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LEI N. 184

Dispõe sóbre modif icações de dispositivos do Código
Tributário

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica suprimida a Taxa de Defesa da Pro-
dução a que se refere o artigo 28 da lei n. 9, de 1.0 de
novembro de 1935, sôbre os seguintes produtos: Todos
os produtos e sub-produtos da cana, vinho, cerveja, li-
cores e outras bebidas alcoólicas, gado cavalar, muar.
vacum e sumo, carnes, doces, fumo, café em grão, fôlha
tipo Flandres, conservas, drogas farmacêuticas, mamôna,
madeiras, cêbo, graxas e lubrificantes, toucinho, arroz,
cascas para cortumes ou tinturaria, farinhas, feijão, ma-
ças alimentícias, milho, amianto, arsênico, cristais, tuár-
more, bauxita, baritina, zircônio, "chop 1ps" e bebidas ga-
sosas adocicadas

Parágrafo único. Fica igualmente suprimida a taxa
de $100 (cem réis) sôbre duzentos quilos ('e mercado-
rias de produção do Estado, a que se referein a lei e ar-
tigos citados.

Art. 2.° Fica elevado de 20 % (vinte por cento) o
imposto sôbre a propriedade territorial r&iral e sôbre a
transmissão de imóveis (inter-vivos).

Parágrafo único. A cobrança do imposto de trans-
missão inter-vivos nas arrematações incidirá sôbre o
preço da arrematação e não sôbre a avaliação.

Art. 3•0 o imposto do sêlo do Estado será exigido
com aumento de 20 % (vinte por cento) em todas as suas
espécies, não se cobrando, porém, as frações inferiores
a $100 (cem réis) decorrentes dêste aumento.

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro
de 1938, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.



Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 26 de agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 185
Fixa a data para a colação de gráu dos alunos-mestres da

Escola Normal da Campanha, e estabelece feriados
escolares no mesmo município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Em homenagem à cidade da Campanha,

cujo bi-centenário se comemora a 2 de outubro de 1937,
realizar-se-á, êste ano, no referido dia, a colação de gráu
aos alunos-mestres da Escola Normal local.

Parágrafo único. Para o efeito a que se refere o
artigo anterior, reduzir-se-á o ano letivo a sete meses,
para os alunos do terceiro ano normal. As monografias,
de que trata o artigo 213 do decreta n. 11.501, serão
apresentadas e julgadas, depois das respectivas arguições,
no decurso da primeira quinzena de setembro próximo.

Art. 2.° Para os estabelecimentos escolares do mu-
nicípio da Campanha, serão considerados feriados os
dias de 29 de setembro a 2 de outubro do corrente ano.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte,
aos 30 de agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 186
Aprova o Convênio Caféejro assinado em 14 de maio ao

corrente ano, na Capital Federal, pelos representan -
tes dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Baía, Pernambuco e
Goiaz.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica aprovado o Convênio Caféeiro firam-
do em 14 de maio do corrente ano, na Capital da Repú-

blica, pelos representantes dos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná,
Baía, Pernambuco e Goiaz, convênio que assenta medidas
e sugestões sôbre a política do café.

Art. 2.° Fica prorrogado pelo prazo de dois anos,
ou seja, até o término do Convênio, em 31 de dezembro
de 1939, o imposto sôbre saca de café exportada, pre-
visto na cláusula segunda do mesmo Convênio de 1937
e na cláusula terceira do Convênio 'de 1935, a que se re-
fere o ariga:segundo 'da Lei n. 63, de 19 de dezembro
de 1935.

§ 1.° Fica delegada ao Departamento Nacional do
Café durante o prazo do Convênio, a cobrança do im-
posto mencionado neste artigo segundo e cujo produto
se destinará à realização dos fins atribuídos ao mesmo
Departamento.

§ 2.° Fica autorizado o Departamento Nacional dc
Café a prorrogar o acôrdo atualmente existente com o
Banco do Brasil, em virtude do qual ficou reduzida i
15i000 a contribuição, por saca de café, para amortiza-
ção dos compromissos do mesmo Departamento.

Art. 3•0 O govêrno do Estado, no dia seguinte ac
da publicação desta Lei, remeterá ao Senado Federal um
exemplar da Iresma, com a informação exata do im-
posto de exportação cobrado sôbre o café, e solicitará au-
torização para continuar a cobrar o imposto referido no
artigo seg 1 ndo desta lei, de acôrdo com o § 3.° do ar-
tigo 8.1 da Constituição da República.

Art. 4.° Fica isenta de todos os imposto e taxas
estaduais a quota de equilíbrio fixada pelo Convênio Ca-
fé•eiro, de 14 de maio do corrente ano, constituída das
séries 'denominadas Série D.N.C. - 30 % e Série R
40%.

Art. 5.° O Convênio Cafeeiro aprovado pela pra-
sente lei será publicado em seguida ao texto da mesma,
e dela ficará fazendo 'parte integrante, revogadas as dis-
posições em contrário.

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

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
a 1.° de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva
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CONVÊNIO DOS ESTADOS CAFEEIROS
(Iniciado em 30 de abril e terminado em 14 de maio

de 1937)

Ata final dos trabalhos

Os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Baía, Pernambuco e Golaz,
por seus delegados abaixo assinados, reunidos em Con-
vênio, nesta Capital, no período de trinta de abril a
quatorze de maio do corrente ano, sob a presidência do
senhor Ministro da Fazenda, doutor Artur de Souza
Costa, e com a assistência dos doutores Fernando Costa,
Jaime Fernandes Guedes e José Soares de Matos, respe-
ctivamente Presidente e Diretores do Departamento Na-
cional do Café, afim de ser estudada e determinado a
forma pela qual deve prosseguir a ação do Departamen-
to Nacional do Café, acordaram aprovar as sugestões
consubstanciadas nas cláusulas abaixo.

Primeira

As finalidades do Departamento Nacional do Café,
continuam as mesmas para as quais foi criado o Co q se-
lho Nacional do Café, inclusive a melhoria de produçio,
ressalvada a parte técno-agronômica atribuída ao Miiis
tério da Agricultura.

Segunda

Para o prosseguimento da política cafeeira baseada
na manutenção do equilíbrio estatístico da produção,
aperfeiçoamento constante da qualidade e expansão co-
mercial, serão mantidas as taxas existentes sôbre o café,
e os Estados cafeeiros autorizarão o Departamento Na-
cional do Café a prorrogar o acôrdo atualmente existen-
te com o Banco do Brasil, em virtude do qual ficou re-
duzida a quinze mil réis (15$000) a contribuição, por
saca de café, para amortização dos compromissos do
mesmo Departamento. Uma vez realizado êsse acôrdo e
concedida pelo Senado Federal a autorização a que se
refere o artigo oitavo, parágrafo terceiro, da Constituição
da República, os Estados cafeeiros se comprometem a
prorrogar por dois (2) anos o imposto de quinze mil
réis (15$000) sôbre saca de café exportada, criado em
consequência da cláusula terceira do Convênio de ju-
lho de 1935.
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Terceira

Os Estados cafeeiros delegarão ao Departamento Na..-
cional do Café, durante o prazo do Convênio, a cobrança
do imposto mencionado na cláusula anterior, cujo pro-
duto será destinado à realização dos fins atribuídos ao
mesmo Departamento.

Quarta

A taxa de cinco "shillings", fixada em quinze mil
réis (15$000), instituída pelo Convênio de cinco de de-
zembro de 1931, continuará a ser cobrada pelo Departa-
mento Nacional do Café e aplicada no serviço do em-
préstimo de vinte milhões de libras (libras ........
20.000.000-0-0). A distribuição das sobras continuará a
ser feita aos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Paraná, Baía, Pernambuco e Goiaz, na
proporção entre o total das taxas arrecadadas e as en-
tradas nos portos do café de produção de cada um dês-
ses Estados, a cuja disposição serão postas, mensalmente,
as partes que lhes couberem, devendo a distribuição cor-
responder exatamente à importância cia taxa arrecadada
sôbre os cafés dos referidos Estados. O saldo, porven-
tura verificado, depois de realizados o serviço normal do
empréstimo e as restituições aos Estados, acima referi-
dos, será creditado à conta do Estado de São Paulo, no
Banco do Brasil, vinculado ao serviço do empréstimo e
se destinará a amortizações antecipadas do mesmo, logo
que sejam realizáveis.

Quinta

Para a obtenção do equilíbrio estatístico em relação
à safra mil novecentos e trinta e sete --- mil novecentos
e trinta e oito, estimada em vinte e seis milhões, é fi-
xada uma quota denominada de equilíbrio, que será en-
tregue ao Denartamento Nacional do Café, nos termos
do artigo quarto do decreto número vinte e dois mil
cento e vinte e uru, de vinte e dois de novembro de mil
novecentos e trinta e dois, compreendendo as duas sé-
ries seguintes:

a) - Série "DNC", correspondente a trinta por
cento (30 %) do volume total da safra, na cmal são ad-
mitidos até três por cento de impurezas, e mie será ad-
quirida pelo Departamento, no interior, mediante o na-
gamento de cinco mil réis (5$000) por saca de sessenta
quilos líquidos, inclusive a sacaria;

-,,:	 ,
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b) - Série "R" correspondente a quarenta por cen-

lo (40 %) do volume total da safra e que será adquiri-
da pelo Departamento, no interior, mediante o pagamen-
to de sessenta e Cinco mil iréis (65$000) por saca de ses-
senta quilos líquidos, inclusive a sacaria. Os trinta por
Cento (30 %) restantes constituirão a quota "L" e serão
de livre comércio e exportação nos termos do Regula-
mento de Embarques. De acôrdo com o artio quarto,in-fine, do decreto número vinte e dois mil cento e vinte
e um, de vinte e dois de novembro 'de mil novecentos e
trinta e dois os cafés não vendidos ao Departamento nas
Séries "DNC" e "R" ficarão por êste retidos por tempo
indeterminado para serem liberados quando e como for
julgado conveniente pelo Departamento Nacional do
Café.

Sexta
Além dos recursos Constituídos pela cobrança do iifl-

posto mencionada nas cláusulas segunda e terceira, o
complemento necessário à execução do plano constante
do presente Convênio será obtido por meio de uma emis-
são de abrigações feita pelo Departamento Nacional do
Café, aos juros de seis por cento (6 %) ao ano, resga-táveis fl•o prazo de quinze anos. O Govêrno Federal de-
verá ficar autorizado a emitir a importância de quinhen-
tos mil contos de réis (500.000:000$000) em papel
moeda, para empréstimo ao Departamento Nacional do
Café, devendo ser resgatada essa emissão à medida que
as obrigações do Departamento forem sendo colocadas no
mercado.

Sétima
Afim de que a exportação de cada Estado não sofra

diminuição pela deficiência de disponibilidades a ofe-
recer ao mercado, o Departamento deverá aumentar o
volume da quota "L", nos Estados onde tal deficiência
se verificar, adquirindo nos Estados de São Paulo ou
Rio, aos preços do mercado, quantidades equivalentes,
para que não se prejudique o equilíbrio estatístico.

Oitava
As entradas dos cafés em Santos na safra mil no-

vecentos e trinta e sete - mil novecentos e trinta e oito
serão feitas obedecendo ao seguinte critério: - trinta e
cinco por cento (35 %) em cafés da safra velha; e ses-
senta e cinco por cento (65% ) em cafés da safra nova,
incluindo-se nesta a percentagem de cafés preferênciais,
ficando entendido que, no caso de não haver cafés su-

- li

ficientes, 'da safra nova, para completar a percentagem
que lhe é destinada, será êste complemento fornecido cm
cafés da safra velha.

Nona
O Departamento Nacional do Café regulará as en-

tradas de café nos portos de exportação, tendo em vista
que os respectivos "stocks" se mantenham dentro das se-
guintes cifras: dois milhões e duzentas mil sacas para
o pôrto de Santos; setecentas mil sacas para o pôrto de
Angra dos Reis; trezentas mil sacas para o pôrto de Vi-
tória; cento e dez mil sacas para o pôrto de Paranaguá;
sessenta mil sacas para o pôrto de Baía, e cincoenta mil
sacas para o pôrto de Recife.

