
192	(Sraphito bruto
103 ---- hortaliças
10-1 - - Insectos, ou asas de insectos
105 - Kaojim
106 - lança-perfume

Ruo	1,20 '03'
hilo	1,20 %
Grainnia	2,4t, '4
Ruo	1,241
Ruo	0,4)0 í
Rito	:1 '3
Rili,	1,20 '-3
Dueto	1,20 '4
Xii,,	:1 '4

Rito	3%
RtIo	3%

Ruo	2 '4
Rito	1,20 %

Taxa fixa	'l'oiieluiija	$121

".Ad-valoi-eiii"	Xiii	1,20 '

híilo	1,20 %

Eito	1 '4

Ruo	1,20 '4

Rito	1,20 '4

Edo	1 '4
Ruo	1 '4
Rilo	41,50 '4

Rito	1,20 '4
Eito	0,50 '4
Rito	0.50
Ruo	2,50 '4

'l'axa fixa	I8ilo	$oo:t
"Ad-valorem"	'1'onella	2,1)) '3

Rito	44150 '4
Rito	5 '4
Rito	3 '4
fluzia	4,811 '41	1:



"Ad-valorem"

Taxa fixa
",.'td-valoreitt"

107 - Leite
108	Lenha
109 - Linguiças	 .
110 - Loçõs e aguas de colonia
111	Madeiras em tocas, ou tabuada,

serradas, apparelhadas ou não
112 - Mamona
113	Manilhas	.......
111 - Manteiga
113 - Massas alimenticias ....
116 - Massas de frutas
117 - Marmores naeionaes .
218 - Mica
119	Milho
120 -- Minerios diversos	.
120A-1Minerios de ferro .
121 - Moveis de madeira novos
122 -- Moveis de madeira usados
123	Ocres brancos e coloridos
124 - Ossos	........
125 - Ouro em pó em barras ou em

obras
126	Ovos
127 - Painas
128 - lassaros empalhados ou embal-

samados
120 -- Pedras calcareas
130 - Pedras coradas
131	Peixe, salgado ou icão
132 - Peiles de animoes sylvestre.s
133 - Pennas de aves .....
134 - Pinhões	......
135 - PluniaS ele aves
136 - Pó de arroz e de outros g ãos

ou raizes
137 - Polvilho, tapioca e feculas seme-

lhantes
138 - Platina
130 - Prata cais pó, em barra ou coe

obra.........
110 - Queijo typo "eMitias"
1-11 - Queijo 1 ypo flamengo ou rem,)t).)
142 -- Queijo typo parmozão, pralo

outros não especificados
113	Ilapadue as
144 - Requeijões .......
143 - Rodas para machinas e ve1tieuIo
146 - Sabão coflimufli
117 - Sabão fino

1(110
Tonelada
Milo
Duzia

Tonelada
h ilo
hilo
Rilei
Xi lo
Milo
Tonelada
Milo
Milo
Milo
i'onelaeia
Milo
1(ilo
Milo
Milo

E lo
]s lo

Milo
Milo
(',raennea
Milo
Ei lo
Milo
Milo
Rito

E lo

Milo
Gramma

Milo
Milo
1(ilo

1(ilo
1(11.0
Milo
Milo
Milo
Milo

Uuz15
Duzia
91110

151

Milo
Xilo
Milo
Uni
Um
Milo
Milo

xli,)

Mil o
Rijo
Rito
Rito
Rito
MIlo
Milo
l(iin
MIlo
MIlo
Milo
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Milo
Milo

Milo
Ouzie
Milo

9,60 çi1

0,80
2%
4 %
1,20 '.4
1,20 (,

2 ¶
2 Ç0

3,50 '1

$150
1,90 %
6 %
1,20
1,20
1,20 '.4
1,20
1,20

1%
3%
3 '4
3 ¶i'
3 Ç4
3 '.4
9 O

2%

2%
0,00 C
3 %

Taxa fixa

"Ad-valo reni"

II

Por tonelada - "Ad-s'aloeani" - 10 '4

10 4

•	e	 ,,

•	1	
'o

•	a	
'o

1P	 lê	 ,.

a	-

-752--	 1	-753--
14* - Sabonetes

0,7 %	149 .. .Saboaetes rncdlcinaes10 %	130 ......Saceo de algodão	.2,10 '4.	131	Saro de couro1,20	132	Salitre bruto
153 -	Salitre re-findoO %	14	Sebo, grasa, lubrificaeils outros0,50 (7#	155 -	So'llaa, seliins t' silhões comxnuus2 '/o	156 - Selias, selllna e silhões finos1,30'	157 -- Solas em meloa

1,20 %	158 - Sola em obras
1 20%	.	15$ -- Sola em correias, riu nlatte',.
2 '.4	

lis e tacos para teaces4,30	1 t - Tabaco beneficiado em piecot82 %	
ou caixinhas ......

161 ---- Tabaco	stlado, os' picado2$ 100	
162	Tabaco crucorda2 %	163	Tecidos de algodão crú2 '	164	Tecidos de cetr ou estampados2 %	65 --- Tecidos eass »rins e eSseiniras'	.	6 -- Tecidos em monos e cretones
687 - Tecidos de IA
16$ - Tecidos de seda2 '.4	io	Tecidos de juta0,5)) 'i'	70 -- Talco em bruto, ou 1,111 pedra
171 ---- Telhas communs .....5,50	
72 - Telhas francesas .....2	173 -- Telhas zincadas1,20 i'/e	-- Tijolos1	 - Toucinho
76 -- Vinho de tIS'S

o '/	 Vinho de laranjas e de outras0,30 'lo	 fructas, xaropes e depuraiivsO 'í	176 - Xaropes, vinhos e depurativos
179 - Zinco e seus artefactos2,5(0	1*8 - M A N 4G A N E z

A ) Classe especial --- minem)3,5Ø e/0	
com mais de 50 % da Wn.1,60	

h) Classe 1.':
A) 40,01 a 50% de Mn.

'	 B) 48,01 t 49 '.4 de Mo.
C) 47,01 a 48 '.4 de Mn.1,50 /O	
D) 40,01 a 47 Ç4 de Mii.

e) Classe 2.':1,50 %	 A) 45,01 a 46 ¶1 de Mii.2 l	
) 44,01 a 45 % de Mn.1,50 ,'	 C) 43,01 a 44 '.4 de eMn..1,50 '/O

1	 3) 42,01 a 40% de Ma.%
1%	48
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d) Q,1aSe
A) 41,01 a 42 ' de Wn.."
Bj 40,01 a 41	de Mri.."	 7 %

C) 39,01 a 40 % de Nin.."	 7

D) 38,01 a 39 % de Mn. 	 7

') Classe inferior, contendo 38
do Mil.

MODELO DE AUTO DE 1NFIACCA0, APPREIIENSAO E
DEPOSITO, EM FLAGRANTE DELICTO, A QUE
SE REFERE O ARTIGO 61

	

Aos	 ...dias do mez de.......do au no de
no logar denominado ....... dis'tricto de .......

municipio de........, Estado de........., em casa.de
es ente F. F., agente fiscal ide....., este

appre'hendeu as mercadorias taes (descreve-se tudo que
tiver troltação CÇOIU a ap)prelle'nsão), as qUiaes, em tantos
cargueiros, ou em kut!cts canôas, OU porOUtrO filho d(
co,zdticçõO, em tafllk)s caixotes, ou em Iwilos encapdaos,
ou em, tantos jacás (dir-sc-á o peso da uercadoria e a nu-
turea do envotto'rio), ou tantos aniivaes desta ou da-
quelta especie, as quses (mercadorias) ou os quaes (ani-
maes) eram conduzidos 'por F. F., acom'panihado de
F. F., que tentavam transpor (ou tI'anSl)Uflharn) a fron
teira entre o Estado de Minas e o de ........., para
entrar no tertoitorio deste Ultimo, SCIfl pagar o inpOSt{)
de exportação devido á Faze4lld.a publica ntinI'a, que
incidia sobre as des,criptasrneraadOrias (ou sobre os
mencionados anifllaeS), ou que violava o pa.ragra1)ho .....
41J0 ad........., do decreto numero......., de. . . . etc

de 19 ....... constituindo isso conrabando
(ou tentativa do contrabando) e, deante de tal infra-
cção, ficam detidos os conductores dos referidos produ-
ctores 1". F. e lF .

F. acim a reteIli dos para serem enhle-
gues a autoridade policial (mencione-Se O car-go exacto
dia àutoridade) de.........., a cuja juirisdicção pertence
a localidade lo!, onde se verificou a tentativa de contra-
bando, ou o contraballdó, juntamente com a copia des-
te auto, e hm assim flcain apprchendidas todas as
mercadorias (ou todos os animaes) mencionados no
presente auto, ipara o qi.ie se nomeia depositaIi'os ide to-
dos ospro'ductos aF.F., residente elo........., a quem,
em acto continuo, foraip eu tregueS os piductos (ou os
anilflaes) em totalidade . para pCrrfllaflecerelil sob sua

	

gurda.	.
E de tudo para constai' se lavrou este auto por

F.F., servindo de escrivão ad-hoc, feito, em que, com-
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migo, assignam lo vigia fiscal (ou quem fôr competente),
os conductores niliudidos e o idepositario.

(Assignatura do exactor)
F ..... (Assign atura idos c onductoires)
F ..... (Assi.gn atura do depoi tarjo)
F.....(Assin .attira do escrivão)
Si os cion'ductores não souberani ou não quizeram,

assignar, constará do auto i 'incidente, assignando-o
por terem assistido á recuJsa, ou á declaração de não sa-
berm escrever, duas testemunhas. Não havendo pes-
soa capaz de exercer o cargo de escrivão, o proprio
agente fiscal appre'hensor lavrará o auto.

TITULO VI

Do Imposto de consumo de combustíveis

ÜPITULO 1

Da incidencki (Ao imposto

Art. 341. O comnieroio de gazcl1ina e oleo lubrifi-
cante, por atacado, fica sujeito ás contribuições fixes,
constantes da tabeila aanexa a este titulo; o cornmercio
a varejo é de cem réis ($100) por litro de gazolina,
oleo, outro combusitivel ou lubrificante, vendido directa-
mente ao consumidor, deade quê o imposto seja pago
dentro dos prazos marcados no artigo 345.

Paragraph'o unico. Será de cento e dez réis ($110),
por litro, o iflposto para aquelles que o não pagarem
dentro dos afliludidos prazos.

Art. 342. Para os fins deste artigo, entendem-se
por atacadistas aqulies que venderem oleo ou .gazoli-
na em tambores, e por varejistas ,, os que os venderem
aos litros, seM pela respectiva medida, seja em apffxl-
reli os autom ati c os denominados bombas.

Art. 343. O imposto 'fixo incide sobre todos os
que individualmente ou em companhia, por com)m;issão,
consignação ou representação, sociedadC anonyma ou
commercial, com ou sem estabelecimento, exercerem,
no Estado, o commereio de gazolina e oleo lU!bl'ifi-
cante.

§ 1. O atacadista que fizer conimerc449 a varejo,
pagará tainbem a taxa de cem réis, relatia ao con-
sumo.

§ 2. Incidirão egualniente na taxa de cem réis por
litro as empresas, sociedades ou pessoa que adquirirem

1,1 1 .
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dos atacadistas, mesmo qu. não seja para revenda,
quantidade egual ou suenior a um tambor de •gazoli'ina
ou olco, salvo si o respectivo atacadista incluir ú for-
necimento na sua vendagem, como varejista.

CAPITULO II

1)o lançamonlo

Art. 314. O lançamento e a fiscalização do imposto
fixo sobre o commercio de cornhustiveis se regerão pe-
las disposições contildas neste Codigo, para o imposto
de industrias e profissões, naquilro que não contrariar
este titulo.

•GAPITULO III

1)a w'reca&ição e escrptuiczçdo

Ar!. 345. O pagamento da contribuição proporcio-
uni se fará mensatment, perante as exactorias de Bel!')
Horizonte, até o dia 20 de cada •inez.

Paragrapho unico Em face de uma relação dela-
luada do consumo em cada localidade, que as compn
niuias ficam obrigadas a juntar á guia de pagamento, a
Secretaria creditará a cada exactor a porcentagem sa-
bre o consumo verificado em seu municipio.

Art. 346. O pagamento effectuar-se-á mediante guia
assignadia pelo atacadista, na qual registrará o supri-
mento exacto feito aos varejistas.

Art. 347. O imposto fixo será pago dentro dos
prazos e ipela fôrma prescriptos para a cobrança do mi-
posto de industria e profissões, ficando o ievcdor su-
jeito á móra previista no artigo 25 e á cobrança execu-
tivo do principal e da multa, si o não pagar.

Art. 348. O imposto de consumo de combustiveis
será eseripturado corno renda ido anuo em que fôr re-
colhido e sob o titulo peio qual é exigido.

7;7

canionios respectivos, sempre (le julgarem conveni-
ente.

Art. 350. A inexactidão apurada na iitiagem regis-
trada na guia para o pagamento da respectiva contri-
buição será punida com a multa comminada no artigo
20. (Ns. VIII e IX).

Art. 351. Quando por qualquer evasiva do contri-
buinte, fôr imlpossivel apurar a litr agem exactamente
vendida, dIa será calculada pelos meios indicados no
artigo seguinte, accresc ido o calculo de 50

Art. 352. A fiscalização do disposto neste titulo
compete aos funcelonarios da fazenda estadual, em todo
fl territorio cio Estado, os quaes a exercerão por todos
'is meios ao seu alcance, principalmente pelo exame das
notas de despacho e de entrega de gazolina e oleo pelas
estradas de ferro e outras empresas de transporte, que
tenham contraoto fiscal com o Estado.

TABELLA DO IMPOSTO FIXO SOBRE O COMMER-
CIO DE GAZOLINA E OLEO LUBRIFICANTE

(2 A Z O L 1 N A

1 ,ocaIidude.	.ucl ida- Loc ciii - Locali a- Loca ida-	local i	-
le mais de	d 's d	d e_ de	dcs O-	desdi s	des de

20 'IIXI	' O 3	i) O 20	15 a lO	2 a S	menos rIC

Ithitant's	 iiiil	IIiiI	mil	21O'JO
habitantes	tnntcm habita o),' habitantes habitantes

Clas.s:
e) W;X)4J,))	;lO0a0	 :YJl 5,	.;500$1}Xi	1 :f*.i0JUlJ
is) 111$015)	Xii0iO 1	1	l)fl$00íj	(2O$100	70010011

1 5)IO)111t'	1 liddd(i2	ao-oco	300$00')	1-2t)O)	25O$0O

CAPITULO IV

Disposições especiaes

Art. 349. Todos aquelies que estiverem sujeitos ás
contribuições referidas neste titulo ficam obrigados ao
registro do movimento de entrada e sahida de gazolina
e oleo, em livro proprio, authenticado pela repartição
arrecadadora local, sem pagamento de qualquer selio,
e que será facultado ao exame dos fiscaes, que poderão
confrontar os lançamentos iielle contidos com os do-

(2 1, E (1

Classes:
a 4515$00.	1 40Q5I	l35Oi1'	.)&$00I)	iii 00	Ijt14j
)	'25)i1K)	3:5it	li)O,x)	l33(l. 05001J1 1$0C

RÇ^ -:



5—
TITULO  VII

Do seito 4o Estado
CAPITULO 1

JM i,zckløncia do imposto

Art. 353. O imposto do selio do Estado compr.-
bonde as seguintes especies:

1 - Selo adlesivo.
II - Selilo por conhecimento.
Mi. 354. O imposto do seilo recae:
1 - Sobre actos espedidos pelo Governo do Estado,

nego-cios de sua economia, ou regi4 1 ado por suas leis.
11 - Sobre actos e papeis das repartições pubIica

do Estado, ou que por elias transitem, salvo as excepções
cOflti(laS nete Regulamento.

III -- Sobre actos e papeis roferantes ás m.unlci-
palïdades, em negocios regulados por leis estaduaes.

Paragrapio undco. Não são considerados negocio,-,-
da econornija do Estado os actos regidos por leis fede-
raes e municipaes.

Art. 355. O imposto do seio é proporcional e fixo,
e será arrecadado:

1 -- Por meio de conhecimentos expedidos pelas re-
partições arrecadadoras.

II -- Por meio de estampilhas vendidas nas mes-
mas repartições.

III - Por desconto, no Thescuro, no acto de paga-
manto dos vencimentos ou vantagens, a ele sujeito.

CAPITULO II

Do seflo cidheSiU0, firo e piíiporctoiw1

Au. 356. Para a arrecadação do imposto do solto
adhesivo, haverá estampilhas cujos valores, formato e
signaes serão determinados pelo Governo, a saber:

a) para os actos que devem pagar o selo fixo, tr
conformidade com a tabela "A", .paragraphos 1.',
e 3°;1) para os titulos que devem pagar o selio propor-
cional, conforme a tabtla "A", paragrapho 4.';

e) para o pagamento das custas judiciarias, coufor
me o regimento.

Mt. 357. O selo adhesiVO fixo será exigido, d
accordo com a tabelia "A", paragraphos 1. 9 , 2.' e 3°.

759..
358. O seio adhesivõ proporcional recáe e é

exigível nos termos da tabela "A", paragrapho 4.'.
Au. 359 Para pagamento do selo adhesivo paro-

poremonal, nos tutulos designados na tahella "A"; o valor
sera:

1 . 0 ) Nas transferenaias de- apólices da divida ps.
ilica do Estado o valor dta cotação • da bolsa - da,
mesmas.

2. 1 ) Em outros quileSquer papeis - a importOflci.
neles declarada.*eclarada	 -	-

Art. 360. Nos titulos dc que se passarem diversos
exemiplares, só o primeiro estará sujeito ao sei-do, even-
do o agente arrecadador declarar nos exemplares não
selados o numero; a importando do seIta pago e o nome
de quem inutilizou a estampilha do exemplar sediado,
bem como o numero e a data do conlhCCjiflOfl'tO, Si p01
este meio tiver sido pago, sendo esta averbação datada
e rubricada pelo exactor.	 -

Art. 361. Dos titulos em que houver disposição de-
pendente que se derive unia da outra, é devido o seio
proporcional de tira dos valores, sendo cguaes, ou do
maior, ião o sendo.

P-aragrapho unico. Quando no mesmo titulo ou cai
titulos distirrctOS constarem dois actos de promoção
para reforma ou aposentadoria, o imposto será devido
pra cada uni dos actos de que se tratar.

362. Os papeis serdo selados, fazendo-se-lhes
adherir as estamnpilhas, de modo a não ficarem sohreps-
tas, devendo ser inutilizadas com a data e assigflatl.Lra
esciiplaS, uirte no ppe1 e parte nelias.

Paragi'iphO uni-co. A's repartições publicas é fa-
tu Lado inutiliza!' o seilo, p01' meio de carimbo, que ira-

o nome da repaOtiçao e a data.
363. E,,,geral, São competentes para inutili-

zar a estampilha os respectivos sigmialilrios, observadas
as seguintes ispOlÇõCS

1 - Nos requerimentos apresentados a qualquer au-
toridade, bem -como nos arrazoados ou a1lc9açõC5 ema au-
tos adrniflIsLrati u'o s ou judiciarios e tanheni nos doeu-
menioS (rue os acomipanhat'Om, si estes, já antes dislo.
não e,çlilve,reni sujeitos ao seio, a parte que os assignar
nas folhas dos autos, o escrivão do fei to antes da coa-
cdiirsãO para as sentenças final ou inteu-10d11t01'ia com foi'-
ca de -definitiva.

Ex.ceptUàfliSC os de execu ç ão da Fazenda do Estado,
calo selo será inutilizado na guia para pagamento da
diVida. pelo escrivão do feito e no pagamento de dividas
de exercicios findos -o en t pi egad0 que der i guui ao

thesoureirO para- realiZal50.
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TI - Quando o sinataHo dos requerimentos, articu-
lados, arrazoados ou allegações deixar de inutiliar o
seio res4pect:i'vo, bem corno os dos instrumentos que os
ac)uTpanharem compete inutiNzal-os a autoridade OU
funonario a quem primeiro forem apresentados ouque primeiro lhes der andamento.

111 -- Nos titulos passados nas Secretarias do Esta-
do, Assem-bléa Le-gisluliva, o funecionario da estação a
que forem remettidos para a cobrança; nos passados na
secretarias dos Tribunaes e das Gamaras Municijae.s, os
resectivos seciretarios, e nos que forem em outras re-
partições, o siQnatarjo dos titulo5.

IV - Nos mandados, provisões, aluará e outros
ctos que tenham de sei- assignados pelos juizes e mem-

bros dos tribunaes judiciarios, o oficial que os subs-
crever.

Art. 364. Para conpletar a importancia tio impos-
to devido poderão ser colu1ocdas no titulo estampilhas
c.o mesmo oum de idiversos valores, comitanto que não fi-
quem sobrepostas.

Art. 365. Não se considerani seliados os papeis
com estampilhas em que haja datas, nomes e dizeres ex-
traiihos aos que devem conter, para serem legalmente
inutilizadias, ou que tenham signaes, rasuras, emendas
e borrões.

Art. 366. Quando algum acto tiver pago imposto
inferior ao devido com setio inutilizado por pessoa com-
petente, e houver outras pessoas que tambem o sejam.
pderá esta ajÁlioar sómeMe a estampilha do valo'-
que faltar.

Art. 367. As estampilhas serão vendidas nas repar-
tições encarregadas da cobrança Ido seilo, estabelecimen-
tos e casas particulares, autorizadas veIa Secretaria das
Finanças, cabendo-a estes a 1porcentagem deduzida no
acto do recebimento nas repartições arrecadadoras.

Art. 368. O depoSito central das estampilhas será
no Thesouro do Estado, sob a guajilda e responsabilidade
do respectivo .thesouireiro.

Art. 369. A Secretaria das Finanças fará a distri-
buição das estampilhas ás colleetor'ias e estações fiscaes
encarregadas das vendas destas, mediante ped'dos dos
chefes dessas repartições.

Art. 370. Haverá no "Fhesoui-o do Estado um re-
gistro onde conste o anno e o mez em que começou a
distribuição para a venda das estampilhas, de cada va-
lor, com designação dos Signaes caracteristicos por qu
se distinguem.

Amit. 371. Correrão sob a responsabilidade dos exa-
cmtores do Estado a remessa d'as estam-pilhas que forem
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pelo Thesoureiro do Estado entregues a seus procurado-
res ou a pessoas por elie Indicadas em suas requisições,
e por conta dos mesmos exactores as despesas de trans-
porte idas referidas estampilhas.

Art. 372. Quando o pedido de estampilhas, a que
se refere o artigo precedente fôr feito por fuaccionario
em COTflUfliSSão, que inão tenha optado pela l)o1cctageni
da exactoria, as despesas com a remessa das mesmas
estarnpilh:.., correrão por conta do Thesouro,

CAPITULO III

Do seilo fixo e proporc4oncil, por colihecinmeimlo

4jrt. 373. Os actos ou ppeis sujeitos ao seilo pro-
poi-cional são os constantes da tabelia "1-1", paragrapho

e arrecatiavel pai- conhecimento.
Art. 374. Da mesma (Aros-a se fará a arrecadação

do sell;o fixo constante da tahUa "B", pai-agrphos 2.0.
3° e 40, bem como das taxas referentes á insti-ucçãr
secundaria e profissional, coa tidas no paragi-iapho 5.'.