Décima
As entradas nos portos serão aumentadas no correr

do mês, sempre que saídas mais elevadas o permitam
para recomposição dos "stocks" acima referidos, ou
quando os preços se elevem de modo a prejudicar a
situação da produção nacional em face da concorrência
dos cafés de outras procedências; caso em que o limite
dos "stocks" poderá ser excedido.

Décima primeira
Todo o café adquirido pelo Departamento Nacional,

do Café, de modo definitivo, para o fim de manter o
equilíbrio estatístico, será eliminado, salvo o destinado
à aplicação em fins industriais, desde que seja possível
a prévia e completa desnaturação.

Décima segunda
O "stock" de café que garante o empréstimo de vinte

milhões de libras (Lbs. 20.000.000-0-0) continuará a ser
eliminado pelo Departamento Nacional do Café, de acôr
do .com as liberações decorrentes das quotas scmnestrai'
de amortização.

Décima terceira
Para o estabelecimento do equilíbrio estatistco na

safra mil novecentos e trinta e oito - mil novecentos e
trinta e nove, o Departamento Nacional do Café fixará
a quota que for necessária, ouvido o Conselho Con-
sultivo.

Décima quarta
Fica proibido, até trinta e um de dezembro de mil

novecentos e trinta e nove, sob pena de multa de cinco
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mil réis (5$000) por pé, o plantio de cafeeiros em todo
o território nacional:

a) - Não serão consideradas novas plantações e r-
plantio de falhas em lavouras regularmente tratadas;

b) - Aos Estados produtores de café, cujas phn-
tações não tenham atingido a cincoenta milhões de cafe-
eiros, fica reconhecido o direito de completarem êsse li'
mite, independente do pagamento da multa estipularia
na presente cláusula;

e) - A multa será cobrada pelo Departamento Na-
cional do Café a cujas rendas ficará incorporada, po-
dendo êste atribuir até cincoenta por cento do líqudo
efetivamente cobrado da mesma a todo aquele que d -
nunciar as plantações feitas com infração do disposto
nesta cláusula;

ri) - O plantio feito com infração será apurado
em seguida a auto lavrado pelas autoridades incumbi-
das da fiscalização pelo Departamento Naci'nal do Café,
observado, na lavratura do mesmo e no prosm, julga-
mento e cobrança executiva da multa, o Decreto vinte
mil quatrocentos e cinco, de dezesseis de setembro de
mil novecentos e trinta e um, no que for aplicável;

e) - O plantio facultado pela alínea "b" será e mu-
nicado pelos interessados à Secretaria da Agrieulura do
Estado respectivo e à Agência do Departamento. para
os fins estatísticos, obrigando-se os Estados, que não te-
nham ainda as estatísticas das suas plantações, a organi-
zá-las dentro do prazo de um ano.

Décima quinta
A propaganda do café deverá constituir abjeto 1e

um plano organizado pelo Departamento Nacional to
Café, e a ser lançado sómente após a próxima conferên
cia internacional dos países produtores.

Décima sexta
O Convênio recomenda a plena execução do Regu-

lamento a que se refere o Decreto número vinte e três
mil novecentos e trinta e oito, de vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e trinta e cinco, afim de que
seja impedido, dentro do território nacional, oconsumo
de cafés de baixa qualidade, escórias de café e impu-
rezas em geral.

Décima sétima
1) - O Departamento Nacional do Café, cuja exis-

tência será prorrogar até trinta e um de dezembro de
mil novecentos e trinta e nove, deverá continuar com
a atual organização como órgão da confiança do Go-
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vêrna Federal, superior aos interêsses particulares de
cada Estado.

2) - O Conselho Consultivo, criado pelo Decreto
número vinte e dois mil quatrocentos e cincoenta e dois,
de dez de fevereiro de mil novecentos e trinta e três,
continua 1 exis!i:, constituído pelos representantes ndi-
cado; pelos Governos dos Estados caféeiros, dentre a
classe dos cafeicultores e de representantes do comér-
cio de café das praças de Santos, Rio de Janeiro, Vitória
e Paranaguá, todos anualmente nomeados pelo Ministro
da Fazenda.

§ 1.0 O Conselho reunir-se-á obrigatoriamente nos
nes de abril e outubro de cada ano, em sessões ordi-
nárirs, e etraordinàriamente sempre que for convoca-
do pela Diretoria do Departamm-nto Nacional do Café,
Por intermédio do Presidente do mesmo Conselho.

a) - Na sessão de abril, o Conselho tomará conhe-
cimento do relatório dos trabalhos e da prestação geral
de contas do Departamento Nacional do Café;

b) - Na sessão de •outubro estudará a proposta or-
çamnentária do Departamento Nacional do Café para o
exercício seguinte, apresentando sugestões quanto à or-
ganização dos seus serviços e despesas.

§ 2.° Em qualquer das sessões ordinárias ou extra-
ordinárias, cabe ao Conselho emitir parecer sôbre con-
sultas que lhe foram feitas pelo Departamento Nacional
do Café, sugerir medidas do interêsse da economia ca-
féeira, bem como apresentar à administrapão do Depar-
tamento Nacional do Café indicações no mesmo sentido.

a) - As indicações do Conselho à administração do
Departamento Nacional do Café, aprovadas por maioria
absoluta, dos seus membros, serão conclusivas, cabendo,
todavia, recurso voluntário das mesmas, pelo Presidente
do Departamento, dentro de 'trinta dias do encerramento
de cada sessão do Conselho, para o Ministro da Fazenda,
que as poderá vetar, no todo ou em parte, em carater de-
finitivo, no prazo de vinte dias, sob pena de se haver
por desprezado o recurso;

b) - Para a motivação e conclusão do recurso ao
Ministro da Fazenda, terá o presidente do Departamento
Nacional do Café o prazo de quinze dias, pena de de-
serção.

§ 3.° Os membros do Conselho terão apenas ajuda
de custo para viagem e estada no Rio por ocasião da
prestação de seus serviços que será fixada pelo Ministro
da Fazenda, pata cada uma das sessões.
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Décima oitava

O serviço de Usinas de beneficiamento e rebenefi-.
ciamento continuará a cargo do De partamento Nacional,do Café.

Minas Gerais:
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São Paulo.
Paulo de Morais Barros.
Antônio Queiroz Teles.
Antônio Teixeira de Assunção Neto.

Décima flOfla
Fica o Departamento Nacional do Café autorizado a

organizar uma consolidação das leis e resoluções relati-
vas ao café, de modo a facilitar as consultas e estudos
dos inteessaclos.

Vigésimo

Terminado o prazo de dois anos, serão reduzidas
automaticamente as taxas a tanto quanto bastam aos ser-
viços das obrigações do Departamento Nacional do Café
e do empréstimo de vinte milhões de libras ........Lbs. 20.0.00.000-0-0), restituindo-se ao mercado e à la-
voura plena liberdade.

Vigésima primeira

Depois de extinto o Departamento Nacional do Ca-
fé, a arrecadação da taxa e os serviços do empréstimo, de
obrigações ireferidos na cláusula sexta ficarão a cargo do
Banco do Brasil.

Vigésima segunda
O presente Convênio vigorará, até trinta e uni de de-

zembro de mil novecentos e trinta e nove.

Vigésima terceira
O Dep artamento Nacional do Café pleteará da união

e dos Estados as medidas legislativas necessárias à exe-
cução do presente Convênio.

Vigésima quarta

Continuarão em vigor as disposições aprovadas peloConvênio, de mil novecentos e trinta e cinco, que não
colidirem com o presente Convênio.

Para constar, eu, Armando Paiin Neubern servindo
de secretário do Convênio, lavrei a presente ata, que foi
redigidas pelos srs. drs. Oliveira. Franco, Nehernias
Guieiros e Antônio Teixeira de Assunção Neto, membros
da Comissão de Redação, e que, depois de lida e apro-
vada, vai por todos assinada.

Ovídio de Abreu.
Edmundo Rodrigues Germano.
Espírito Santo:
Osvaldo Cruz Guimarães.
Augusto Seabra Muniz.
José Matos França.
Rio de Janeiro:
José Inácio da Rocha Werneck.
Otávio Tostes.
José Antônio de Morais.
Paraná:

J. de Oliveira Fr'inco
João de Aguiar.
Oscar Borges.
Baía:
Manso Cabral.
Rafael Cincurá.
Pernambuco:
Jehemias Guieiros.
Francisco dos Santos Figueira.
Edgard Teixeira Leite.
Goiaz:
Benjamin Vieira.
Antônio Luiz de Pina..

LEE N. 187
.Azjloi jza o Govérno a integralizar, no Capital do Banco

Mineiro da Produção, a parte do Estado, ficando éste
responsável pelos deposilos de terceiros, feitos e por
fazer, zo referido estabelecdmenlo, bem como deter-
mina outras providências a éle relativas.
A Assembléia Legislativas do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Govêrno	Estado autorizado a in-

tegralizar, do capital de 50.000:000$000 do Banco Minei_ -
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ro da Produção, a sua parte de 49.915:600$000, corres-
pondente a 249.578 ações de sua propriedade, do valor
nominal de 200$000 cada uma, das quais já realizou 50%
ou sejam 24.957:800$000.

Art. 2.° Para os fins mencionados no artigo ante-
rior, fica o Govêrno d0 Estado autorizado a utilizar-se
dos seguintes bens e valores:

1) — Capital que constitue o fundo hipotecário insti-
tuído pelo extinto Instituto Mineiro do Café, existen te no
Banco Mineiro de Produção, no valor total de rs.....
4.132:500$000, destinado às operações hipotecárias.

II) — Quotas subscritas pelo mesmo extinto Instituto
para a formação do capital da Cooperativa Agrícola de
Guaxupé, no valor de rs. 300:000000.

III) - Títulos e contratos transferidos ao Govêrno
do Estado de Minas Gerais pela mencionada Cooperativa
no valor de Es. 1.166:028$000.

IV) - Prédio de doze pavimentos e terrenos silos à
rua Visconde de Inhaúnia. n. 39, ni Capital Federal, uva-
liado em Es. 1.600:000$000.

V) — Prédio e terreno silos à Praça 7 de Setembro,
nesta Capital, que foram de propriedade do Banco Pc-
lotense e adquiridos pelo Estado de Minas Gerais ao Es-
tado do Rio Grande do Sul, avaliado em rs .......
1.000:000$0000.

Art. 30 Para complet
ar os valores acima até per-

fazer o total de rs 24.957:800$000, poderá o Govêrno do
Estado utilizar-se de apólices de quaisquer de suas emis-
sões.

Art. 40 Fica o Govêrno do Estado autorizado a
transferir os créditos e os valores e a alienar os imóveis
constantes do ai-ligo 2.°, para o fim referido no artigo
l.°, podendo para isso praticar lodos os atos legais que
forem necessários, inclusive assinar escrituras de aliena-
ção dos aludidos imóveis.

Art. 5•0 O Estado de Minas Gerais se responsabiliza
pelos depósitos de terceiros, feitos e por fazer, no Ban-
co Mineiro da Produção, em Contas Carrentes e a Prazo
Fixo,

Art. 6. 1 Fica o Banco sujeito à fiscalização lo
Govêrno do Estado, por preposto da confiança (lêste, Cai
relação a todas as suas operações.

Art. 7•0 Fica ainda o Banco obrigado a remeter ao
Govêrno do Estado os seus balancetes mensais e balanços
semestrais.