A•rt. 375. Devem ser seilados por conhecimento
1 - •- Os papeis não sujeitos ao seilo de estampilha
II -- Aquelles em que não se empregar o selio de

estamnpillha, por não havel-o na estação fiscal do muni-
cipio, onde os actos se passarem ou em que possam ser
selados, sendo isto decJiarado pelo escriptuirario do
seilo que expedir o conhecimento e averhal-o no acto c'm
papel.

111 - - Os titulos cuja taxa do sel'lo excedei- a mai-
cada na estampilha de nsaior valor.

IV --- Os traslacios de autos.
Art. 376. O selio por conhecimento só será acre-

cdado pela Secretaria das Finanças, coilectorias e esta-
ções fiseaes do Estado, que forem para isso autorizadas
pela mesma 3ecretaria.

Art. 377. O pagamento deste sello constará cIo uma
conhecimiento expedido pelo eu carregado da cobrança,
que será entregue á parte, e cujo transumpto, numero,
data e imnportancia serão averbados nos documentos
apresentados  repartição arrecadadora pelo funcciona-
rio respectivo.

x'ceptuiain-se:
1 - - O do selo dos titulos de nomeaçóas e rnercê,,

cuja verba será lançada no proprio titulo mi diploma,
pelo empregado encarregado do registro, á vista do co-
nhecimento do seilo.

TI - Quando para o pagamento do selio foi-em expe-
didas guias pelos funccionarios encarregado de lavra-

-.-J Ul-. -
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rem os actos, deverá a verba ser por este lançadh, á
vista do conhecimento da estação fiscial, ond'e fôr pago
o seilo.

ÂJrt. 378. Quando se houver pago importancia iii-
ferior á devi1da, e o Vitulo fôr apresentado.ao funcciona-
rio, ainda no pilazo legal, cobrar-se-á a differença só-
mente, expedindo-se outro conhecimento da di fTereuça.

APt. 379. O rtiabetlião, escrivão 011 empregado que
officiar nos actos que tenham de ser lavrados em livros
de notas ou de termos- de repartições publicas, fará uma
gulia circumstanciada da qual conste a natureza e o -a-
lor do mesmo acto, não devendo este ser lavrclo e assi-
gnaido sem que seja apresentado o conhecimento da es-
tação arrecadiadora do seilo, afim de que possa a cite
se referir, transcrever ou averbar no acto.

Art. 380. Não se tratando de actos que cl .cvjirii sei
lavrados em juizo, caPtonios mi repartições publicas, a
guio poderá sei' expedida por qualquerqualquer dcs interessa-
dos, e o ronhecimento da seflo, appenso aos papeis a
elie SUjleitos

Art. 381. O limnero de folhas dos livros será de-
clarado ipor quem delie e deve servir, na ultima rias
folhas antes do indice, e na mesma pagina transcriplo
ou averbado o conhecimento, peilb encarregado da ar-
recadação.

Art. 382. Ficam suppriniidos os livros especiacs
pana a escriptuiração do selio de verba.

Art. 383 Ao selio proporcional ri0 paragra.pho 1
da tabelia "B" estão sujeitos os titulos conferi.los pela
Governo e outra autoridades estaduaes, de nomeação
para carros civis ou militares, reconducção, aposentado-
ria, reforma, afastamento e outros que dêm direito a
Vencimentos ou vantagens pectiniaTias pelo desempenho
de emprego publico, gratificação ou (liarias corrids,
pagas pelos cofres puhlicos, sejam effecti'vas, interinas
ou provisorias, de ctniitaissão ou contractos, ainia rne-
fio a titulo precario.

§ 1 .° E' devido o imposto, a que se refere este ar-
tigo, nas reformas e aposentadorias, ainda que estas se
refiram a funecionarios vitalticios.

§ 2.° Para o effeito da brança do imposto e
vem ser considerados funccionarjos não effectivos os ir'. -
teriinois provisorios, de commissão, substituição OU Coli-
tractados, iain,di que nomeados sem tempo determinad
firandio sujeito ao imposto da tabetila "B", paragraphr
1.0, n. 1, letra "b", na razão da duodecima parte men
sal até completar um anno ide exercicio.

763-

Art. 38L Nos .casos ide promoções e remloções, a
pedido, permutas. tiansfereneias e iccesso, o imposto
será devido sobre a differença dos ven'eirnentos ou lo-
tação, ainda que não sejam expedidos novos litulos.

§ 1.0 O sello a que se refere este artigo sórneiitc
é devido sobre a melhoria de vencimentos ou iotaçã
de que se não tenha 4pago a taxa proporcional, ainda que
taes transferencias ou permutas sejam pín'a togares de
(live2sas repartições ou fclasses.

§ 2.' Nos casos em que o fu-nocionario tenha sido
demittid-o ou dispansad1 0 a seu pedido e depois nomeado
para outro emprego, será consdieroda cionio nova nomea-
ção e cievido o imposto, nos termos deste flegutaniento.

Art. 385. Dependendo as vantagens da -nomeação
de differençns cmnhimmes, para serem pagas em moeda
estrangeira, es caloulos serão feitos ao cambio do dia da
nomeação.

Art. 38n. Os serventuarios ou auxiliares de jus-
tiça pai4arão de uno-a só vez, antes la respectiva posse,
a taxa Ido imosto constante das tabelilas anuexas a este
Regulamento.,

§ 1.0 A base gpara o pagamento do imposto será a
imortanoia do rendimento que fr verificada em lota-
ção regularmen-te procedida.

§ 2. As lotações de officios de justiça serão pra-
cessadas nos termos do decreFo numero 4.927, de 2
de fevereilro de 1918, e instrucções a respeito, ficando
o lotador sujeito á pena de demisso, no caso em que
comprove culpa sua, para a diminuição do resultaclio.

Ant. 387. Os -serventuarios que forem tainhem re-
munrhdbs pelo rsIndo pgarão o imposto referente á
lotaço -assina corno na parte referente aos vencimentos.

tkiit. 38g. i o vncimento consistir em porcenta-
gem, emolumento, etc., o sello será pago tomando-se
por base a ultima lotação procedida e approvada.

Paragrapho unico. Si para lugares de vencimen-
tos variaveis estiverem ifixados vencimentos certos, abo-
nados pelos cofres pUlico, serão estes reunid 1os áquel.
les para o effeito da cobrança do selio.

Art. 389. Si um titulo contiver mais de uma no-
meação ou mercê, pagará a taxa .ovida de cadaum. lia-
vendo mais le um acto, se fará a cobrança á vista do
que -der direito ao exercicio do emprego ou ás vanta-
gens 0, concessão.

Ant. 390. Quando se tratar de nomeações que, ahi'.i
los vencrm'entos fixados, percebem os nomeados outros

proventos- pagos pelo Estado, as iroportancias destes en-
tParã¼ ib calculo para o pagamento do iiiposto.
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Art. 391. O selio pago pelas nomeações interinas
não será levado em conta nos casos de effectividade.

Art. 392. A renovação annual de licença para as
phanmacins e dogarias deve ser requerida á Directoria
de Sauie Publica até o dia 31 de março de cada anno,
sob pena de revalidação.

Art. 303. Não serão permittids pela administra-
ção reqnerimnento.S coilectivos, os qu ms serão immedia-
lamente archivados, salvo quando se tratar de memo-
riaes jou representações ou que sejam seilados como sei-
lo correspondente a cada assignatura.

Ant. 394. Quando forem juntos a requerimentos ou
autos, documentos OU PaPCi'S em foiliolos ou impressos, o
seBo sómente será devido 1da parte que interesMr a
questão.

Art. 395. O seilo dos conhecimentos de impostos
de valor egual ou superior z, 5$000 será incluido no pra-
prio conhecimento da arrecadação.

CAPITULO IV

Do seilo por desconto

Art. 396. São sujeitos ao pagamento tio imposto do
selio por desconto:

a) Os vencimentos dos funucionarios ou emprega-
dos que sejam pagos pelos cofres do Estado;

b) as porcentagens e gratificações permanentes de
quaesquer empregados;

c) a melhoria de vencimentos claqucile que, já ten-
do contribuido, passar a exercer emprego de mais ele-
vado vencimento.

Art. 397. O seilo por desconto será deduzido nas
folhas de pagamento, quando este for feito pelo Tbcsou-
ro, durante o primeiro anno de exercicio, em prestações
do total do vencimento, desde o seu começo, de modo que

pagamento se faça propoicionaimnente, durantu o rnno.
só cessando por morte, dispensa, ou demissão do no-
meado.

Art. 398. O sello por desconto será arrecadado nas
repartições pagadoras na razão da cluodecima parte da
taxa total, fornecendo-se á parte o conhecimento do deis-
conto,

§ 1 . 0 Quando se abrir assentamento dos titulas na
Secretaria das Finanças, se lançará em folha nota espe-
cial do imposto a ser descontado dos vencimentos no pri-
meiro anno de exercicio, ou relativo ao tempo a que se
referir a nomeação, indicando-se a quota a deduzir e o
mez em que deverá cessar a dedução.

§ 2.0 Os descontos a que se refere o paragi'apho 1 .°
serão sempre por mez integral, ainda que o funccionario
não tenha (te receber vencimento completo de uni mimei

§ 30 Completado o pagamento com a realização do
ultimo desconto, deverá o funccionario apresentar o titu-
lo á repartição que effectou os descontos, afim de que
estes sejam annotados no titulo, citando-se o numero e
(latas dos conhecimentos e os mnezes a que referirem, an-
notação que será subscripta pelo chefe da ser ço ou E''
pai-tição lisc ml.

§ 4.° Emquanto durar o desconto só Se l)U8 O
vencimento liquido e o producto do sello será levado á
receita do respectivo thesoureiro ou pagador, mlevend.c'
nas quitações que as partes assignarem se fazem a decla-
ração da imnportancia total do vencimento, da quota do
desconto e do liquido a pagar.

§ 5. o Nas guias que se expedirem em favor dos fim-
ccionarios activos e inactivos, que não estejam quites
com o imposto, se fará menção da quota arrecadada por
conta, e da que ainda restar, afim de proceder-se ao des-
conto na repartiçuo em que passamefli a receber os ven
cimentos.

§ 6. 1 Durante o tempo em que os funccionarios não
perceberem vencimentos, suspende-se o desconto moensal,
restabelecendo-se logo que passem a receber, até que
seja completado o imposto devido.

Art. 399. Os exactores deverão enviar com o ba-
lancete da despesa uma relação dos descontos feitos du-
rante o mci, para o necessario abono nos assentamentos
da Secretaria, depois de devidamente conferidos.

CAPITULO V

Da arrecadação

Art. 400. Nenhum acto sujeito ao selio cio Estado
poderá ser lavrada sem o devido pagamento ck•lle, sob
as penas comminadas neste regulamento.

Art. 401. Os actos sujeitos ao selio porporcional
não serão lavradas em livros mie notas, de repartições pu-
blicas e outras antes do referido pagamento.

§ 1.0 Os que forem lavrados em autos judiciaes ou
em avulsos, não serão assignados OU subscriptos pelo es-
crivão ou oficial publico sem que estejam devidamente
seilados.

§ 2.° Os que forem escriptos por particulares agim-
rão o seilo no prazo de 30 dias.

--,
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§ 3.' Os titulos ou portarias de nomeações antes do
assentamento em folha, ou antes da posse ou do exercicio
dos nomeados.

Art. 402. Os papeis sujeitos ao selo fixo, serão sei-
lados:

l.°) Os , ctos judiciaes ante cia conclusão para sen-
lença final ou interlocutoria em força de definitiva.

2°) As certidões e outros documentos extrahidos
(te livros 011 pr;;cessos antes de suhscriptos.

3.°) Os n: n lad(is, precatorias, alvaiíts e outros pa-
peis officiaes, antes de serem assignaijos.

4.°) Os i e; luerimentos, antes de protocoliados ou
de apresentados a despacho.