Art. 8.° O Banco fica obrigado a completar o núme-
ro. de 50 agências no território do Estado, dentro do
prazo de cinco anos, a contar desta data.
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Art. 9•0 Ficam asseguradas ao Banco Mineiro cia
Produção as vantagens mencionadas no decreto n.
11.610. de 8 de 'outubro de 1934.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cio contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuin-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 10 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 188

Autoriza a abertura de créditos especiais de 241:570$000
e de 6.593:017$400

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° Fica ci Govêrno do Estado autorizado a
abrir os seguintes créditos especiais:

1) — de Es. 241:570$000 (duzentos e quarenta e uru
contos, quinhentos e setenta mil réis), destinado a re-
gularizar as despesas efetuadas com o transporte de pra-
ças, tratamento hospitalar, manobras militares e outras
nos exercícios de 1935-1936, conforme processo originá-
rio do Comando Geral da Fôrça Pública do Estado;

2) - de Es. 6.593:017$400 (seis mil quinhentos e
noventa três contos dezessete mil e quatrocentos réis),
para regularização de diversas despesas a maior por in-
suficiências das verbas orçamentárias das Secretarias de
Estado, a saber:

SECRETARIA DO IIITERIOd

Serviço ri. 2 - Aclministraç&o Geral

Verba n. 11 - Eventuais ......... . 15:56O6OO
Verba ri. 12 — Transportes ..... . 1.331:165$500

Serviço a. 15 - FOrço Pública
Verba a 5 - Soldos ........- 160:863$000
Verba ri 6 — Etapas ........ . 509:751$IQQ
Verbo a. -/ - Gratificações ..... . l3O4846O

2



SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Serviço a. 123 - Administração Geral

Verba ri. 7 - Gratificações 2448200
Verba ri. 11 - Eventuais ........2:5135200
Verba ri. 12 - Transportes ......129:4856700
Serviço ri, 124	Estradas de Rodagem
Verab a. 4 - Pessoal contratado . . . .	626$300

Serviço a. 125 - Pontes
Verba ri. 48 - Material p1 Construção	14:2828900

Serviço a. 129 - Navegação Fluvial
Verba n. 11 - Eventuais .......3755600
Verba ri. 31 - Vestuário e alimentação	11.904$700
Verba ri. 35 --- Aux., sub, e contrib 9:3365700
Verba ri. 39 - Percentagens .....5:6355900
Sorviço a. 130 - Rêde Mineira de Viação,
Verbas as. 3, 4, 7 e 8 - Pessoal contra-

tado, efetivo, gratificações e diá-
rias e ajuda de custo .......1.622.0768000

Total,
1.796:501$2013

- ..................6.593:0175400'

Art. .° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, rewgadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei 1)e1tencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
:a6s 10 de setembro .de 1937.
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Verba ri. iü - Expediente	 62:340$900
Verba ri. 33 - Funerais .. .......1:3008900 2:10I:0235100

	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA

SECRETARIA DAS FINANÇAS

Serviço a. 33 - Administração Geral
Verba n. 11 - Eventuais ........
Verba ri. 23 - Restituições .......
Verba ri. 34 - Exercícios lindos .....

Serviço a. 34 - Coletorias
Verba ri. 39 - Percentagens .....
Serviço a. 35 - Postos Fiscais
Verba n 10 - Expediente

Serviço a. 36 - Estradas de Ferro
Verba n. 39 - Percentagens ......
Serviço a. 37 - Fiscalização de Rondas
Verba n. 12 - Transportes ......

Berviço ri 38 - Imprensa Oficial
Verba n. 4 - Pessoal contratado

Serviço a. 39 - Inspetoria Fiscal
Verba ri. iú - Expediente .......
Serviço a. 40 - inspetoria Fiscal. Secção

do Café
Verba n. 24 - Seguros ........
Serviço a. 42 - Aposentados e Reformados
Verba ri. 42 - Aposentados ......

Serviço a. 46 - Administração Geral
Verba ri. 12 -- Transportes.......	335:596$900
Serviço a. 47 - Serviço de Produção Ve-

getal
Vetba ri. 45 - lomento á Agricultura	l5:3385003
Serviço a. 67 - Serviço de Terras Devo-

lutas
Verba n. li - Eventuais ........	5635500
Serviço o. 70 - Usina de Alcool Motor de

Diviaópolis
Verba n. 10 - Expediente .......	599$200
Verba ri. 16 - Veículos e Acessórios	3:721$003
Serviço o. 71 -, Usina de Capela Nova
Verba n. 11 - Eventuais .......	8$600
Verba n. 17 - Combustíveis e lubrifi-

cantes ...............	240$600
Verba ri. 22 -. Salários .........	4845300
Sarviço n 138 - Estação Rádio Ditu.iora
Verba n. 53 - Material Rádio-telegráfico.	2:474$900

Serviço a. 89 - Administração Geral
Verba ri. 11 - Eventuais ........500$000
Verba n. 12 - Transportes ......98:1685200	98:6688200

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

,José Mriirk: de Alkntim
Ovídio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva

LEI N. 189
Aprova as contas do exercício de 1936

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
358:7315700	 decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 São aprovadas as contas e balanços do.
exercício de 1936, constantes dos quadros e tabelas orga_

SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA COMóECJO E TRABALHO..

8:9316800
2:900$303

955$000

1.917:613$300

3:5146100

139:771$600

70:264$900

12:696$600

9756400

8:3365300

72:128$900	2. 23308832k3L.

. .i.	..
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'nia'dos pela Secretaria das Finanças, com parecer favo-
ravel do Tribunal de Contas do Estado, e assim enuncia-
dos:

Receita 'do Estado:
Orçamentária ................268.495:922*300
Extra-orçamentária ..........106.993:245*700

Total..............375.489:168*000
Despesa do Estado:

Orçamentária ............337.831 :784*100
Extra_orçaunentji-	.......98:849:312$000

Total ...........436.681:096*100
Art. 2.° Revgarn.se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta Jei pertencer, que a cum..
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
tém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 10 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de A breu

LEI N. 190

do com a Universidade 'para a incorporaçao (lesses uar-
teirões ao patrimônio da mesma.

Art. 3.° Fica o Governador do Estado autorizado a
entrar em entendimento com a Universidade de Minas Ge-
rais para o cancelamento 'da cláusula de inalienabilídade
coni que foram gravados os terrenos a ela doados pela es-
critura de 26 de julho de 1929, afim de que possa vendê-
los, destinando o produto à construção da 'Cidade Univer-
sitária.

Art. 4.° Fica o Govêrno do Estado autorizado a afi-
ançar a Universidade de Minas Gerais até a importância
de 12.000 contos. 'para que ela p ossa levantar essa uuantia
e iniciar imediatamente a construção da Cidade Univer-
sitária.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se (-on-
tém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo llorizqnte
aos 10 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
Cristiuno Monteiro Machado
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 191

Autoriza o prefeito de Belo tLorizoiz/e (1 modificai, a planta,
da cidade e o Govérno do Estado a desapropria i doisquarteirões urbanos dz Capital para o execução do
novo plano de Cidade Universitária, a entrarem acôrdo com (1 Universidade 'de Minas Gerais para
cancelamento da cláusula de ilialieriabiljdade de ter-
renos a ela doados, afim de que possa vendê-Jos, bemcomo a af ian çar-lhe até a importô,icj, de 12.000
contos de réis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art .1.0 Fica io Prefeito de Belo Horizonte autorizado
a modificar a 'planta da cidade, na 6.0 secção iurbana, afim
de possibilitar a execução do novo plano da Cidade Uni-
versitária.

Art. 2.° Para localização de edifícios e dependências
da Universidade fica o Govêrno do Estado autorizado a
desapropriar ,os imóveis situados nos quarteirões números45 e 46 da 6. secção urbana, bem como a entrar em acôr.

Autoriza a abertura de créditos especiais de 8:180*000,
985*800 e de 1 :340*200

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .o O Poder Executivo fica autorizado a abrir
os seguintes créditos especais:

A) de 8:180*000 (oito contos, cento e oitenta mil
réis) para pagamento ao -dr. Oscal Versiani Galdeira, mé-
dico, de gratificações que deixou de receber, no período
de 4 de setembro de 1930 a 2 de fevereiro de 1934 por
serviços prestados ios presos da Casa de Correção;

B) de 985*800 (novecentos e oitenta e cinco mil e
oitocentos réis) ao sr. Afonso Pinto Freitas, tenente-refor..
inado da Fôrça Pública, de adicionais a que tem direito,
relativos aos 'período de 26 de setembro de 1935 a 31 de
dezembro de 1936;

..
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Q de 1 :340$200 (um conto trezentos e quarenta mil
duzentos réis) para ocorrer ao pagamento de adicionais

de 10 % a que tem direito o sr. Antônio Benedito Vala-
dares Ribeiro, professor do Ginásio Mineiro da Capital,
no período de 8 •de setembro de 1936 a 31 de dezembro
de 1937, de conformidade com a lei 425, de 17 de agôsto
de 1906.

Art. 2.° Esta lei entrará cai vigor na data 'de sua
publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução 'desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
tém

Dada no Palácio da' Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 10 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmíjn
Cristiano Manteiro Machado
Ovídio Xavier de Abreu

EXPOSIÇÃO DE 'MOTIVOS

'Senhor Governador,

De acôrdo com o recomendação de v. excia., sub-
meto à sua esclarecida apreciação o ante-projeto de lei
para emissão da erceira e última série de 200.000 contos
do empréstimo autorizado pelo decreto n. 11.412, de
30 'de junho de 1934.

Este empréstimo 'teve por fim consolidar a divida
flutuante e unificar a dívida interna fundada sob uma
taxa de juros mais módica, regularizando, assim, a situa-
ção financeira do Estado.

E' o que se vem fazendo metodicamente, já se sen-
tindo os benéficos resu1ados da normalização da dívi-
da flutuante, em sua maior parte, e da conversão das
obrigações de 9 %.

A presente e última série, visa 'a parte da 'dívida
flutuante ainda pendente de regularização, pois 'as de-
mais dívidas que, com aquela, constituem o passivo do
Estado - a fundada externa e interna - não oferecem
maiores 'dificuldades sinão no que se refere à obtenção
dos recursos necessários para que seu serviço seja feito,
como vem sendo, com a maior poni'ualiidade, pois têm
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'.'enc.Lmentos prefixados e estão sujeitas a um regime
preetahelecido de amortizações.

A primeira série de 200.000 contos, autorizada pelo
decreto n. 11.112, de 30 de junho de 1934, e lançada
em agôsto do mesmo ano, além de ter facilitado muitas
Operações para atender ao andamento dos negócios ad-
ministrativos, concorreu de modo preponderante para o
resultado referido.

A sua posição, no mnomen,o, é a seguinte:

Títulos
Emissão autorizada 1.000.000	200.000:000000

Em circulação . . 702.461 140.492:200$

Resgatados ao par 25.717 5.143:400$

Caucionados em
Bancos ......271.822 54.364:400$ 200.000:000t

A parte caucionada, que garante empréstimos feitos
ao Estado, pôde considerar-se colocada.

A segunda série foi autorizada pela lei n. 131, de 6
de novembro de 1936, e lançada em abril último, para
conwersão das Obrigações de 9 %.

A convenção tem sido feita regularmente, sendo a
seguinte a posição dias Obrigações de 9 %:

Emissão autorizada ..........215.000:000$
Convertidas .............179.718:000$

A convener	 35.282:000$

Como a emissão da segunda série i'(d apenas de
200.000 contos e já foram utilizados 179.718:000$000,
resta apenas a quania de 20 . 282:000$000 da segunda sé-
rie, insuficiente para converter o saldo das Obrigações
de 9 %, que é de 35.282 contos.

Incluem-se, •odavia, nesse saldo a converter, Obri-
gações de propriedade do Estado, caucionadas em Bancos,
que poderão ser substituídas por títulos da terceira série.

Como se vê, póde-se considerar resolvido o problema
'da conversão dias Obrigações de 9 %.

Estando em ordem a dívida interna fundada e a (lí-
vida externa fundada, e praticamente conseguida a con-
versão das Obrigações de 9%, com a emisisão da segunda
série - resta-nos examinar a situação da dívida flutuan-
te, aliás a mais importante, ainda pendente de pagamento



1 de
3 'de
5 de

10 de
20 de

100 de

1 de
1 de
2 de
3 de
4 de

10 de
25 de

100 de

146

1 de
2 de
3 de
6 de

10 de
15 de

100 de

137

1 de
1 de
4 de

10 de
12 ide
30 de

100 de

158

50:000$000 .....
20:000$000 ......
10:000$000 ......
5:000$000 ......
2:000$000 ......
1:000$000 ......