5o) Os papeis assignados por particulares antes de
sua apresentação a quaesquer autoridades que delies te-
nham de tomar conhecimento.

6.°) Os livros em geral antes do com eço de sua
utilização.

Art. 403 A renda proveniente das custas judiciae
será arrecadada por meio de estampilhas especiaes, cujo
valores, formatos e caracteristicos serão determinado
pelo Governo.

Paragrapho unico. Em falta dessas estampilhas n
estação fiscal ou havendo outras circunstancias pond
rosas, poderão as custas ser pagas por conhecimento, e
pedindo-se, em qualquer hypothese, a respectiva gui
para o pagamento.

CAPITULO VI

Dioposições especia.s

Art. 404. A fiscalização do imposto do selo com
pete:

a) A todas as Secretarias de Estado, inclusive a
repartições cjne lhes sejam subordinadas.

b) A's municipalidades ou Prefeituras do Estado.
c) Ao poder judiciario do Estado.
Art. 405. A fiscalização de que trata o artigo pre

cedente será exercida por interniedio dos Secretarios d
Estado, Directores de Secretarias, chefes, thesoureirm
pagadores, exactores, autoridades administrativas e judi
darias do Estado, tsbelliães, sei-ventuarios de justiça, of
ficiaes cio registro e outras corporações que, em razão d
seus cargos, tenham de tomar conhecimento de papeis 01
actos sujeitos ao seilo do Estado.

A.rt. 406. O juiz ou qualquer chefe de repartição
publica ou qualquer autoridade estadual ou municipal,
civil ou militar, a quem for presente algum processo ad-
ininistrativo ou judicial, no qual existam papeis que não
tenham pago o seilo devido, ou revalidação nos prazos
legaes, exigirá, Por despacho, antes de lhe dar andamen-
to, o surimento da falta.

Art. 407. As autoridades ou empregados, em geral,
a quem for presente titulo ou papel sujeito á revalidação
nos quaes conste qualquer infracção referida neste re-
gulamento, os rermietterão ao chefe da estação fiscal ou
a quem competir para piovêr á falta.

Art. 408. As estações encarregadas da cobrança do
seilo não poderão fazer exames CIII cartorios ou em re-
partições para averiguarem faltas de pagamentos, deven-
do, no caso de infracção, requisitar das autoridades lo-
caes certidões ou exames para procederem contra os
infractores.

Art. 409. As decisões serão dadas por despacho no
proprio titulo, no requerimento da parte ou comniunica-
ção official.

Art. 410. Si o contribuinte não pagai- logo o im-
posto OU si houver revalidação, ser-lhe-á, não obstante,
devolvido o titulo, ficando, para os effeitos legaes, copia
authentica do mesmo e do despacho nelie proferido

§ 1 
o Dos autos e esci-iptos lavrados ou registrados

em livros de cartorios e repartições publicas e de pa-
peis de grande volume, não se tirará copia, Irias, sim
extracto, niQncionando-se os factos justifi'aveis 1a de-
cisão.

§ 2.' Este artigo não é applicave.l aos titulos e pa-
peis de que trata o artigo 407, os quaes, decidida defi-
nitivamente a questão pela autoridade administrativa,
serão enviados a quem competir para instauração cio
processo criminal.

Art. 411. As certidões requeridas, que não forem
procuradas pelas partes dentro de 30 dias, depois (te
passadas, serão remettidas á Secretaria das Finanças, ou
á secção competente desta, para a finalidade da co-
brança executiva do seilo respectivo.

Art. 412. As autoridades e os funccionarios remnu-
nerados pelos cofres do Estado, terão direito sómente á
metade das custas que lhes foi-em contadas por servi-
ços regulados por leis estaduaes,. arrecadando-se a ou-
tra metade como renda do Estado, salvo as excepções
contidas nas tabelias annexas, ao regimento de custas.

Paragrapho unico. Esta disposição não se estende
aos juizes pelo preparo de inventarios e divisões de ter-
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ras, pelos termos de abertura e encerramento de livros
cornmerciaes, numeração e rubrica das folhas dos mes-
mos livros, nem á conducção como remuneração de des-
pesas de viagem.

Art. 413. Não se retardará, cm qualquer instancia,
o julgamento dos processos criminaes, policiaes e ad-
ininitrativos, por falta do seilo, que será pago pelo in-
teressado no andamento do feito, ficando, todavia depen-
dentes do selio os effeitos do despacho.

Art. 414. O selio de po'aria para as !unões de di-
versões publi(-as poderá ser pago até o nomer') de trinta
em cadacada portaFia, sem prejuizo do seilo do rqurimen-
to, devendo ser o mesmo inutilizado com o "visto" da
autoridade policial, com a data e assignatura, em cada
dia que se realizar a funcção ou sessão.

Art. 415. As divisões e demarcações feitas por es-
criptura publica ou particular ou por qualquer processo
amigavel au judicial, estão sujeitos ao seilo da tabelia
B, § 4.°, n. 27.

§ 1.0 Nas escripturas de doações, quando estas de-
terminarem quinhões divisorios entre os donatarios,
ficam citas sujeitas ao imposto do artigo precedente,
Iénm de outros em que possam incidir.

§ 2. 0 O seilo a que se refere este artigo será pago
no inicio da causa pelo valor dado na petição inicial,
cobrardo-se a •differença no final da mesma , si niaior
valor for verificado.

Art. 416. Nos casos (te reintegração, quando a de
missão ou dispensa (lo funccionario não tenha sido a pe
dido, não é devido o imposto (te que trata este regula
niento.

Art. 417. Os nomeados para exercerem emprego
ou commissões por menos de um anno, pagarão o seU
correspondente aos vencimentos que lhes deram se
abonados pelo tempo de exercicio, de conformidade cor
as tabelas annexas.

Paragrapho unico. Não são applicaveis as disposi
ções deste artigo aos titulos de nomeação de substituto
de professores por tempo até 2 mezes e os de substituto
de estagiaria por tempo até 4 mezes, por não ser ne
te caso devido o imposto.

Art. 418. As diarias de funecionarios da fiscalizo
ção, desde que sejam destinadas a despesas de suas vh
gens, não estão sujeitas ao imposto do selio, assim com
qualquer papel ou documento referente ao pagamento d
seus vencimentos ou vantagens.

Art. 419. O funccionario ou empregado que hou
ver pago ou esteja sujeito ao seilo proporcional de su

É,

nomeação, não ficará sujeito ,ao selo fixo pelo mesmo
acto.

Art. 420. O selio estabelecido no § 1.° da tabelia A
é devido por 'luas laudas de papel escriptas em Unia SÓ

folha, no todo ou em parte, náo excedendo de 33 centi
metros de romprimento por 22 centimetros de largura e
nunca a mais de 35 linhas por lauda. Excedendo de
qualquer dessas medidas, pagará o dobro.

Pai-agrapho unico. A disposição deste artigo é ap-
plicavel ás dimensões do dapel dos livros a que se refere
o n. 28 da tabeila B, do § 4•0 deste Codigo.

Art. 421. Os livros de pharinaceuticos e droguistas,
bem como os de hoteis, pensões ou casas seme1hanLe,
não são transferiveis para o effeito do selio do Estado,
devendo o proprietario legalizar novos livros.

Art. 422. A taxa de matricula de filhos de funccio-
narios publicos do Estado, no Gymnasio Mineiro ou em
estabelecimento de instrucção secundaria que gozem de
favores ou subvenção do Estado, poderá ser paga em 12
prestações, por desconto mensal em seus vencimentos.
si assim for requerido.

Art. 423. Os papeis que transitarem pelas Prefei-
turas sómente estarão sujeitos ao selio do Estado quando
versarem sobre assumptos regulados por leis estaduaes.

Art. 424. Não estão sujeitos a sello os papeis que tran-
sitarem pela Previdencias dos Servidores do Estado e
pela Caixa Beneficente Militar, assim como os mappas 'te
custas crimes levantadas pelos escrivães de cartorios
criminaes.

Art. 425. As substituições temporarias entre em-
pregados da mesma repartição ou classe, não incidem
em nenhum seilo.

Art. 426. Tombem não incidein em selo, além dos
já mencionados:

1.°) Os avisos e declarações de lançamentos e as
communicações de alterações dos mesmos.

2.°) As obrigações, cautelas de penhor e todos os
actos relativos á administração das Caixas Econoniicas,
Monte de Soccorro e semelhantes, bem como as apolices
da divida publica, para effeito de fiança.

3.°) As promissorias, duplicatas, transferencias, en-
dossos e quitações, em geral.

4•0) As diarias, quando não sejam corridas, para
transporte de funccionarios civis e mi1itires e de jorna-
leiros, sem titulo de nomeação.

5. 0) A correspondencia que o funecionario publico
mantenha com sua repartição, respeito aos negocios pu-
blicos da sua attribuição, uma vez que se prenda a sua
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gestão, ao seu exercicio ou aos negocios da sua reparti-
ção, ou do cargo que exerça, com excepção do pedido
de ferias, que está sujeito ao selio.

6.°) Os papeis e documentos com relação ao reco-
nhecimento de filhos naturaes.

7•0) Os requerimentos e mais papeis apresentados
pelas caiaxs escolares para qualquer fim, bem COrOO as

licenças para seus festivaes.
8.°) Os processos amigaveis ou judiciaes referentes

a accidentes de trabalho.
9. 1 ) Os actos ou papeis para fins de benefirencia

ou caridade.
Art. 427. Para o effeito da cobarnça do seilo das

licenças policiaes para diversões, consideram-se - "em-
presas de diversões", os cinematographos, theatros, cir-
cos, salões ou escolas de dansa e congeneres, exposições,
hypodromos de corridas, conferencias, clubs de football
e outros, qualquer que seja a tórxaa do ingresso.

Art. 428. Para pagamento das despesas de prepa-
ro das causas civis na Côrte de Appellação, será a guia
expedida pela respectiva Secretaria, a qual será junta
os mitos com o conhecimento.

Art. 429. A guia será expedida pelo escrivão do
feito, quando os autos se acharem em cartorio, para pa-
gamento das custas vencidas pelos funccionarios rema-
nerados pelos cofres publicos.

Art. 430. . Nas causas em comarcas ou termos fóra
da Capital os coflectores e agentes fiscaes deverão ser
ouvidos em todas as acções e actos judiciaes, afim de
fiscalizarem as custas devidas ao Estado, antes da sen-
tença final.

Art. 431. O selo devido ao Estado, a qualquer ti-
tulo, só poderá ser pago ás estações fiscaes arrecadado-
ras por meio de guias, ou aos agentes ficaes devidamente
autorizados; devendo ser arrecadado, por conhecimento,
o selo das custas e de folhas, na phase final do feito.

TABELLA A

§ 1.0

Papeis Ou actos sujeitos ao seio fixo, conforme a
dimensão do papel

SELLO DE ESTAMPILHA

1.') Autos de qualquer especie lavrados

	

por funccion.arios da justiça estadual .	1$200

	

2. 0) Autos de qualquer especie . . . .	1$200

30) Editaes .
40) Cartas de sentenças extrahidas de pro-

cessos
50) Mandatos judiciaes
6. 1 ) Cartas testemnunhaveis
7.') Precatorias	.	........
8. 1 ) Avocatarias de inquerição .
9. 0 ) Cartas de arrematação

10. 0 ) Cartas de adjudicação
11. 1 ) Provisões	.	........
12. 1 ) Instrumentos
13. 1 ) Titulos ou documentos, quando juntos

a requerimentos, ou apresentados a
autoridades ou repartições judiciarias
ou administrativas, excepto as federaes
- por folha

14. 1 ) Requerimento dirigido ás autoridades
judiciarias ou administrativas, excepto
as federaes; excluidos os que se refe-
rirem a pagamento de vencimentos de
funccionarios:
a) pela 1.' folha ........
b) por folha excedente .....