500:000$000 ......
100:000$000 ......
50:000000 ......
20:000$000 ......
10:000$000 ......
5:000$000 ......
2:000000 ......
1:000$000 ......

Em ogôslo

300:000$000 ......
50:000$000 ......
20:00011000 ......
10:00011000 ......
5:00011000 .....
2:00011000 ......
1:000$000 . .

Em novembro

200:00011000 ......
50 :000$000 ......
20:00011000 ......
10:00011000 ......
5:000$000 ......
2:000$000 .......
1:00011000 ......

50:000$000
60 :000$000
50:000$000
.50:000$000
40 :00Q.'01X(

100:000$000

650:000$000

500:000$000
100:000$000
100:000$000
60:000$000
40:000$000
50:00011000
50:00011000

100:00011000

1.000:000$000

300:000$000
100:00011000
60:000$000
60:00011009
50:000,y000
30:000$000

100:00011000

700:00011000

200:00011000
50:00011000
80:000$000

100:00011000
60:00011000
60:00011000

100:00011009

650:00011000

141
Em nmciio

Ao todo, 582 prêmios por ano, a saber:

1 de	500:00011000 ......500:00011000
1 de	300:00011000 ......300:00011000
2 de	200:00011000 ......400:000$000
2 ide	100:00011000 ......200:00011000
6 de	50:00011000 ......300:000$000

- ...	. ..................... ........................,,.	. -.
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e para cuja regularização foi insuficiente ai primeira série.
A dívida flutuante Pode decompor-se em três ca—

tegorias de débitos: a prazo, de movimentação e à vista.
A sua situação, em 31 de julho do correne ano, era a
seguinte:
A prazo ..............195.991 :453$200
De movimentação ...........15.040:9319Ø0
A' Vista ...............80213:369(;oo

Todos os débitos de grande vulto, vencidos e que
não puderam ser pagos foram regularizados por meio de

ordos feitos com Bancos e esta belecimentos bancários,
mediante pagamento dos juros vencidos, estando hoje iii-
clu jdos na primeira categoria.

Acham-se cm s
ituação regular e vêm sendo amor-

lizados metodicamente , de acêrdo com os contratos.
A segunda categoria compõe-se ide contas de movi-

mento que resultam das naturais operações do Tesouro,
como sejam Caixa Econômica, depósitos diversos e ou-
tras. As contas desta categoria acham-se tarnbm cio si_
tiiação rqgular e só exigem novos recursos quando as
retiradas são superiores aos depósitos, como tem sucedi-
do. Os débitos dessas cofias montavam, em 31 de dezem-
bro, 'de 1934, a 26.226:232$500 e, em 31 de julho último,
a 15.040:981$900. Tivemos, assim, de entrar com re-
cursos novos, no total de 1 1.185:250$600, para fazer fa-ce à diferença entre OS depósitos e as retiradas,.

remos, afinal, os débitos de terceira categoria, qua
Conditiieim prop riamente a dívida flutuante como geral-Incute é concebida, pois se referem a co°nias à vista, <)ri-
unidas de todas as despesas da administração, como se-
jam fornecimento de material, construção ide obras e as
demais.

E, us:Sim, para fazer face à regularização dos débitos
da terceira categoria, que se torniai necessária a emissão
da terceira série de 200.000 contos, pois só com recursos
extraordinários se poderá consegui!- tal objetivo;.

O plano desta terceira série foi estudado;, tendo em
vista a situação dos mercados de títulos, as emissões da
União e dos Estados e o ambiente econômico-financeiro
do Estado de Minas.

Afim de satisfazer às exigências atuais dos mercados,
tivemos de es'tabelecei para esta série mais 1.000  contos
de prêmios do que para as anteriores, elevando-se, assim
os prêmios a 3.000 contos por ano, d'istrihujoj05, em qua-
ti'o sorteios, sendo:

Em fevereiro
1 de	200:000000 ......200:OOO.00Q1 de	100:000$000 ......10O:OOOOOO
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13 de	20:000$000	 260:000$000

	

25 de	10:000$000	 250:00000()

	

42 de	5:000$000 ......210 :000000

	

90 de	2:000000 ......180 :000$000

	

400 de	1:000$000 ......400:000$000
582	 3.000:000$000

Os juros são de 7 % até 1945 e dai por diante é que
se nivelam ao tipo dos do Empréstimo (Mineiro 'de Conso-lidação, isto é, 5 %.

Êstes títulos são, sem dúvida, dos melhores até Jie
oferecidos aos mercados brasileiros, não só pelos juros,
como leia excelente distribuição de prêmios, motivo por
que é 'de se esperar tenham plena aceitação.

Com o produto de sua colocação, será providenciada
a regularização dos compromissos à vista, da dívida flu-
tuante; sendo desnecessário encarecer os benefícios que
disso advirão para a vida financeira do Estado.

Reitero a v. excia. nesta oportunidade, meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração.

Belo Horizon,e, 31 de agôsto de 1937.
O Secretário das Finanças, ('a.) Ovídio de Abreu.

LEI N. 192
Autorfru: o Govériw a emitir a 3,o e última série de apóli-

ces do empréstimo de 600.000:000$000, e d'spendei,
com a confecção dos títulos, seu transporte, seguros,
corretagens, etc., até o máximo de 1 1 1 2 %, bem Como
abrir créditos. Dispõe sóbre juros, prémios, sorteios,
prazo de emissão assinaturas, colocação e substi-
tuição das apólices

,
, isentando-es do imposto de trans-

missão "causa-mortjs".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas (e.

rais decreta e eu isanciono 'a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o 'Goivêrno autorizado a emitir a ter-

ceira e última série -de 200.000:000000 de apólices do
Empréstimo de Rs. 600.000:000$000, autorizado pelo de-
creto 11.412, de 30 (te junho de 1934.

Art. 2.° As apólices desta série se destinam não só
aos fins das duas séries anteriores, como também à rea-
lização de empreendimentos que concorram para o de-
senvolvimento das fôrças produtoras 'do Estado, ficando,
para êsse fim, o Govêrno autorizado a efetuar as opera-
ções de crédito necessárias.

Art. 3•0 As apólices •desta série serão do valor HOL
minal de rs. 200000 e ao portador, conversíveis e recou-
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l'ersíveis em nominativas e vice-versa, podendo ser colo-
cadas pela cotação que melihotr consulte os interrêas'es do
Tesouro.

Art. 4.° Os juros das apólices desta série vencer-
se-ão no último dia idos meses de fevereiro e agôsto de
cada ano, e serão pagos à 'taxa de 7% nos coupons que se
vencerem até fevereiro de 1945, e, à 'taxa de 5 %, nos cou-
pons vencíveis posteriormente, até o final do prazo da
emissão.

Art. 5•0 Além dos juros mencionados no artigo an-
terior, as apólices desta série serão beneficiadas com prê-
mios no total de as. 3.000:000$000 por ano, sorteáveis
nas épocas abaixo e distribuídos da sguin'te forma:

Erj 1 28 de fevereiro

	

1 de	200:000$000 ......200:000$000

	

1 de	100:000000 ......100:000000

	

1 de	50:000$000 ......50 :000000

	

3 de	20:000$000 ......60:000$000

	

5 de	10:000$000 ......50:000$009

	

10 de	5:0008000 .....50:000$000

	

20 de	2:000$009 ......40:000$000

	

100 de	1:000$000 ......100:000$000
141	 650:000$000

Em 31 de maio

	

1 de	500:000000 ......500:000Q00

	

1 de	100:000$000 ......100:000$000

	

2 de	50:000$000 ......IOØ:000$000

	

3 de	20:000$000 ......60:000000

	

4 de	10:000$000 ......40M00000

	

10 de	5:000$000 .....50:000000

	

25 de	2:000$000 ......50:000$000

	

100 de	1:000000 ......100 :000$000
146	 1.000:000$000

Em 31 de afjôsto

	

1 de	300:000$000 ......300:000$000

	

2 de	50:000$000 ......100:000000

	

3 de	20:000$000 ......60:000$000

	

6 'de	10:000$000 ......60:000000

	

10 de	5:000$000	 50:000$000

	

15 de	2:000$000 ......30:000$000

	

100 de	1:000$000 ......100:000$000
137	 700:000$000
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Elm 30 de novembro
	1 de	200;000t000	 200:O0OiOOO

	

1 de	50:00000 .......50:000$000

	

4 de	20:000$000 ...... 80:000$000

	

10 de	10:000$000 ......100:000$000

	

12 de	3:000$000	 60:000$00030 de	2:000$000 ..... 60:OO000O

	

100 de	l:Ø000Øo ......10O:0000OO
158

650:000$000
§ 1 .'-Concorrerão a êstes prêmios todas as apólices

da emissão, ficando fa'cuMado ao Govêrno fazer concor_
er aos prêmios apenas as que forem colocadas até a ves-

pera! dos sorteios.
§ 2. 1 O pagamento dos p rêmios se efetuará a partirdo dia imediato ao dois sorteios.
§ 3° O prirn& sordejo será realizado em 30 de no-

vembro 'do Corrente ano.
§ 4.° 'Os sorteios serão regulados por instruções que,oportunamente , forem baixadas pelo Secretário das Fi-nanças.
Art. 6.° As apólices coniempladas com os prêmios

estabelecidos no altigo anterior consideramse resga-
tadas pelo valor dos respectivos 'prêmios.

Art. 70 
O prazo desta emissão será de 40 anos, e

o seu resgate se fará por meio de sorteios semestrais de
apólices, na data de vencimento dos juros, a partir 'do
10.0 ano, segundo a talbelai de 'anuidades organizada pela
Secretaria 'das 'Finanças, ou em prazo mais curto, se assim
for julgado conveniente.

Art. 8.0 A Secretaria das Finanças, se 'necessário,emitirá cautelas, que serão 'trocadas oportunamente portítulos definitivos
Art. 9.° As 'cautelas e as apólices levarão a chancela

do Secretário das Finanças e serão assinadas pelo Super-
intendente 'do Departamento da Despesa Variável e pelo
Chefe da Secção da Dívida, podendo ser designados,
pelo Secretário das Finanças, outros funcionários para
assinarem no lugar dos acima mencionados

Art. 10. Fica o Secretário das Finanças autorizado
contrata com esabeJecjijientos Bancários a 'colocação

das apólices desta Série, 'pagamento de seus juros, pré-fli6s 
e das apólices sorteadas para amortização, podendo

estipular preços de venda, meios de colocação, 'comissõese corretagens.
Art. li. Fica o Secretário das Finanças autorizado

a su'bstiuir por apólices 'desta Série as apólices das duas
Séries anteriores ou quaisquer outros títulos •da dívida
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fundada estadual que constituem caução de débitos do
Estado em estabelecimentos iyancários, fazer novas cau-
ções e assinar contratos.

Art. 12. O Govêrno do Estado poderá dispender
COM a confecção dos títulos, seu transporte, seguro e as-
sinaturas, propaganda pela imprensa e pelo rádio, comis-
sõc e corretagens, até o máximo de 1 1 1 2 % do valor da
emis5o, ficando autorizado a abrir, para êsse fim, o res-
pectivo crédito.

Art. 13. 'Fica o Govêrno autorizado a abrir o crédi-
to de rs. 650:000$000 para ocorrer ao pagamento dos
prêmios sorteáveis em 30 de novembro dêste ano.

Art. 14. São isentas do imposto de transmissão
caiisamortis" e de quaisquer outros impostos e taxa

estaduais as apólices desta emissão.
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua

publcação, revogados o decreto 148, de 29 de julho de
1935 e o artigo terceiro da lei n. 152, de 12 de 'novembro
de 1936, bem como as demais disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
'conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
tém.

Dada no Palácio ida Liberdade, em Belo I'Iorizonte,
aos 10 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xoxicr de Abreu

LEI N. 193

Autoriza a abertura de um crédito especial paro pagrnen-
lo do pessoal do Contencioso e Consultas Jurídicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

'decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a

abrir um credito especial de 31 :000$000 (trina e um con-
tos de réis) parai pagamento de vencimentos do pessoal
do Serviço do Contencioso e de Consultas Jurídicas do
Estado, cujo 'quadro foi criado pela lei n. 157, de 13 de
novembro de 1936.

Parágrafo único. O crédito de que trata êpste arti-
go corresponde às despesas relativas ao período de 1.0
de setembro a 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua
Publ icação, revogadas as disposições em contrário.

1
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Mando, portanto, a tOdas as autoridades a quem Oconhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-tém.

Dado no Palácio dia, 'Liberdade, cm Belo Horizonte,aos 10 de setembro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinini
Ovídio Xavier de Abre,

LEI N. 194
Aprova com modificações, o R'egL,ir,,neJlo da Caixa Be-

neficente da Fôrça Pública, e1 tabelece noripas palaa realização dos descontos de contribuições; cria
um lugar de contabilista da Caixa; dispõe sôbre
pensões de guerra, fixa a subvciição anual à Caixa e
autoriza o Govêrno a abrir crédito para atendei- ás,
exigências do art. 101 do Reautamcnto.

A Assembléia Legisla,tiva do Estado de Minas Gerais
decrea e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulameno da Caixa Be-
neficente da Fôrça Pública baixado pelo Govêm-no caiu o
decreto n 486, de 17 de janeiro de 1936, com as seguin-tes modificações:

a) Acres'centese ao art. 14 do Regulamenta a se-
guinte: "Parágrafo único Consideram-se contribuin-
tes externos lodos os sócios que não recebam por meio
de fôlhas de vencimentos organizadas pela Fôrça Pú-blica".

b) No art. 18 do Regulamento suprima-se a p'Ia..vra "'divorciada" da alínea a do art. 18.
e) Acrescente-se ao art. 16 do Regulamento o se-guinte: " 1.0 Da pensão excluir-se-á a diferença rela-

tiva 'aos adicionais constantes da lei mm. 425, de 17 deagôsto de 1906, desde que o contribuinte não tenha pago a
quota •cocrespondemte à mesma diferel)ça' O parágrafo
único passa a ser § 2.1.

(1) Substitua-se o parágrafo único cIo arI. 18 'do Regu-lamento pelo seguinte: (Parágrafo único - Não existindoos p arentes acima designados, a pensii() será abonada m
mãe viuva, e, na falta desta, dividila em partes iguais
pelas irmãs solteiras do c ontribuinte e, si uma e outras vi—viam a expensas dêste e honesta,nmeiie" -
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e) No art. 42, onde está "cujo limite será de dez
contos (10:000$000)", diga-se: "cujo limite máximo será
de dez contos 'de réis '(lO:OOO$OOO)".

f) No iairt. 103 do Regulamento, em vez de "100$000"
digase "150$000".

Art. 2.0 Os descontos d'as contribuições para a Cai-
xa Beneficente deverão ser feios nos vencimentos 'do
pessoal efetivo, em fôlhas ordinárias; e entregues -à Te-
souraria da referida Caixa.

Art. 3.° Fira criado o lugar de Contabli.sta da Caixa
Beneficente da Fôrça Pública, isem ônus Para essa ins-
lituição.

Art. 4.° O contabilista da Caixa Beneficente terá o
vencimento anual de 7:200$000 (sete contos e •duzenos
nu! i-éis)

Art. 5." 10 Estado custeará as pensões de guerra,
sendo os respectivos títulos processados pela Secretaria
de Estiado dos Negócios das Finanças, na forma do re-
gulamento ora' aprovado e assinado 'pelo 'Governador
do Estado.

Ar[. 6.' Compreendem-se por pensões de guerra
aquelas que "eefl,,r » m de mom-tes de militares efe'ivos
ou reformados, cmii serviço de campanha, dentro ou fóra
do Estado.

Art - 70 O Estado auxili':im-á, anualmente á Caixa Be-
neficente de acôrdo com o decreto n. 11.324, de 11 de
maio de 1934, com a quantia de trezentos contos de réis
(300:000$000).

Art. 8.° Fica o Govêrno do Estado autorizado a
nbrii-, quando necessário, para saisfazei- às exigências do
am- tigo 101 do Regulamento, os respectivos créditos.

Art. 9.° A presente lei entrará cru vigor na data de
sua publicação,

10. Bevoain-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a com-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
túni -

Dado no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte,.
aos 29 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Mapit de Alkminm

Ovídio Xaxier de Abreu
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 N. 195

Autorizoo GoUérno do Estado a vender à União o prédio
m que funcionou a Penitenciária de Ouro .Prelo,

Para, com o produto, ser construido um hotel na rues-
'na cidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas (krais
decreta e eu snciofro a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a ven-
der à União, pela quantia de quinhentos contos de réis
(500:000$000), o prédio em que funcionou a Peneitenciá-
ria de Ouro Preto.

Art. 2.° Construirá o iGovêrno 'do Estado um hotel
na cidade de Ouro Preto, abrindo ipara isso, oportuna-
mente, o neccesáricl crédito, que não excederá a impor-
tância do preço da venda.

Art. 3•0 Esta lei entrará em vigor na data 'de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, 'a' todas as autoridades, a quem o
conbeciment(->1 e execução desta lei pertencer, que a cum-
praIn e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
tém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 29 deisetembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
Ovídio Xa.rier de Abreu

LEI N. 196

Autorizc, o Govérno a receber da União, em doação ao
Estado, 18 hectares de terrenos situados nesta Cu-
pital e contém outilci's disposições.

A Assembléia Legislativa 'do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono 'a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a rece-
ber a escritura de doação, a ser outorgada ao Estado pe-
la União, em virtude do disposto no l)'arágrafo único, ar-
ligo 1.0, da lei n. 410, 'de 25 de março do corrente ano,
de dezoito (18) hectares de terrenos do imóvel onde
funcionou o extinto Pôsto Experimental de Veterinária
de Belo Horizonte.

Art. 2.° O Govêrno do Estado, si assini julgar con-
veniente, poderá alienar, ciii hasta pública, os referidos
terrenos, no todo ou em partes, devendo o produto (Ia
venda ser empregado na liquidação das despesas 'de cons-
trução e instalação da Escola Superior de Veterinária do
Estado com séde nesta Capital.

Art. 30 Revogam-se as disposições ciii contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a queiti o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
ém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizuote,
aOS 29 de setembro de 1937.

BENEDITO VALADARES Rinliluo
Israel Pinheiro da Silva.
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 197
Autoriza o Govérno a (/0111 ao lflhlIli(Ípio de Sobará uru

próprio CSl(l,'i(al
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas (;e-

rais decreta e eu sailcion() a seguinte lei
Art . 1 • Fica o Govêrno autorizado a doar ao iiiii-

fliCíJ) j O de Sabitrá O PiT(Ii() den ominado "Solar Jacinto
Dias", sito à rua Pedro II, a. 200, naquelia cidade.

Art. 2.° Revogam-se as disposições eia Contrário.
Mando, porlanlo, a iodas as autori(Ia(les, a quem

o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatainen te como neta
se Contém.

Dada no Palõejo ia Liberdade, eia Belo Horizonte,
ao, 3) ,	;1uai> dc i

o \Ain\e!	Imni:ino
Ovídio Xavier de .1 l'ieit

LEI N. 198
Aiilwi:o o Govêrjio 11 doai ao nhllIzieípjo (te 1aa (Jualro

O prédio uldigo (10 griliuj escolar
A Asscn hléi ii 	-la 1 iva do Esjdo de Minas (ie-

rais decreta e eu sanciono a Seguinte lei
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Ad. l.	Fica o Govêro do Estado autorizado adoar ao município de Passa Quatro o prédio antigo dgrupo escolar.
Art. 2.' Revogam-se as d i sposições em contrário.Mando, portanto a todas as autoridades, a quemo conhecimento e execijçijo desta lei pertencer, que aCU MPrain e lacam eumprjl tão exatamente como nelaSe contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Clii Belo Horizonte,ao 1 .° de outubro fie 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

(]iis tiaio Monteiro Machado
()vídjo Xavier de Abrei,

LEI N. 199
A lllorLz(, o govérno a recebei' em doação terrenos per-

lcnee;i!es d Cr11d 11 Minirq Contra a Tuberculosee vendê-los em hasta pública.

A Assembléia Legislativa do Estado fie Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 Fica o govêrno autorizado a receber em
doação o terreno cedido á Cruzada Mineira Contra aTuberculose pelo decreto n. 11.528, com a área totalde 19.834, 470 metros quadrados, terreno êsse cOnstitui- .do pelos lotes ns. 6, 7, 8 e 9 e parte do lote n. 5, do-quarteirão mi. 2 da 2. secção suburbana, de Belo Hori-
zonte, com os limites e confrontações da respectiva plan-ta cadastral

Art. 2.° Fica o govêrno autorizado a alienar em,hasta Pública, os lotes referidos no artigo 1.0 desta lei,devendo o Produto liquido da venda ser empregado na
construção do instituto Biológico "Ezeqimiel Dias".

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem ocOnhlecimmleimto e execução (lesta lei pertencer, que acuintiram e façam cumpri!' tão exatamente como nelase cOlitéiu
Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,aos 7 de outubro de 1937.

BENEI)I'ro VALADARES RIBEIRO

(]ï'is/ iaiio Monteiro Machado
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 200
Cria a medalha de Mérito Militar na Fôrça Pública e n

Corpo de Bombeiros
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta e eu sanciono a seguinte lei
Art. 1.0 Fica criada na Fôrça Pública e no Corp

de Bombeiros a medalha de Mérito Militar, destinada a
distinguir e premiar oficiais efetivos dessas corporações.

Art. 2.0 Haverá três tipos de medalhas: bronze,
prata e ouro.

Am't 3.' Essas medalhas deverão ter lJmn,025 (te dia
metro e conterão:

a) no anverso, as armas (lo Estado, circundadas
p01' 21 estrêlas;

h) no verso, ao centro, os dizeres "Mérito Militar",
circundados pelas seguintes palavras: Estado de Minas
Gerais -- Fôrça Pública".

Art. 40 A concessão dessas medalhas será da com-
petência do Governador (lo Estado, que as concederá ú
vista de relação organizada pelo Comando Geral da Fôr-
ça Pública: de bronze, prata e ouro aos oficiais que
contarem, respectivamente, dez, vinte e trinta anos de
serviço efetivo na Corporação.

§ 1.° Para organizar a relação acima referida, o
Comandante Geral da Fôrça Pública nomeará uma co-
missão fie oficiais superiores, secretariada pelo menos
graduado ou mais moderno, para, após meticuloso exa-
me (Ia fé de ofício de cada oficial, relacionar os que se
tornarem merecedores dessa distinção.

§ 2.' Além do tempo de serviço referido no artigo
anterior, os oficiais para obterem a medalha ora insti-
tuída devem preencher as demais exigências regtiiamnen-
tares.

§ 3,0 Acompanharão as medalhas os competentes
diplomas.

Art. 5.° As passadeiras das medalhas terão às cô-
res das bandeiras do Estado e fia República e, no centro,
estrêlas em miniatura, representando o número (te anos
de serviço a que correspondem.

Art. 6.° As condições essenciais para obtenção da
medalha ora instituida serão incluídas no novo Regula-
Iliento (Ia Fôrça Pública, mandado elaborar pela lei li.
119, de 3 de novembro fie 1936.