15.°) Memoriaes dirigidos ás mesmas autori-
dades constantes do n. anterior:
a) pela 1. folha
b) pela folha excedente .

16 . 0 ) Requisições:
a) pela 1. 1 folha

b) por folha excedente
17 1 ) Portarias:

a) pela 1. folha
b) por folha excedente .

18. 1 ) Ordens:
a)	pela 1.' folha .......

1))	por folha excedente ........
19. 1 ) Saques:

a) pela 1.' folha .......

b) por folha excedente
20.°) Outros papeis que transitem pelas re-

partições judiciarias ou administrati-
vas ,autorizando pagamentos, com ex-
cepção de repartições federaes e de
vencimentos de funccionarios:
a) pela 1. 1 folha
b) por folha excedente

21.') Actos emanados das repartições men-
cionadas no numero anterior:

1$200

1$200
1$200
1$200
1$200
1$200
1$200
1$200
1$200
1$200

1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

2$400
1$200

MEL,
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	2$400	 34.1) Registro de nomes para qualquer fim,

	

18200	 na mesma Junta Commercial . .36$000
35.') Registro de marcas para Qualquer fim,

	

28400	 na mesma Junta Commercial . .	48$000

	

18200	 36.0) Registro de documentos ou titulos, a
requerimento da parte, em repartições

	

28400	 publicas do Estado, cujos empregados

	

18200	 não percebam custas ou emolumentos
por esse acto:
a) fixo	..........6$000
b) por linha ........$300

	

2*400	 TABELLA A

	

18200	 § 2.°
Actos sujeitos ao seilo conforme o seu objecto

Estampilhas
TERRAS PUBLICAS

1.0) Titulos de legitimação de posse conce-

	

2840-0	 dida na fórma da lei geral n. 601, de

	

18800	 1.850, art. 5. 1 e decreto estadual a.
608, de 27 de fevereiro de 1903 . . .	20$000
Tendo o quadrado mais de 1.100 me-
tros por lado cobrar-se-á este sello to-
das as vezes quantos forem os quadra-
dos daquelle numero de metros, exclui-

	

28400	 das as fracções. Sendo passados pela.

	

18800	 repartição de Terras e Colonização,
mais ...........12$000

	

68000	 2.') Titjlos de revalidação de sesmarias e

	

1$800	 outras concessões a que se referem as
leis supracitadas, art. 4.' e dec. 608
tambem citado .........208000

	

128000	 Sendo expedida pela repartição citada,
mais ...........ios000

	

248000	 30) Titulos de emphyteuses e sub-emphy-
teuses de terras reservadas para povoa-
ções, .art. 12 da lei citada . . .	10$00

4.') Titulos de concessão de terras publi-

	

2480-00	 cas ...........ios000
Até 4.840.000 metros quadrados .	108000
De mais até 9.600.000 ins. quadrados	12$500

	

248000	 De maior extensão, mais 1$500 por.
4.840.000 metros quadrados, até o ma-
ilmo de .........208000

5 0 ) Titulos de emphyteuses e arrendamen-

	

248000	 to de outros terrenos staduaes . . .	30$000
Os titulos de legitimação que forem ex-

	

12$000	 pedidos em virtude de prorogação de
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a) pela 1. 1 folha	 .
b) por folha excedente .....

22. 0) Alvarás, idem:
a) pela 1.° folha
b) por folha excedente .....

23. 0 ) Attestados, idem:
a) pela 1.' folha
i» por folha excedente .

24.') Concessões de qualquer natureza e ou-
tros papeis não incluidos em outros
numeros, idem:
a) pela 1.' folha
b) por folha excadente

25. 0) Certidões para aposentadorias, refor-
mas, gratificações addicionaes, para
qualquer fim, extrahidas de livros e
documentos publicos estaduaes, por
empregado remunerado pelo Estado:
a) busca por anno
b) por lauda de 25 linhas .

26.') Certidão de conhecimentos de arreca-
dação ou de lançamento ou de quita-
tação, extrahidos de livros ou papeis
estaduaes
) busca por anno

b) por lauda de 25 linhas .
27.0) Publicas fóirnas:

a) seilo fixo
b) po lauda de 25 linhas .

28.1 ) Certidões de exames finaes do Gymna-
sio official ou equiparado, prestados
por alumnos matriculados .

29. 1) Certidões passadas pela Secretaria da
Escola de Pharmacia

30. 0) Certidões de exames prestados no
Gymnasio ou em qualquer outro esta-
belecimento de instrucção secundaria
ou superior

31.') Certidões de exames de frequencia
-de escolas normaes para transferencia
para outro estabelecimento .

32.') Archivamento de contractos commer-
ciaes ou estatutos de sociedades ano-
nymas na Junta Commercial ou nos
carto-rios de registro das comarcas

33.') Registro de firmas na Junta Comer-
cial	..............
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248000

428000

30$000
68000

608000
248000
248000

18000

18000
38000

68000

28400

128000

prazos de que trata o decreto n. 5.012,
de 1918, pagam a mesma taxa com ac-
crescimo de 50 %.
Todas as legitimações ficam sujeitas á
taxa de 100 réis por metro corrente do
perimetro, nas terras de matta e 50
réis, nas de campo; para as legitima-
ções já processadas e medidas antes do
reg. n. 5.012, de 1918, a taxa será res-
pectivamente de 30 e 50 réis.

TABELLA A
§ 3•0

DIVERSOS
Seilo de estampilhas

1.°) Pelo "Visto" do coilectõr do municipio
diverso do em que foi pago o impos-
to de industrias e profissões, do mer-
cador ambulante no respectivo conhe-
cimento

2.°) Idem, idem, idem, nos conhecimentos
de empresarios de divertimentos publi-
coa

3•0) Matricula de conductor de vehiculo na
Secrearia do Interior e suas dependen-
cias de uma só vez:
Profissional
a) autos-motores
b) tracção animal .	. .
Amador
a) auto-motores .
b) outros vehiculos

4. 1 ) Alvarás não especificados .
5. 1 ) Passaporte, não sendo para indigente

ou funccionario em serviço do cargo:
Por pessoa ou familia

6. 1 ) Cartão ou carteira de identidade:
a) para operario .	......
b) a •outros

.°) Termos lavrados nas repartições pu-
blicas, sem tributação especial nas ta-
bellas e leis vigentes

8. 0 ) Verbas de embargos e penhores nos
depositos dos cofres publicos

9•0) Verbas de registro de transferencias
de privilegios concedidos pelo Estado

10.°) Termo de juramento ou compromisso
de funccionarios estipendiados pelo Es-
tado

11.°) Copia em papel tela de mappa ou dia-
gramma mandados levantar pelo Gover-
no do Estado ou a elle pertencentes, a
pedido dos inteerssados:
por dia de trabalho do desenhista 10$
até o maximo de

12. 1 ) Idem, em papel heliographico, por co-
pia além do material

13.1) Guias apresentadas ás estações fiscaes
para compra de seilos

14. 1 ) Portarias expedidas pela Secretaria do
Interior, não sendo das mencionadas
no numero seguinte

15. 1 ) Portarias ou alvarás dirigidos á admi-
nistradores ou directores de casas de
correcção, ou prisão, não sendo pala
indigentes ou ex-officio:
a) para sahida de qualquer preso em
geral
b) para mudança de prisão
c) sendo expedidas pelo Secretario
do Interior

16.°) Termos de contractas lavrados nas re-
partições publicas que não estejam
sújil.as a outras contribuições

17. 1 ) Selio de garantia das aguas inineraes,
gazeificadas ou não, de fontes de pro-
priedade do Estado ou não:
— por meio litro

18. 1 ) Folha corrida ou alvará de folha C(iL-

rida, para finalidade de emprego pu-
blicos

19.°) Licenças concedidas a funccionamtL -
publicos com vencimentos ou parte de
vencimentoS
a) de cada mez ou fracção de mez não

exc'.dendo a 12
b) sem vencimentos, de cada tne ou
fracção de mez, não excedendo q 12

20. 0 ) Idem, de juizes ou outros funcciona-
rios judiciarios, ideni

21. 0 ) Licenças e dispensas do Governo do
Estado, não especificadas .

22. 0) De cada reconhecimento de firma em
documento ou papel de que não esteja

128000

1008000

128000

18200

7$200

7200
7$200

148400

248000

01

128000

:-P1600

2$400

128000

:3 (1 $OGQ
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sujeito ao selio federal, devendo ser o
selio apposto ao mesmo

TABELLA A

§ 40

Papeis sujeitos ao sello proporcional

SELLO DE ESTAMPILHA

1.°) Transferencia de titulos de divida pu-
blica do Estado, a qualquer titulo sobre

o valor da cotação da bolsa:
a) por conto de réis ou fracção

2. 0) Titulos de deposito judicial:
Por conto de réis ou fracção

3.°) Ordens para entrega de bens de or-
phãos:
Por conto de réis ou fracção

TÀBELLA B

§ 1.0

Selio proporcional por conhecimento

1 . 0) Titulos de nomeação conferidos pelo Go-
verno, para cargos civis ou militares, a
que se refere o art. 383, § l.° e 2.1.

- Pelo vencimento annual:
a) Nos casos de effectividade ou funcção per-

manente
b) Nos casos de não effectivid.ade
c) Nos casos de vencimentos calculados por

lotação ,nas nomeações temporarias
2.1 ) Nomeações de serventuarios ou auxiliares

de justiça, não remunerados pelo Estado:
Sobre a lotação:

a) Effectiva ou vitalicia .......
b) Não effectiva

3o) Norneaço de escrivães de paz que não
exerçam as funcções de tabellião ou es-
crivão de notas:
Sobre a lotação:

a) Sendo effectiva ou vitalicia .....
b) Não effectiva

4. 0) 'Nomeações de exactores, serventuarios ou
2*0Q	 auxiliares de justiça, remunerados Lambem

pelo Estado:
a) Effectiva ou vitalicia, sobre os vencimen

tos annuaes
Sobre a porcentagem segundo a lotação.

b) Não sendo effectiva, sobre os vencimentos
annuaes

5. 0 ) Nomeação de successores, de accordo com
o artigo 184, da lei n. 912, de 1925:
Sobre a lotação

6.') Promoções, accessos ou remoções para
cargos civis ou militares:

2$400 'a) Sobre a differença annual de vencimentos
2$400	 b) Sobre a differença de lotação, quando

houver	............
7.') Remoção ou permuta, a pedido de qual-

2400 quer funccionario, para emprego remu-
nerado, sem augmento de vencimentos, de
cada um:

a) Sobre o vencimento annual
b) Sobre a lotação, quando houver

8. 1 ) Reformas ou aposentadorias, ainda que se
refiram a funccionarios vitalicios, sobre
os vencimentos annuaes

9. 0 ) Reconducção de juizes ou promotores, so-
bre o vencimento annual ......

10.1 ) Afastamento de funccionarios, nos termos
'do decreto n. 11.344, de 1934, sobre os
vencimentos annuaes .......

11 . 0 ) Prorogação de prazos de contracto com o
Estado

1. 1) Concessão de privilegios pelo Estado ou
municipios, com clausulas - "ou empresa
que organizar" ou equivalente .

1.°) Transferencia de privilegios de qualquer
natureza, concedida pelo Estado

14.°) Transferencia de contractos de qualquer
especie concedida pelo Estado .

15.°) Alivio de multas em que  parte tenha in-
corrido por culpa propria

16 %
8%

10 (/0

20 %
10 %

12 97

6 ¼

16 %
20

8%

10%

16%

20%

1 /'t

1 %

16

12 %

1,2 %

20

15 %

10 ¼

11%

• -	 .	____
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TABELLA B

§ 2.'
Seilo fixo de nomeação ou promoção, por conhecimento
L°) Titulo de nomeação de offcias de jus-

tiça e escreventes juramentados:
a) Sendo effectivas:
Para termos e districtos
Para 1. 1 entrancia .......
Para 2.' entrancia .......
Para 3.' entrancia . ......
Para 4.' entrancia .......
Para a Côrte de Appellação .
b) Sendo temporarias: (por mez)
Para termos .........
Para 1.' entrancia ........
Para 2.' entrancia .......
Para 3.' entrancia ......
Para 4.' entrancia .......
Para a Côrte de Appellação .