Art. 7,0 O cerimonial da entrega da medalha obe-
decerá às formalidades dos artigos 304 a 309 do Regula-
mento fie continência, baixado com o decreto n. 1.662,
de 20 fie maio de 1937, do Presidente da República.
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Art. 8., A presente lei entrará cm vide sua Public	 gor na (lataação.
Mando, portanto, a iodas as 

auto ridades, a quemo Conh ecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprirtão exatamente como nelase COntém.

no Palácio da Li berdade, em Belo Horizonte,aos 3 de OUttll)j'o de 1937.
BENEDITO \TALADAEES B EBEH1Ø

José Sial/a (te A lkjjii,

LEI N. 201
Fixa o efe tivo do COIJJO de Bo,nbcjjos para o t'.rercj/o

de 1938

A Assembléia Legislativa tio Estado de Minas Ge-
rais decreta e eu sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 
O efetivo do Corpo de Boimmbeiros é fixado,Para 1938, em 25 oficiais, 48 inferiores e 232 praças, ob-servada a ela ssificação do quadro anexo.

Parágrafo único. Os oficiais, os inferiores e pra-
ças do Corpo (te Bombeiros perceberão vencimIme;Itosiguais aos (lo pessoal mia Fôrça Pública da mesma cate-goria.

Art. 2.° O Corpo de Bombeiros será subordinado à
Secretaria (lo Interior. pomjemimjo servir de i ntermediá orientre esta e equele o Estado Maior da Fôrça Pública.

Art. 3. 1 Hevogaillse as disposições em contrário.
Mando, portanto, a to rtas as autor	 midades a que oConIi ec j n1fl0 e execução desta lei Pertencei-, que a

cumpram e façam cumprir tão exatamente tomo nela seContém.

Palácio da Liberdade em Belo Horizon te, aos 16
de outubro de 1937.

Bi:Njajlo VALADARES R8E1I0

José Maria de Alkmjin

LEI N. 202
Aprova um contrato com o Banco Coméjejo e I'//j/

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

Art. 1.0 Fica aprovado o contrato c elebrado em 2

Quadro Demonstrativo do Pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado

de Minas Gerais para o ano de 1938, a que se refere a lei 201

Estado	ofi-
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OBSERVAÇÃO: O Tte. Cel., o Major e o Capit3o médico s8' da Fôrça Pública, em comlss3o neste Corpo de Bombeiros. - Belo Horizonte, 24 de Agósto
de 1937.
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de julho de 1937 pelo Govêrno do Estado com o Banco
Comércio e Indústria de Minas Gerais, para financia-
mento das obras do novo serviço de luz e fôrça de Ube-
raba.

Parágrafo único, O contrato referido no artigo su-
pra é do seguinte teor:

"Entre o Estado de Minas Gerais, neste ato rcprsen_
lado pelo seu Governador, dr. Benedito Valadares Ri-
beiro, e pelo Seu Secretário das Finanças, dr. Ovídio Xa-
vier de Abreu, e o Banco Comércio e Indústria de Mi-
ias Gerais, sociedade anônima, com sede eu! Belo Ho-
rizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, representa.
do pelo seu presidente, dr. Cristiano França Teixeira
Guimarães, está contratado o seguinte:

Cláusula primeira

Emitirá o Estado de Minas Gerais 5 (cinco) notas
Promissórias, a prazos de 12, 24, 36, 48 e 60 meses, res-
pectivamente de rs. : 1.098:W14 ' rs. 1.219:512195,
rs. 1.369:863$013, rs. 1.562:500$000e es. 1.818:l8i8l8,
a favor do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais,
que as descontará á taxa de 9 'j°. O produto do descon-
to, que é de rs. 5.000:000$000 (cinco mil contos de réis),
será levado a crédito do Estado de Minas Gerais, em
urna conta especial, que vencerá os mesmos juros de
9 01O e que se destinará exclusivamente à lnovin!entaç5o
dos fundos exigidos à construção das obras do novo ser-
viço de luz e fôrça de Uberaba.

Cláusula segunda

Corno garantia subsidiária das iludidas promissó-
rias, entregará o ESTADO DE MINAS GERAIS ao BANCO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS a arre-
cadação das taxas de luz e fôrça de UBERABA, quer OS
provenientes do atual serviço, quer as da instalação a se
construir, até final liquidação do débito (lo ESTADO DE
MINAS GERAIS. Fica entendido que, si o montante da
arrecadação dessas taxas não fôr suficiente para o res
gate das promissórias, à medida dos vencimentos (lestas.
o ESTADO DE MINAS GERAIS promoverá o recolhimen-
to ao BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GE-
RAIS da diferença que se verificar. A importância (Ias
arrecadações das referidas taxas, bem como qualquer
outra que o ESTADO DE MINAS GERAIS depositar para
o resgate das promissórias, vencerá juros de 3% (três
por cento) em conta especial, vinculada à liquidação (lo
débito do ESTADO DE MINAS GERAIS, conta esta que
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será aberta com o depósito de rs. 500:000$000 (qui-
nhentos contos de réis) que o ESTADO DE MINAS GE-
RAIS efetuará 'no ato do desconto das promissórias a
que se refere a cláusula primeira.

Cláusula terceira

Fica entendido que o montante das obras é de cêr-
ca de rs. 5.000:000$000 (cinco miii contos de réis), e
a operação de finaciamento exposta se basea nessa cifra.
Entretanto, se, por circunstâncias eventuais as obras
atingirem soma superior a rs. 5.000:000$000, o ESTADO
DE MINAS GERAIS emitirá outros títulos, nas mesmas
condições dos anteriores, de modo a ser elevado o limi-
te !o financiamento Essa operação suplementar será so-
licitada pelo BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MI-
NAS GERAIS na devida oportunidade.

Cláusula quarta
'O BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GE-

RAIS receberá as importâncias provenientes das taxas
de fôrça e luz mensalmente, ficando bem claro que as
relações do público com o fornecedor de energia (re-
clamações, 'etc.), escapam à interferência do BANCO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS. Éste
receberá as contas devidamente apuradas mensalmente
e efetuará os recebimentos; se as contas não forem apre-
sentadas até o dia 10 de cada mês, o ESTADO DE MINAS
GERAIS permitirá que o BANCO COMÉRCIO E INDúS..
TRIA DE MINAS GERAIS se encarregue dessa cobrança,
debitando-o por êsse serviço especial e obrigando-se o
ESTADO DE MINAS GERAIS a facilitar ao mesmo BAN-
CO todos os elementos necessários à referida arrecada-
ção.

Cláusula quinta

Todos os pagamentos referentes às obras de que
trata êste contrato serão feitos diretamente pelo BANCO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS, aos res-
pectivos empreiteiros, mediante apresentação de contas
visadas pelo representante do Govêrno do ESTADO DE
MINAS GERAIS.

Cláusula sexta
O presente contrato é assinado "ad referendum" di

Assembléia Legislativa do Estado, cuja aprovação será
pelo Govêrno solicitada no início da próxima legislatu-
ra. Fica, todavia, o BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
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íE MINAS GERAIS autorizado a assumir desde logo os
compromissos e efetuar pagamentos, nos termos da cláu-
sula quinta, dentro das disponibilidades que apresentar
a conta especial de que trata a cláusula segunda.

Cláusula sétima

A inobservância de qualquer cláusula dêsle contra-
to importará na sua rescisão de pleno direito, ficando
sujeito ao pagamento de perdas e danos que se liquida-
rem.

E, assiim, justos e contratados, assinam as partes
êste contrato, nesta cidade de Belo Horizonte, aos 2 de
julho de 1937, em presença das testemunhas abaixo.
(aa.) BENEDITO VALADARES RIBEIRO. -- OVIDI()
XAVIER DE ABREU. - CRISTIANO FRANÇA TEIXEI-
RA GUIMARÃES.

Art. 2. Esta lei entrará em vigor na data (te sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (JUCII1 O
conhecimento e execução desta lei 'pertencer, que a cuni-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
tém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
1OS 16 de outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu -

LEI N. 203
Autoriza a venda de imóveis pertencentes ao Estado, silos

iw município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge..

mis decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a ven-

der os imóveis que o Estado possue na Estação de Es-
têvão Pinto, município de Mar de Espanha, constantes
de cêrca de seis alqueires de terreno e vários edificios,
ora ocupados ipelo Instituto "Bueno Brandão".

Art. 2.° A venda será feita, mediante proposta por
escrito, a quem melhor reco oferecer. Incluir-se-á na
escritura de venda a cláusula de que o comprador só
poderá ocupar o prédio depois de terminada a mudança
do Instituto.

É
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Art. 3,0 produto da venda aplicar-se-á nas dês-pesas com a adaptação da "Chacara Ro quete", doada aoEstado pela Prefeitura de Mar de Espanha e sita na i_
dade do mesmo nome e para onde se vai transferir oInstituto.

Art. 4•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, 'portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução, desta lei pertencer, que a cura-praia e façam cumprir tão exatamente como nela Sicoa tèin

Dado no Palácio da Liberdade eni Belo lIo,'izn,'aos 21 de outubr'o de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 204

Decreta a eXpiOprjação de terrenos DUJU o cwn p0 deaviação, cm Aruxá, e reconhece (1 ur-jéncj dessaapropriação e a de terrenos e /rèflifei/ojlijs neerssdrios ú funda çã da cidade h(ilneáJj do IJWrejio
A Assembléia Legislativa do EstaL ) devais decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.1 'Ficara desapropriados, Por utilidajr pú-

blica, os terrenos pertencentes a Cassiano Lemo 5 e Ou-tros, contíguos à bacia dos Agudos, no município de
Araxá, e que, segundo o plano e a planta
los e pendentes de aprovação, forem julgados neces-
ários para COilipletai' a área rio cam pa de aviação,

em collsftução, na vizii'hança das fontes hidr!Ijner,js
do Barreiro cio Araxá,

Art. 2.° Para os fins do artigo 1.245 do Código do
Processo Civil do Estado, fica reconhecida e declararia
urgência da desaro'priação a que se refere o artiío 1."
da presente lei, bern como da desapropriação dos terre-
nos e respectivas benfeitorias necessários não só à pro
teção das fontes hidromjnerais do Barreiro de Araxá,
mas ainda à fundação da cidade halne5ri der i: 1
Do mesmo município, terrenos e benfeitorias que já fo-
ram declarados de utilidade pública pelo decreto núiriro
11.410, de 30 de junho de 1934.

Art. 3,0 Esta lei entrará eni vigoé na data di' sua
publicação.
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Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de outubro
de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

LEI N. 205
Autoriza a abertura de um crédito especial de is ......

15.000:000$000 para aparelhamento da estância de
Araxá e execução de melhoramentos em outras es-
tâncias hidra-minerais do Estado.
A Assembléia Legi1ativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte dei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado, nos

termos da lei n. 30, de 6 de dezembro de 1935, a abrir
um crédito especial de 15.000:000$000 destinado à exe-
cução das obras de aparelhamento da estância de Araxú,
bern corno à realização de melhoramentos em outras es-
tâncias Isidro-minerais do Estado.

krt. 2.° Revogam-se as disposiçõs cru
entrando esta lei era vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução desta lei nertencer, que a crua-
prain e façam cumprir tão exatamente corno viela se
contém

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte,
aos 25 de outubro (te 1937,

BENEDITO VALADARES Rrnrio

Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 206

Aprova o Regulamento do Departamento de instrução da
Fôrça Pública, baixado com o Decreto is. 200, de 7
de agôsto de 1935, pelo Governador do Estado
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento do l)eparta_

mento de Instrução da Fôrça Pública, a que se refere &
Decreto n. 200, de 7 de agôsto de 1935.
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Art. 2. Para conclusão dos cursos em 1937, os
atuais alunos do Curso de A perfeiçoamento de Oficiais,
Curso de Formacão de Oficiais (3,0 ano), Curso de A per-feiçoamento de Saraentos e Curso de Monitores de Edu-
cação Física, serão considerados a p rovados, desde quecada aluno obtenha a média de conjunto 5 (cinco), não
podendo ter média anual em qualquer disciplina infe-
rior a quatro (4).

Art. 3.° Revogam-se as disposicões eia contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que
cumprain e façam cumprir tão exatamente como nela secontém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo ilorizontc,
aos 25 de outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnlnz

LEI N. 207
Isenta de imposto os aios de aposentadoria dos fuiacio-

Ilários do Estado
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica extensivo a todos os atos de aposenta-

doria dos funcionários do Estado a isenção a q.ie se re-
fere a Lei n. 117, de 3 de novembro de 1936.

Parágrafo único. Cessará a partir desta lei a co-
brança das prestações ainda devidas em virtude das apo-
sentadorias anteriores.

Art . 2.° Esta lei entrará em vi gor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas OS autoridades a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a Cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela secontém.

Dado no Palácio da Liberdade, CIfl Belo Horizonte,aos 27 de outubro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de .4 lkmjnm
Ovídio Xaiej de .11)1 cii
Israel Pinhefto da Silva
Cristiano Monteiro Machado ..............
Ovídio Xavier de Abrem,, designado para res-

ponder pelo experiente da Secretaria de Viação e ObrasPúblicas.
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LEI N. 208
Àutoriza o Podei Executivo a reorganizar o Instituto

Pasteur", de Juiz de Fora
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o govêrno autorizado a reorganizar os

atuais serviços do Instituto "Pasteur", de Juiz de Fora,
sob a denominação genérica de Assistência "Dr. Eduar-
do de Menezes", que abrangerá os seguintes serviços.
Instituto "Pasteur", destinado ao serviço anti-rábico;
Dispensário anti-tuberculoso; Serviço anti-ofídico e La-
boratário Central.

Art. 2.° A Assistência "Dr. Eduardo de Menezes"
terá o seguinte pessoal:
Diretor geral ..................12 :000$000

Serviço anti-rábico:
1 médico ....................7:980$000
2 serventes ....................4 :800$000

Laboratório Central e Serviço anti-
ofídico:

1 médico ....................7:980$000
1 servente ....................2:400$000

Dispensário onti-tuberculoso:
1 médico ....................7:980$000
1 assistente ....................3 :600$000
1 enfermeira .................. 4 :800$000
1 auxiliar de dispensário	 2:400$000
1 servente ....................2:400$000

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro
de 1938.

Art. 4.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte,
aos 27 de outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisifano Monteiro Machado
fjvÍdi() Xavier (te Abreu

ILÊ
	 Ii	/
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LEI N. 209

Organiza o serviço de defesa contra a lepra
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 

Afim de tornar mais eficiente, no Estado,
a defesa contra a lepra, fica o Govêrno autorizado a reor-ganizaro respectivo serviço, dividindo-o em Centro de
Estudos e Serviço 'de Profilaxia, ambos SOb a imediatas uperjflten'clêicj do Diretor da' Saúde Pública

Art. 2. 1 O Centro de Estudos 'da Lepra, com séde
na Capital, terá a seu cargo a investigação científica da
moléstia e dos processos de prevenção e cura, sob todos
OS seus aspectos; e o Serviço de Profilaxia, também com
sede na Capital, superintenderá todos os serviços técni-cos e administrativos destinados \ prevenção e cura dailloiésti0

Art. 30 O Centro de Estudos da Lepra terá sobSua dependência, na parte •de investigação científica, oInstituto CII' Pesquisas "Gaspar Viana", da "Colônia San-
ta Isabel" e todos os demais estabelecimentos e institui-
ções que o Estado criar com finalidade idêntica.

Art. 4.° O Serviço de Prolifaxia será constituídoPelas seguintes dependências:
a) Secção Administrativa;
h) Secção Técnica;
e) Dispensário Central de Belo Horizonte;
d) Dispensários Regionais e Serviços Itinerantes;
e) Colônias agrícolas já existentes, ou que forem

criadas, nas zonas de maior Ocorrência 'da lepra;
f) Hospitais, sanatórios e asilos;
g) Preventórios
Art. 5.° Serão orientados e fiscalizados pelo Ser-

viço de Profilaxia, quaisquer instituições ou estabeleci ..Tilentos de caráter privado, já existente ou que se cria-
ren], destinados ao recolhimento de comunicantes, isola-mento, 011 tratamento de doentes.

Art. 6.° Os funcionários do Serviço de Defesa Con-tra a Lepra serão os constantes do quadro anexo. En-quanto não se votar o Estatuto dos Funcionários do Es-
tado, ficarão sujeitos, quanto á sua disciplina, regalias e
vantagens, ao Regulamento da Secretaria da ' Educação eSaúde Pública.

Parágrafo único. Além dos funcionários, disporá
o Serviço dos empregados subalternos constantes do
quadro anexo, aos quais não se aplicará o Estatutos dos
Funcionários, e cuja disciplina e atribuição serão esta-
belecidas no Regularnent0 para a execução desta lei.
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Os funcionários do Serviço de Defesa Con-
tra a Lepra serão nomeados mediante l)i'O'POSta do Di-
retor de Saúde Pública, dependendo o preenchimento
dos cargos técnicos de título científico e curso especia-
lizado de leprologia, nos termos do decreto 11.289, de 5
de abril de 1934.

Art. 8." Não poderão ser nomeados ou contratados,
para serviços que exijam contacto com os 'doentes, pes-
soas sans, menores de 21 anos; e para os empregos subal-
ternos dar-se-á preferência, tanto quanto 'possível, aos
doentes válidos, afim de reduzir as possibilidades do
contágio.

Art. 9•0 No Regulamento que expedir para a cxc-
cuçáo desta lei, estabelecerá o Govêrno os deveres e atri-
buições do:; funcionários e empregados, organizando a
escada de substituições internas e definitivas, tendo em
vista anti guidade aliada à competência e zêlo pelo ser-
viço.

Art. 10. Cada serviço itinerante será confiado a
uni médico rliefe, 11111 auxiliar de laboratório, 2 auxilia-
res de dispensário e nai servente. Deslocar-se-á o ser-
viço deacôrdo com as necessidades e por determinação
do Diretor (te Saúde Pública.

Art. 11 Destinam-se as Colônias ao isolamento e
tratamento de leprosos e à observação dos indivíduos
suspeitos ali recolhidos, bem como a estudos de lepro-
logia.

Art. 12. Compreenderão as Colonôias as seguintes
secções:

a) secção (II' assistência médica, constituída pelos
dispensários e hospitais;

b) vila (los doentes, organizada, tanto quando 'pos-
sível, sob a forma (tc centro urbano;

e) secção de estudos (sômente na Colônia Santa
Isabel)

d) secção agrícola industrial, Para ocupação dos
doentes válidos;

e) serviços gerais a(lministrativos;
f) bairro residencial dos funcionários e emprega-

dos sãos.
Art. 13. Ao regulamentai. o serviço das Colônias,

estabelecerá o Govêrno:
a) sua administração interna;
h) as condições de internação e a classificação dos

doentes;
e) prescrições relativas ao casamento de leprosos,

regime ole vida dos casados e segregação dos filhos nas-
cidos nas Colônias;

(1) regime a ser observado pelas diversas classes
de doentes;
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acôrdo com as instruções baixadas pelo Diretor de Saú---
de Pública.

Art. 22. Os laboratórios subordinwdos ao Centro
e Estudos ficarão obrigados a atender, com a máxima -

presteza, às requisições de exame -bateriológicos ou de
outras pesquisas clínicas, feitas pelo diretor e pelos mé-
dicos do Serviço de Profilaxia, para fins diagnósticos.

Art. 23. Continuam em vigor as disposições do de-
creto 8.116, de 1927, relativas ao estudo e profilaxia
da lepra, na parte em que não colidireni com as dispo-
sições desta lei.

Art. 24. Os cargos novos criados por esta lei, só
serão preenchidos mediante justificação de sua neces-
sidade pelo diretor de Saúde Pública.

Art, 25. No regulamento que baixar para a exe-
cução desta lei, fixará o Govêrn 0 os deveres e atribui-
çes dos funcionários e empregados, e distribuirá os ser-
viços pelas diversas secções, estabelecinientos e depen-
(fêflCias, cOIP a ordem interna (le cada tini, podendo co-
minar a multa de 50000 a 1:000$000 a todos aqueles
que, estranhos ao serviço- lhe ernharaçarem, de qualquer
niodo, a execução.

Art. 26. Revoa-1m-se as disposições em contrário.
ando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

rinh-cirieno e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
CO1I'ttIfl

Dado no Palácio da Liberdade, com Belo Horizonte,
ao; 28 de ou ibro de 1937.

BENEDITO VALA DARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado
()uíd!() Xavier de Abre,,

QUADRO A QUE SE REFERE A LEI N. 209
PESSOAL DO SERVIÇO DE DEFESA CONTRA A LEPBA-

Centro de Estudos:
Diretor do Centro de Estudos, 28:800$000.
1 praticante de Centro, 4:200$000.

No Instituto "Gaspar Viana":
1 Bacteriologista, 19:800$000.
1 dactilógrafo bibliotecário e tradutor, 4 :200$000.
2 auxiliares 'de laboratário-fotógrafos, a 4:200$000—

8:400$000.
1 servente, 3:00000,

kI,111
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e) separação dos delinquentes indesejáveis;
f) condições de alta, de visita aos leprosos e da

licença a êstes para sair;
g) prescrições destinadas a preservar do contágio,

não só o pessoal são da colônia, mas também os que
ali forem;

h) regime de trabalho dos doentes válidos e suas
relações com pessoas sans da Colônia ou de fora;

J) deveres e atribuições dos funcionários e empre--gados da Colônia e sua disciplina interna.
Art. 14. Aos doentes que dispuzerem de recurso

será facultada a construção de residências próprias, em
terreno que lhes será concedido para êsse fim, de acôrdo
com plantas aprovadas pela Secção de Profilaxia.

Parágrafo único. Os doentes que construirem casas
poderão transferj-las a outros, mediante licença do dire-
tor da Colônia. Se não poderem transferí-las, adquiri-las-
á o Estado, mediante indenização, e dar-lhes-á o destino
conveniente

Art. 15. O Hospital de Lázaros de Sabará destina-
se ao isolamento e tratamento dos condenados e loucos
acometidos de lepra e dos que recolhidos a outros esta-
belecimentos, se hajam tornado indesejáveis pelo seu
máu procedimento

Art. 16. Em complemento ao plano que for esta-
belecido para a profilaxia e cura da lepra, poderá o Go-
vêrno instalai-, em zonas apropriadas e dentro das do-tações orçamentárias, sanatórios, asilos e preventórios
destinados aos leprosos,

Art. 17. Os sanatórios serão organizados nos mol-
des de estabelecimentos congêneres de molde a propor-
cionar aos doentes que (liSpuzerem de recursos todo o
confôrto, de par com eficiente tratamento.

Art. 18, Nos asilos que forem instalados, recolher-
se-ão os indigentes inválidos e os julgados incuráveis.

Art. 19. Os preventórios destinam-se à assistência
médica, profilática, e social, aos filhos de leprosos, que
neles permanecerão enquanto necessitarem de obser-
vação.

Art. 20. Os dados relativos ao serviço de defesa
contra a lepra deverão ser mantidos em reserva, dêsde
que a isso não se oponham interesses mais respeitáveis
da saúde pública.

Art. 21. Para realizar os serviços a seu cargo, o
diretor do Centro de Estudos, por si ou pelos auxiliares
que designar, terá sempre livre entrada em todos os es-
tabelecimentos e 'dependências do Serviço de Profilaxia.
Ficará o respectivo pessoal obrigado a prestar-lhe, todas
as informações e todo o auxilio julgados necessários, de-

1
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1 médico anátoin0 patologista residente, 16:8008000
Serviço de Profilaxia:

1 Diretor do Serviço de Profilaxia, 28:8008000.
Secçg 4cliniuislrutjvt1

1 amanuense, 6:2408000.
1 praticante, 3:0608000.
1 servente, 2:400$00.0
1 "chauffeLjr" de 2.', 3:600$000.
1 ajudante dc "chauffeur", 2:8808000.