.°) Titulo de nomeação de depositarios pu-
blicos e avaliadores judiciaes:

a) sendo effectivas:
Para termos .........
Para 1.' entrancia ..........
Para 2.' entrancia .......
Para 3.' entr.ancia
Para 4.' entrancia .......
Para a Capital
b) Sendo temporarias: (por mez)
Para termos
Para 1.' entrancia ........
Para 2.' entrancia .......
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia .......
Para a Capital

3.1 ) Nomeações de distribuidores, contado-
res e partidores, de cada um:
a) Sendo effectivas:
Paratermos annexos
Para a 1.' entrancia .......
Para 2. 'entrancia .......
Para 3.' entrancia .......
Para 4.' entrancia .......
b) Sendo temporarias: (por mez)
Para termos
Para 1.' entrancia

Para 2.' entrancia
Para 3.' entrancia
Para 4.' entrancia .......

4•0) Promoções ou graduações de inferio-
res na Força Publica do Estado:
De cada urna divisa ou graduação

50) Nomeações de prornootres adjuntos
6.°) Dividas de exercicio findo:

Até 50$000 ..........
E mais 5$000 por 50.$000 ou fracção
desta quantia.

•0) ConiracLo, novações de contractos ou
concessões para construcções de estra-
das de privilegio estadual ,não haven

-do onus para o Estado:
Por kilometro

8.°) Prorogação de prazos para construcção
de estradas estaduaes, havendo ou não
onus para o Estado:
Por kilornetro ou por anno .

90) Apostilha de titulos de nomeações,
quando não estejam sujeitos a outro
selio ............

TABELLA B

§ 3..

Ti/aios scientificos e de habilitação

SELLO POR CONHECIMENTO

1.°) Titulo de habilitação ao cargo de Juiz
de direito	..........

2.°) Inscripção para o concurso ao logar de
Juiz de Direito

3•0) Provisão de diplomados e titulares de
escolas, faculdades e universidades ex-
trangeiras para exercerem a profissão
no Estado

4.j Pha'maceulicos diplomados por insti-
tuição exirangeira que pretenderem
fazer cxarne na Escola respectiva

5.) Registro de diplomas de normalistas
na Secretaria da Educação .....

6.°) Idem, idem, expedidos por escolas ex-
trangeiras ..............

50*000
728500

105*000

12$000
24*000

12$000

48$000

308000

20$000

60$000

1448000

6008000

240*000

30$000

2008000

308000
608000

120*000
1658000
240*000
3608000

2$400
48800

,9$600
148400
19$200
288800

608000
120*000
180$000
2408000
3008000
3608000

48800
98600

148400
198900
211$000
368000

3008000
3008000
6008000
900$000

1:200$000

248000
25$000



1208000

120$000

6008000

608000

608000

18*000

608000
60$000
608000
60$000
608000
60$000
608000
608000
308000
308000

368000

308000

6.')
7•0)

8.°)

90)

10.°)

11.°)

12.)

13°)

14.0)

15.0)

16.°)

17.')
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7 , 0) Renovação de licença annualmente

das pharmacias e drogarias, requerida
á Directoria da Saude Publica (dec.
o. 10.563, de 31 de outubro de 1932)

8. 1 ) Registro de diplomas scientificos ou
de habilitação nas repartições publi-
cas do Estado:
a) medicos ............
b) bachareis em direito .....
e)	engenheiros ..........
d) agrimensores .........
e) pharmceuticos ........
1)	solicitadores .........
g) dentistas ...........
h) agronomos ..........
j)	veterinarios .........
j) parteiras	..........
k) quaesquer outros titulos e diplo-
mas de capacidade scientifica ou de
profissão não especificada .....

9.°) Provisão OU carta de solicitador expe-
dida de accordo com o Decreto n.
11.203, de 24 de janeiro de 1934
10.°) Provisão para advogar a quem
não seja formado em alguma facul-
dade da Republica, por anno ou fra-
cção de anflo ...........

TABELLA

40

Contribuições div ers kis

SELLO POR CONHECIMENTO

1°) Decretos do Governador do Estado
concedendo favores, em virtude de
leis	...............

2.0) Decretos de perdão ou commutaçã'
de penas, não sendo pobre oagra-
ciado
Portarias de Secretarios de Estado,30)

não sendo especificadas em outros
numeros ................
Portarias de outras autoridades, . não40)

especificadas em outros numeras
Portarias de transferencia de offic.iaes50)

781

da policia de uns para outros corpos,
quando a pedido ...........
Portaria para abertura de escriptorio
de emprestimo sobre penhores .
Portaria para abertura de casa de sau-
de, maternidade, asylos e outros seme-
lhantes, excepto as que acceitarem e
mantiverem ao menos cinco doentes
pobres gratuitamente .........
Portaria para abertura e manutenção
(te drogarias, pharmacias e venda de
substancias venenosas .	.
Portaria para abertura de fabrica de
aguas gazosas e congeflereS . . . .
Portaria policial para realização de

, diversões de qualquer especie:

Por secção ou funcção publi
Licença para porte de armas prohihi-
das, concedida pela autoridade poli-
cial	...............
Licença permaiiente para dentista
pratico habilitado em exame	nos

termos do decreto federal o. 20.862,
de 28 de dezembro de 1931
Idem para dentista pratico habilita-
do e independente de exames, de ac-

cardo com o art. 8.° do decreto fede-
ral n. 20.862, de 28 de dezembro de
1931 . ...•. .........
Idem para praticas de pharmacia ha-
bilitados em exame, nos termos do
decreto federal n 20.877, ,de 30 le
dezembro de 1931 ........
Idem para praticos de plarmacia ha-
bilitados independentemente de exa-
me, de accordo com o art. 90 do de-
creto federal i. 20.877, d 30 de de-

zembro de .1931	. .....
Idem aos actuaes praticas de pharma-
cia já approvados em exames presta-
dos anteriormente e que ainda não te-
nham se estabelecido, conforme, o dec.
n. 10.283, de 14 de março de 1932
Idem aos actuaes praticos de pharma-
macia já estabelecidos e licenciados
por k,10 annos que quizerem converter
suas licenças teniporarias em perma-
nentes, conform.e o decreto n.....

18$00Ü

6:0008000

1208000

60$000

120$000

6$000

240$000

600000

1:200$000

6008000

1:200$000

6008000

. WW,
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6008000

120$000

488000

188000

188000

68000

128000

1$200

18200

Paragrapho 5.'

'Iuxis reter eni es a instrucçõo secundaria e profissín(ll
do Estado. Seilos por con1ieciflefltO.

ESCOLA DE PIIARMACIA

1.°) Inscripção de exame vestibular para
matricula .............708000

2 . 0 ) Taxa de matricula ..........808000
3•0) Taxa de inscripção de exames do

curso .................808000
40) Emolumentos de diplomas .....2008000
5°) Taxa de transferencia de alumunos .	1008000

•rivães em qualquer juizo estadual,
do cofre de orphãos, de distribuidor,
de depositario publico, de pharina-
ceuticos, droguistas, de sociedades
sportivas e recreativas, de registro

de hospedes em hoteis, pensões e ca-
sas semelhantes, de termo de bem vi-

ver, segurança e ról dos culpados,
abertura e encerramento em geral,
não especialmente tributados em ou-
tros numeros:
a)	pelos dois termos .........
h)	por folha, mais ........

29.1) Exames chimnicos e analyticos nas re-
partições de hygiene:
a)	por quantidade ........
h)	por qualidade .........
e) por substancias venenosas

30.°) Justificação (te genero de serviço

TABELLA B
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248000
$300

368000
608000

240$000
158000

GynhI1siQ T!ineio
18000

128000

6.°) Taxa de matricula em cada armo do
curso ...............	1208000

7•0) Taxa de frequencia idos alumnos ou-
vintes ................	1208000

8.°) Exame de admissão á matricula.	 20800090) Exame de passagem do curso, exce-
pto desenho e gymnastka, por mate-
ria	................	6$00.0

10.°) Exame final de alumnno do curso
	

128000
1l.°) Diploma de conclusão do curso

	
408000
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10.283, de 14 de março de 1932.
18.°) Licenças concedidas ia mulher ou fi-

lhos menores para negociarem
19.1 ) Acções, justificações ou habilitações

para a finalidade de emancipação ou
suppleniento de edade ........

20.°)Hahilitação ou justificação de herdei-
ros para recebimento de herança su-
perior a 1:000$000, por habilitando

21.°) Alvará de venha para fazer citar, exce-
pto a concedida a pupilo .......

22.°) Provisão ide tutela, não sendo indi-
gente o tutelado, de cada um nelie
mencionado ............

23.°) l'rorogação de administração relativa-
mente a cada inno

24.1 ) Guias quantitativas de exprtação com
o imposto a pagar e quaesquer outras
apresentadas és repartições fiscaes,
para pagamento de imposto ou reco-
lhimento de qualquer natureza, ex-
kluidas as que forem apresentadas
por funccionarios em serviço do cargo

25.°) Conhecimentos de recolhimento de
qualquer natureza, nlcfloS de impostos,
do valor de 5$000 para mais, exce-
1,tuados os descontos sobre venci-
inentos de funccionario e os de quan-
tias entregues pelos mesmos em ser-
viço do cargo, taes como recolhinien
to de saldo, (te quantias recebidas

para entrega ao Thesou'o, de descon-
tos para a Previdentia dos Servidores
do Estado, para a Caixa Beneficen-
te Militar, etc............

26.°) Conhecimento de arrecadação de bil-
postos, da importancia de 58000 ou
maior ...............

27.°) Acções civis, inclusive a de divisão e
demarcação de terras, até o valor de
1:0008000 .............
I)ahi para cima, mais 128000 Por con-
to de réis ou fracção desta quantia,
até o maximo de 2408000.

28.1 ) Termos de abertura e encerramento
de livros de depositos de cofres publi-
cos, de audiencias, de entrega e rece-
bimento de autos, 'de registro dos es-

,1:•.
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Nota:  (da taxa da matricula, do 1.°
anno será descontada a importancia
de 20$000 paga para exame de admis-
são)

12.1 ) Taxa de exames pai-celiados de candi-
datos extranhos ao Gymnasio:
a) de inscripção, por materia . .	20$00Q
h) certificado de approvação,	por
matei-ia ...............2O000

13.1 ) Diploma de approvação nos exames
do curso secundario e fundamental
conferidos pelo (ymnasio Mineiro	40$000

14 1 ) Exames em qualquer série do curso,
nos estabele imentos de instrucção
secundaria ou profissional, equipara-
dos aos do Estado ou que gozem de
favores ou subvenção .......6$000

TITULO VIII

Das iaxis 1e defesa da producção

CAPITULO 1

Da dopes,a dp prbducção e incdcncit das 10xs

Art. 432. Para a defesa tia producção agricola,
pecuaria e seus derivados e defesa contra a lepra, fi-
cam instituidas, sobre artigos de producção do Estado
as seguintes taxas: duzentos réis sobre o litro de ai-
coo!, extepto o alcool para fias in»Iustriaes; cento e
dez réis sobre o litro de aguardente; duzentos réis so-
bre o litro de aguas mineracs artificiaes; vinte réis so-
bre o litro de vinho; vinte réis por garrafa de cerveja;
duzentos réis sobre o litro de licores e outras bebidas
alcoolicas; quinhentos réis sobre cabeça de gado adul-
to, cavaliar e muar; trezentos réis sobre cabeça de ga
do adulto sumo; quinhentos réis por cabeça de gado
adulto vaccuru sobre o que exceder •de dez cabeças;
dez réis sbre kilo de cada um dos artigos: calçados,
carnes de qualquer especie, couros em geral, sóla em
meios, algodão em plumas, assucar crystal e fino, ca-
fé, doces, fumo, tecidos eni sêda e caserniFa, ferro ia-
minado, ferro em obras, folhas typo flandres, conser-
vas, drogas pharniaceuticas, carbureto de caicio, ina-
mona; cinco réis sobre o kilo de cada um dos artigos
seguintes: ferro guza, papel, madeiras, canos de ferro,
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sêbo, graxas e lubrifikantes, toucinho, arroz, cascas
para cortumes ou tinturarias e farinhas em gera!, fei-
jão, massas alimenticias, milho, sabão e sabonetes, teci-
dos em brins e estampados, tecido em algodão cru' ou
alvejado, amiantho, arsenico, crystaes, marmores, bary-
thinas, bauxita, zirconio; cinconeta réis por litro de
bebidas gazosas adocicadas; vinte réis sobre litro de
chopp; cem réis por duzentos kilos de todos os outros
artigos de producção do Estado, excepto pedras brutas
e areias para construcções, exceptuando-se, tambem o
carvão vegetal, minerio de ferro, minerio de manganez,
pedras calcareas, pedra dolomita, argila e barro refra-
ctario, quando destinados á industria siderur'gica do
Estado.

Art. 433. Nenhuma obra será iniciada, como ne-
nhuma despesa será contractada por conta dessas ta-
xas, antes de se verificar a necessaria arrecadação.

Art. 434. O disposto neste artigo, em relação as
taxas sobre gado, só vigorará depois de expedido o
respectivo Regulamento.

Art. 435. Para facilitar a execução do disposto
no artigo 108, da Constituição do Estado, será exigida
dos casinos, clubs ou casas onde sejam explorados jo-
gos per.mittidos de qualquer especie, uma taxa fixa que
não poderá ser inferior a 10:000$000 e nem superior a
120:000$000 nas estancias hydro-mineraees e 2:000$000
a 48:000000 nas outras localidades do Estado.

Art. 436. A primeira taxa será graduada segun-
do a frequencia annual de veranistas adnitos ás estan-
cias, exceptuados os doniesticos que os acompanhem,
sendo •a outra lançada segundo a população urbana e
suburbana dos districtos de paz.

Art. 437. As taxas arrecadadas nas localidades
que não forem estancias mineraes serão applicadas em
assistencja i)uhl jc,a ou obras publicas que interessem
directamente ás mesmas localidades.

Art. 438. Nas estancias hydro-mineraes do Esta-
do será cobrada a taxa de 5 % sobre as contas de hos-
pedagem dos visitantes, a contar do segundo dia, não
abrangendo as despesas dos menores de dez annos,
nem dos domesticos que acompanhem os visitantes.

Paragrapho unico. As despesas extraordinarias
mIos hospedes não são sujeitas á taxa deste artigo.

Art. 439. Consideram-se jogos, para os effeitos
das taxas contidas no artigo 435, não só os realizadps
pai- meio de cartas, como os que sejam por apparelhos,
de qualquer modo accionados, quer ainda se effectuem
por meio de ficha, dinheiro, cheque ou "poule".
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CAPITULO II

Do (inçpmlent

Art. 440. O lançamento das taxas contidas nos
artigos procedentes, com excepção da de cem réis
por duzentos kilos de mercadorias de producção do
Estado, que não estão expressos no art. 432, será feito
quanto aos animaes e producção, mediante declaração
escripta do contribuinte, da qual constem o numero e
especie de aniniaes, bem como o peso e quantidade dos
artigos da pioducção tributada.

§ 1 . 0 As declarações serão apresentadas á respe-
tiva coilectoria nos mezes de abril, julho, outubro e

janeiro de cada anno, por trimestre de colheita ou sa-
fra verificadas.

§ 2. 1 As declarações deverão conter afinal a
quantidade e especia da producção destinada ao bene-
ciamnento e custeio da respectiva propriedade.

§ 3. 1 Será 1)Uflido com a pena contida no artigo
20, n. IX, todo aqueile que fizer as declarações com
infidelidade; que exaggerar o custeio da propriedade
ou vender qualquer parceila da producção que tiver
sido delarada como destinada ao beneficiamento.

Art. 441. Na falta de declaração, o lança-
mento será feito de officio pelo coliector, ou por quem
suas vezes fizer, mediante as informações e dados que
procurará colher, applicando-se ao faltoso a pena do
artigo 20.

Paragraho unico. Se a declaração for feita com
fraude, o lançador a corrigirá, avisando o contribuinte
da correcção.

Art. 442. Para os effeitos do lançamento, sua re-
visão annual e correcção de declarações deficientes ou
inveridicas, a Directoria de Estatistica do Estado for-
necerá aos exactores os dados de que dispuzer, o mes-
mo fazendo nos annos subsequentes.

Art. 443. Ainda para as revisões e correcções, os
exactores terão em vista as descripções de bens nos
inventarios, as vendas feitas pelos productores, bem
como os despachos feitos nas estações de estaradas de
ferro e outra empresas de transportes.

Art. 444. De posse de declaração, ou em sua fal-
ia, dos dados a que se referem os artigos anteriores, os
exactores farão os lanuçamentos em livro proprio, dei-
les expedindo aviso, por edital ou epistolar, ao contri-
l)uinte, prevenindo-o das épocas de pagamento e das
penas a que está sujeito, inclusive a cobrança judicial.

Art. 445. No mesmo livro serão lançados os res-
ponsaveis pelas casas de jogos, aos quaes o agente fis-
cal em dezembro de cada anno, expedirá aviso escri-
pto, notificando-os da importancia a pagar no niez se-
guinte, segundo a população local, ou frequencia de
visitantes.

Paragrapho unico. As taxas de despesas de hos-
pedagens independem de lançamento, ficando, porém,
responsavel por dia, o proprietario, arrendatario ou
gerente do hotel, em que não for cobrada.

Art. 446. Biennalmente será feita a revisão das
taxas sobre jogos, afim de ajustal-as á expansão ou re-
trocesso da frequencia turistica ás estancias.

CAPITULO III

Da arrecadpção
Art. 447. A arrecadação das taxas de defesa da

prodt.cção se fará perante as coliectorias, nos mnezes
de maio, agosto, novembro e fevereiro relativamente ao
trimestre anterior.

Art. 448. A cobrança da taxa de cem réis por
duzentos kilos de artigos da producção do Estado, ex-
cepto os que estão expressos no artigo 432, será feita
pelas estradas de ferro exactoras do Estalo, no mo-
mento em que fôr cobrado o respectivo frete.

Art. 449. De cada recebimento se expedirá o
respectico conhecimento, escripturando-se a renda sob
o titulo pelo qual elia é arrecadada.

Art. 450. Nos casos omissos appliam-se ao lan-
çamento, arrecadação e fiscalização destas taxas as
disposições peculiares aos outros impostos de lança-
mento.

Art. 451. O pagamento das taxas de jogos será
feita de uma só vez, até 15 de janeiro de cada anno,
devendo a autoridade policial impedir, irrefragavel-
mente, que, depois dessa data, se realizem jogos, sem
que o proprietario, arrendatariõ ou responsavel, a
qualquer titulo, exhiba o conhecimento de pagamento
da taxa, feito dentro daqiielle prazo.

Art. 452. A taxa de hospedagem, cbrada a ti-
tulo de cura, será arrecadada pelos hoteis e pensões,
sob fiscalização do coilector ou de quem para isto for
designado, e recolhida á coilectoria lo>cgl, semanal-
mente.

Art 453. Além dos livros legaes de escripturação,
os hoI.is e pensões deverão manter um livro especial
de registro de hospedes, no qual farão constar as se-
guintes declarações:
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a) nome e prenome;
b) nacionalidade;
c) estado civil;
d) profissão;
e) procedencia e destino;
f) datas de entrada e sahida;
g) observações, referentes ás pessoas que acompa-

nharem o hospede, destacando os domesticos e os me-
nores de 10 annos.

1.0 O hospe(:e, por sua vez, deverá fazer, em fi-
cha espacial, fornecida pelo hotel ou pensão, as decla-
rações a que se refere este artigo.

§ 2.° As fichas citadas noparagrapho anterior,
serão remettidas diariamente á coilectoria estadual,
acompanhadas de uma relação completa da lista de
hospedes presentes, bem como 0j5 que houverem che-

gado ou sabido.
Art. 454. As contas de hospedagem dos hospe-

des deverão ser tiradas em duas vias, devendo constar
descriminadamente:

a) nome dos hospedes, nomes das pessoas que o
acompanham em distincção dos adultos, menores de 12
annos e domesticos;

b) dias de hospedagem;
c) numero dos aposentos occupados e valor da

diaria;
d) calculo da taxa de frequencia.
Para grapho unico. Semanalmente, o funccionario

da .exactoria, incumbido da fiscalização, visitará os ho-
teis e pensões, e com o proprietario, ou seu represen-
tante legal, fará o exame dos livros de declarações, de
escripnifação e contas de hospedagem, expedindo .a
competente guia, para que, no prazo de 24 horas, o
hotel ou pensão recolha á coilectoria estadual, o mon-
tante das taxas arrecadadas.

Art. 455. Os hoteis e pensões ficam obrigados o
virem declarar na coliectoria estadual, até 5 de janeiro
de cada anuo as tabeilas completas das tarifas que co-
bra, em relação aos aposentos com discriminação des-
tes, sua situação, e as épocas cmxi que vigoram taes pre-
ços. Qualquer alteração nas tabelias, para effeito de
cobrança da taxa de frequencia, deverá ser omnmuni-
cada á coliectoria, com antecedencia não inferior a
cinco dias.

Art. 456. No caso do proprietario ou gerente de
hotel ou pensão recusar a funcção de arrecadar a taxa
de hospedagein será elia convertida em lançamento no
nome da pessoa natural ou juridica que explore a casa.

Paragrapho unico. Para os effeitos do lançamen-
to, o coilector terá em vista os elementos a que se refe-
re o art. 453 e seus paragraphos e ainda as relações
de hospedes reniettidas ás autoridades policiaes.

TABELLA "A"

Alcool ..............litro
Aguardente ..............litro
Aguas artificiaes .........litro
Vinho ..............litro
Cerveja ..............garrafa
Licores ..............litro
Outras bebidas alcoolicas .......litro
Gado vaccum, cavallar e muar cabeça
Gado sumo .............cabeça

Calçado, carnes de qualquer especie,
couros em geral, solas em meios,
algodão em plumas, assucar crystal
e fino, café em grão, doces, fumo,
tecidos sedas e casemiras, ferro
laminado, ferro em obras, folhas
typo Flandres, conservas, drogas
pharmaceuticas, carbureto de cal-
cio e mamona . . . . . . . . . .	kilo

Ferro guza, papel, madeiras, canos de
ferro, sebo, graxas, lubrificantes,
toucinho, arroz, casca para cortu-
mes ou tinturaria, farinhas em ge-
ral, feijão, massas alimnenticias, mi-
lho, sabõo e sabonetes, tecidos em
brim estampados, tecidos em al-
godão cru' ou alvejado, amyantho,
arsen ico, i-ystaes, marmores, ba-
rytina, bauxita e zirconio . . .	kilo

Bebidas gazosas adocicadas .....litro
Ghopp ...............litro
Outros artigos de producção do Esta-

do, cada 200 kilos	.....
Exceptuam-se das taxas desta tabella:
1) Os proprietrios, arrendatarios ou

que tenham ou produzam apenas:
a) anirnaes vaccuns, até 10 cabeças e 5

especies.
b) café, até 1.000 pés.
e) artigos cuja produção an'ival não

100 litros ou kilos.

$200
$110
$200
$020
$020
$200
$200
$500
$300

$010

$005
$050
$020

$100

possuidores

das outras

exceda -de

:	.	-i	.	.	•.;
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II) Os animaes que tiverem menos de vinte e
quatro inezes, de edade.

III) O alcool pala fins industriaes.
IV) As pedras 'brutas e areias para construções.
V) Carvão vegetal, minerios de ferro, minerios

de manganez, pedras calcareas, pedra dolornita, argilia
e barro refractario, quando destinado a industrias si-
derurgica do Estado.

TELLA I

População,	Taxa an-
nual

Estancias hydro - mine-
rues ................até 3.003 visitantes

Estancias hydro - mine- de mais de 3 000
rues ................até 6.303.......

Estancias hydro - mine- d, mais de i.000
raes ...... .............até 10.000..........

Estancias hydro - mine- de mais dc W. 30
raes ........ ............até 15.000	..	-

Estancias hydro - m	 b

	

ine- de mais de	.00i)
raes ................até 20.000. ......

Estancias hydro - mine- de mais de 20.00íJ
rues ...................até 25.000........

Estancias hydio - mine-
raes ........ ....... ... .de mais de 25.000.

Cidades, Vilias e Distri-
etos....................

Cidades, Vilias e Distri-
ctos	.................

Cidades, Vilas e Distri-
ctos ....... ......... ....-

Cidades, Vilas e Distri-
ctos ....	........... ....

Cidades, Vilas e Distri-
ctos ......................-

Cidades, Vilas e Distri-
etos ... .... ....... ....-

Cidades. Vilas e Distri-
ctos	 -
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TITULO IX

1h	de occupação de teriíis devolutos
CAPITULO 1

Da incidencia da taxa
Art. 457. Os occupantes, sem titulo habil, de ter-

ras devolutas do Estado ficam sujeitos ao paaento
annual da taxa de oupação, a qual será cobrada á
base de 1,5 % sobre o valor real dos terrenos.

Paragrapho unico. Os occupantes que estejam
adquirindo ou se disponham a adquirir as terras por
compra a prazo, nos termos do Regulamento de Terras
da Secretaria da Agricultura, ficarão sujeitos,além do
pagamento das prestações conveflcCionaras, á taxa de
occupação, que neste caso, será cobrada á base de 1°[°,

q té a integraliZação total do custo das terras.

CAPITULO II

Do 1ançainenfO
Art. 458. A taxa a que se refere este titulo será

lançada pelos coilectOreS da situação das terras devo-
lutas, observando-Se para esse serviço as regras con-
tidas no titulo 1, relativo ao imposto territorial.

Paragrapho unico. O occupante que se oppuzer ao
lançamento ou que fizer a declaração da area e valor
das terras com fraude, será promovida a sua expulsão
do terreno em causa.

CAPITULO III

D1a arrecd,ação
Art - 459. A taxa de ocdupação de terras devolu-

tas será paga em duas prestações iguaes, quando ex-
ceder de 100$000, durante os mezes de abril e setem-

bro.
Paragiapho unico	As contribuições inferiores a

100$000 serão pagas em abril.
Art. 460. A taxa será paga mediante conheci

mento e escripturada como renda do exercicio em qu(,
for arrecadada, sob o titulo que lhe é proprio.

CAPITULO IV

Disposições especi3es

Art. 461. O pagamento da taxa de occupaçãO
isenta os occupantes de terras devolutas da contribui-

Localidades	IFrequencia

10:000000

lSs000$000

25:000000

):003}i00

15:000$000

100:0001300

120 :0001000

5 0)í) habts
	2:0001001)

5.000 a 10.000..	1:0001000

10.000 a 15.000.	5:0001000

Ide 15.000 a 20.000. is :0001000

de 20.000 a 30.000. 25:0001030

de 30.000 a 00.000. 32000$09fl

de mais de 51.0000 4s:000100
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ção do imposto territorial até que lhe seja conferido o
titulo definitivo de propriedade das terras.

Art. 462. O pagamento da taxa de ocdupação não
confere nenhum direito de propriedade aos occupan-
tes a dia sujeitos, aos quaes não será restituida, ainda
mesmo que, em qualquer tempo, venham a ser desalo-
jados das terras por elies occupadas, na forma da le-
gislação em vigor.

Art. 463. Na compra preferen,ial de terras de-
volutas exigir-se-á do occupante e pretendente, além
das demais condições regulamentares, a prova de estar
quites com os cofres estaduaes, quanto ao pagamen-
to da taxa de occupação.

Art. 464. Os contribuintes dessa taxa serão ins-
criptos em livro especial.

Art. 465. A falta de pagamento da taxa contida
neste titulo, dentro dos prazos marcados, sujeita o oc-
cupante á móra de 10 %, além da pena de expulsão do
terreno occupado.

Art. 466 A renda da taxa de occupação de ter-
ras devolutas se destina ás despesas de medição e de-
marcação dos quinhões a serem vendidos, preferencial-
mente ou em hasta publica.

TITULO X

Dos os de se'vios do EsiÀdp

CAPITULO UNICO

I)a inck1ericia e arreqadação das taxis

Ari. 467. Além dos impostos e taxas contidos
nos titulos anteriores, o Estado cobrará as seguintes ta
xas:

1 -- Dos estabelecimentos de instrucção, as men-
salidades ou annuidades, constantes dos respectivos re-
gulamentos.

II	Dos serviços por elie fiscalizados, as quotas
constantes dos contractos.

III Dos serviços, objectos de c,oncessões, as ta-
xas remuneratorias devidas pelos respectivos conces-
ionarios.

IV	Dos serviços de segurança publica, as taxas
contidas no respectivo regulamento.

V - Dos serviç4os de assistencia hospitalar, e de
expediente, as taxas constantes deste titulo.

Art. 468. Aos contribuintes da taxa de assisten-
cia, será fornecida uma caderneta de Previdencia, com

quadros onde se indicarão os vencimentos, salaries ou
propinas mensaes.

Art. 469. A Caderneta de Previdenia dará livre
accesso ás enfermarias geraes dos hospitaes da Assis-
tencia hospitalar do Estado e conferirá abatimento de
50 na internação em quartos particulares, taxas de
operação, exame de laboratorio, quando feitos em hos-
pitaes beneficiados pelo "Fundo de Previdencia".

Art. 470. A Caderneta de Previdencia será for-
necida pela Assistencia hospitalar mediante a retribui-
ção de 2$000, terá impressos os artigos da lei que a
instituiu, a parte do Regulamento da Assistencia Hospi-
talar que dispõe sobre a applicação do Fundo de Previ-
dencia, a identificação de seu portador, os seus encar-
gos de familia, quadros onde se aponham os seilos ou
apostillas e uma breve noticia das internações hospita-
lares dos seus portadores.

Art. 471. Para os que recebem venimentos, dia-
rias ou porcentagens dos cofres do Estado, o desconto
da quota devida será lançado no quadro corresponden-
te-da Caderneta, tcom a rubrica da pessoa para isso de-
signada pelo Director Gerai aa Assistencia Hospitalar.

Paragrapho unico	A rubrica pode ser assignala-
da por chaneelia.

Art. 472. A caderneta do funccionario publico
terá a declaração de que lhe serão feitos os respecti-
vos descontos 'mensaes para a Assistencia Hospitalar.
Toda a vez que o funcci&nario tiver augmento ou di-
minuição de vencimentos o facto será consignado na
caderneta por quem de direito e cornmunicado ao The-
souro para o desconto.

Art. 473. O producto de descontos em folha de
pagamento, deve ser depositado em estabelecimento of-
ficiahizado de credito, á disposição da Assistencia Hos-
pitalar. O deposito será iornmunicado ao Director Ge-
ral da Assistencia Hospitalar.

Art. 474. De tres em tres mezes o Director
rei da Assistencia Hospitalar enviará um balancete da
receita e despesa ao Sr. Secretario da Educação, fa-
z.endo-o acompanhar das duas vias dos documentos
comprovantes da despesa.

Art. 475. Nas quotas de previdencia serão arre-
dondadas para cem réis as quantias ,que lhe forem in
feriores.

Arf. 476. A cobrança das taxas de assistencia
será feita de accordo com a tabeila seguinte:
Para os que vencem de 100$000 a 300$000 o

desconto mensal será de ......1 %



TABELLA A QUE SE BEFEBE O DECRETO SUPHA

Renda dos inijiktpios

Até 30:0008000 ......
Mais de 30 até, 50:000$.
Mais de 50 até 100:0008.
Mais de 100 até 200:000$.
Mais de 200 até 300:000$.
Mais de 300 até 400:0008.
Mais de 400 até 500:0008.
Mais de 500 até 600:0008.
Mais de 600 até 700:000$.
Mais de 700 até 800:0008.
Mais de 800 até 900:0008.
Mais de 900 até 1.000:000$
Mais de 1.000 até .

1.200:0008000
Mais de 1.200:0008000 até

1.400:000$000 . . . . .
Mais de 1.400:000$000 até

1.600:000000 .
Mais de 1.600:000$000 até

1.800:0008000 - -
Mais de 1.800:000:000 até

2.000:0008000 . - . -
Mais de 2000:000$000 até

5.000:0008000 .

	

Vencimentos Verba	'rolei
dos prefeitos de re_

vresen_
taffiO

	

3008000 40%	420$000

	

4008000 30%	520$000

	

500$000 30%	6508000

	

6508000 30%	845$000

	

750$000 30 0/,	975$00()
850$000 30% 1:1058000

1:000$000 20% 1:2008000
1:100$000 20% 1:3208000
1:2008000 20% 1:4408000

	

1:300$00	20%	1:560$000
1:4008000 20% 1:6808000
1:5008000 20% 1:8008000

1:6008000 20% 1:9208000

1:7008000 20% 2:040$000

1:8008000 20% 2:160$000

1.900$000 20% 2:2808000

2:0008000 20% 2:400$000

2:500$000 20% 3:0008000
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Sobre o que exceder de 3008000 até 600$000	0,75 %

	

Sobre o que exceder de 6008000 até 900$000	0,50 %

	

Sobre o que exceder de 1.00$ até 5:0008000	0,25%

Sobre a importancia de cada conhecimento

	

do imposto de industrias e profissões .	0,5%

Art. 477. As taxas a que se refere este titulo se-
rão cobradas por conhecimento.

Art. 478. Ficam revogadas todas as disposições
de leis e decretos anteriores estabelecendo isenções de
impostos e taxas.

Ar!. 179. Este regulamento entrará em vigor a
primeiro de janeiro de :936

Paragrapbo unico. Quanto ao exercicio de 1936,
fica o sr. Secretario de Estado dos Negocios das Fi-
nanças autorizado a fixar, em portaria, prazos para os
lançamentos e arrecadação, expedindo as necessarias
,instrucções.

Art. 480. Revqgam-se ias disposições em contraio.

Secretaria das Finanças do Estada de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 31 de dezembro de 1936.

Ozdo Xatiier 4e Abileu
Secretario das Finanças

DECRETO N. 437

Revigora para o exercicio de 1936 as disposições do de-
creto n. 11.643, de 1934

O Governador do Estado de Minas Geraes, usando de
suas attribuições, resolve revigorar para 1936, até que en-
tre em vigor o disposto no art. 5.°, da lei n. 55, de 29 de
dezembro corrente, as disposições do decreto n. 11.643,
de 27 de outubro de 1934 e a respectiva tabelia, sobre
vencimentos dos prefeitos municipaes, sendo que o Go-
verno do Estado fixará os vencimentos e representação
dos prefeitos das estancias hydro-mineraes.

Palacio do Governo, em Belo Horizonte, 31 de de-
zembro de 1935.

RENEDICTO VALL.ADARE5 RIBEIRO

Gabriel de Rezende Passos
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