Secção Técnica:
Médico chefe da Secção Técnica, 14:400$000.
1 arquivista, 5:400$000.
1 cartógrafo calculista, Ci :4800Q0.
1 praticante de amanuense, 3-060$000.
1 servente, 3:0008000

No Dispensário Genital:
2 médicos auxiliares,a 12: 000$000, 24 :0008000.1 praticante de amanuense, 3-060$000.
2 auxiliares de laboratório a' 4:200$000  - .:4008000.
2 auxiliares de Dispensário a 3:6008000, 7:2008000.
1 fotógrafo, 4:200$000.
1 guarda sanitário, 3 :600$000
1 servente, 3 :00000o.

GOldfl/(/ "San!', Isabel''
1 diretor chefe dos Serviços Clínico5, 24:000$00o.
4 médicos auxiliares, residentes, a 1 6:8008000 -

1 médico encarrejl 0 de Fisiotej'aija 10:8008000.
1 médico oculista, 10:8008000.
1 iuécjio o10 - r i1104ai.jno	ist'i 10 :800$000.1 médico radiologista 10:8008000,
1 médico cirurgicool)stetra 10:800800
1 cirurgi5odntjs0 10:800,$'000.1 fa r

macêutico chefe cio Instituto de Química,4008000
1 ajudante de Fisi o terapia, 4:560$000.
1 auxiliar de farmácia, 3:3608009
1 enfermeiro chefe, 4:8008000.
4 enfermeiros a 3:600$00() --- 14:400,$'000,
1 adrninjstra(lor, 9:0008000.
1 irmã superintendente e 15 auxiliares, a 1:200$00019:2008000
1 escriturário, 7:200$000.
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1 auxiliar do administrador, 3:6008000.
1 auxiliar de escrita, 3:6008000.
1 praticante de amanuense, 3:600$000.
1 mestre de cultura, 7:8008000.
1 hortelão jardineiro, 1:800$000.
1 retireiro, 1 :800$000.
1 auxiliar de mestre de cultura, 3:600$000.
1 guarda-chefe, 3:8408000.
1 eletricista, 3:0008000.
1 telefonista, 3:000$000.
1 pedreiro, 2:4008000..
1 carpinteiro, 3:6008000.
1 encarregado de motores, 4 :200$000.
1 ajudante do encarregado de motores, 3:0008000.
1 encarregado das bombas, 2:4008000.
1 zelador dos canais e represas, 2:400$000.
1 "chauffeur" de 1.' classe, 4:2008000.
1 "chauffeur" 'de 2.' classe, 3:6008000.
1 cozinheiro, 2:400$000.
5 auxiliares de cozinha, a 2:160$000 - 10:800$000.
5 copeiros, a 1:8008000 - 9:0008000.
1 maquinista, 3:6008000.
2 lavadeiras, a 1 :440$000 - 2:880$000.
1 costureira, 1:4208000.
2 serventes, a 2:1608000 - 4:3208000.
C) diaristas de lavam-a, a 1:440$000 -- 8:6408000.
6 vigias, a 1:800$000 - 10:800$000.
2 serventes, a 3:000$000 - 6:000$000.
1 mecânico. 4 :200$000.
1 padeiro, 4:200$000.
1 ajudante de padeiro, 2:400$000.

No Hospital de Lázaros de Saberá:
1 diretor, 16:800$000.
1 dentista, 7:200$000.
1 administrador, 3:600$000.
1 escrevente microscopista, 4:2008000.
1 auxiliar de dispensário, 3:6008000.
4 enfermeiros, a 3:0008000 - 12:000.$000.
3 guardas, a 2:6408000 - 7:920$000.
2 vigias, a 1:800800.0 .- 3:6008000.
2 cozinheiros, a 1:200$000 - 2:400$000.
2 ajudantes de cozinha, a 600$000 - 1:2008000.
2 lavadeiras, a 1:8008000 -- 3:6008000.
1 servente, 2:400$000.
3 diaristas de lavoura, a 8338300 - 2:5008000.
1 servente de cozinha, 1:800$000.
1 servente, 2:400$000.

-.	 •Ií
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3 diaristas de lavoura, a 833$333 - 2:500$000,—
1 servente de cozinha - 1 :800$000.

Pessoal necessário aos dispensários regionais e
serviços itinerantes:

14 médicos chefes, a 14:400$000 - 20l:600$000.
28 auxiliares de dispensários, a 3:600$000 -100:800$000.
14 auxiliares de laboratório, a 4:200$000 --58 :800$000.
14 serventes, a 2:400$000	33:600$000.

Pessoal necessário às colônias regionais:
3 diretores de Colônia e chefes dos serviços clínicose de laboratório, a 24 :OQQ$000 - 72 :000$00u.3 administradores, a 9: 0O0000 - 27:00000.3 superintendentes e 30 irmãs auxiliares, a1.00000	39:600000
3 "chauffeurs", a 3:600$000 - 10:800$000.
3 cozinheiras chefes, a 3:000$0,00	9:000$00).
à auxiliares de cozinha, a 2:160$000 _ 6:480000.3 padeiros, a 4:200$000	12:600.000.
3 mecânicos eletricistas, a 5:400$000 - 16:200S000.
d guardas, a 1 :800$000	10:800$000.
3 auxiliares de laboratório, a 4:200$00012:600$000.
3 s(rventes de laboratório, a 2 :160$000	6:48000.9 médicos para doenças internas e dermatolugia.

(nãu i esidentes, alas obrigados a plantão), a 12:900$00o
1O8:O000OO
3 médicos oculistas, a 9: 600$000	28:800$0003 médicos oto.ri nolaringologis 5 a 9:600$0()028:800$000.
3 enfermeiros chefes, a 4:800$000	14:400$000.3 chefes de cultura, a 3:600000	10:800$000.

LEI N. 210
Expropria terrenos em Tocantins, rnunicjpj 0 de Ubá,paivj construção de urna Colônia Regional

A A.sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica expropriada no lugar denominado"Córrego São Domingos", distrit 0. de Tocantjns, municí-pio de Ubá, a área de terreno, sita em propriedades deAntônio Teixeira de Siqueira, José Rodrigues da Costa,
Antônio da Costa e herdeiros de José Teixeira de Si-
queira, e que, segundo planta já organizada, se consideraindispensável para assento da Colônia Regional, do ser-
viço de combate à lepra, a sei construída naquele mu-nicípio,
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Art. 2. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuiu-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela s.
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 28 de outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

LEI N. 211
Autoriza a doação de um prédk e respectivo terreno é

Prefeitura de Girnirim
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a doar

à Prefeitura de Gimirim o antigo edifício onde funcionou
o quartel da mesma cidade, bem como o respectivo ter-
reno.

Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 28 de outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES Rinsmo
José Maria de Alkmini
Ovidio Xavier de Abreu

LEI N. 212
Reorganiza os serviços da Secretaria (1(1 Educação e Saú-

de Pública
A Asseinbliéa Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Afim de racionalizar Os serviços da Se-

cretaria da Educação e Saúde Pública e dar maior efici-
ência à parte técnica dos mesmos, fica o Poder Executiva
autorizado a reorganizá-los, de acôrdo com o disposta
nesta lei.

-.
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Art. 2.° Terá a Secretaria da Educação e Súcle Pú-blica a Seguinte organizaç0 Pela qual .se distribuirãoos serviços a seu cargo:
1) Gabinete do Secretái'jj;
II) Diretoria Geral da S?aúçje Pública .
111) Diretoria Geral da Assistência Hospitalar;
IV) Depar tamento de Educação;
V) Inspetoria do Expediente;
VI) In spetoria Técnica;
VII) Inspetoria do Ensino Primário.
VIII) Inspetoria do Ensino Secundário e S'uperioi--IX) Inspetoria de Contabilidade C Material;X) In spetoria de Estatística 'Educacjonai

ral;
XI) InsPetoria de Propaganaj e J)ifusijo	 Cultu-
XII) Instituto Biológico "Ezequiel Dias".
Art, 3.° As diretorias de Saúde Pública, de Assis-tência Hospitalar e o Instituto Biológico "Ezequjel Dias",Pelo caráter especial das atribuições que lhes silo 

deridas, constituirão objeto do reguiame 0 espeejul.Art. 4. 1 Na direção e administração ki ensino seráo Secretário assistido, em caráter meramente consultivo ,pelo Conselh0 Superior de Instrução.
Art. 5.° Ao fazer a distribuição dos 'serviços e 'atri..buições J)el'os diversos d ep artamentos terá o Govêi-no emvista a Separação , tanto quanto possível completa, entre•O Parte a dministrativa e a parte técnica, afim de (Jue essanão seja sacrificada por aquela.
Art. 6.° Os cargos de chefe de gabinete (lo Secre-tário, chefe do Departamento de Educação, auxiliar técni-co e oficaj 5 de gabinete do Secretário Serão de sua ime-diata confiança.
Art. 70 

As inspetorias técnicas e 'de difiusã,) cuj_tnrai poderão ser p rovidas em caráter definitivo A 5 de-mais iflspetorjris serão exercidas em comissão quando opreech j me11 0 do cargo não se fizer por Promoção dechefes de serviço.	-

Parágra-fo único. Os inspetores Poderão ser reino-
Vidos de unia inspetoria para outra, conforme a conveni-ência do serviço-

Art. 8.° O ingresso no quadro da Secretaria far-se-á, obrigatorjrriij pelo cargo 'de p raticante , na for-ma que for estabelecida no regulamento . Os demaiscargos serão p reenchidos por promoção, sondo-o doistêrços por merecimento e uni têrço por anti guidade, me-diante proposta, em ambos os casos, de uma comissão (te
cinco funcionários Não poderá fazer parte 'da mesma
(ru em for demissjvei sem processo.

Parágrafo único. Na hierarchjj da Secretaria, in..

r
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cluir-se-á a classe de escritruái-ios entre as de praticantes
e terceiros oficiais.

Art. 9.	Além de outros direitos e vantagens dos
funcionários daSecretaria, estabelecerá o regulamento:

a) a estabilidade no cargo, depois de dois anos
de exercido, para os (fie tivereni feito concurso; e, de-
POiS de dez anos, para os nomeados sem êle.

b) o inquérito administrativo para a dispensa dos
que gosarem da garantia estabelecida na letra" a";

C) capitulação das faltas que justificam o processo
administrativo;

d) férias anuais remuneradas de vinte dias, nas
condições que o regulaiiiento determinar;

e) as causas que justificam o abono de faltas;
f) licença especial à funcionária gestante;
g) recurso contra a imposição de penas discipli-

nares.
Art. 10. Os funcionários da Secretaria, pelas in-

frações de disciplina interna OU de deveres funcionais,
ficarão sujeitos às seguintes penalidades

a) admoestação;
1)) repreensão;
e) multa até 500$000;
d) suspensão até três meses;
e) demissão.
Art. 11 .As listas para promoção por mnerecinienlo

5C1ã) organizadas em dezembro de cada ano, salvo o caso
(te esgotai.iente, e valerão para todo o ano seguinte.

Art. 12. Ficam equiparadas, em urna só classe,
todos os serventes da Secretaria, com vencimento anual
de 2:640$000.

Art . 13. Os sei-viços administrativos cio Conselho
Superior da Instrução Pública ficarão a cargo do chefe
mie uma das secções cia Inspetoria do Expediente, o quat
exercerá também ,as funções de Secretário do mesmo Con-
selho.

Art. 14- Com exceção (los inspetores, chefes, ofi-
ciais e auxiliares de gabinete do Secretário, todos os
funcionários da Secretaria serão obrigados ao ponto, ob-
servado, quanto ao expediente, o horário das demais Se-
cretarias de Estado.

Art. 15. Os serviços a cargo das diversas Inspe-
torias serão distribuídos por secções, tendo-se em mira
a especialização rios assuntos; ni :'s deu tio de cada secção,
executadas as atribuições de chefe, as demais serão
cumulativas, em ordem a se dispensar as substituição •de
uns funcionários pelos outros.

Am-t. 16. Ficam suprimidos os cargos de Diretor
Geral da Secretaria, Sub_I)iretor e, quando vagarem, os
de Almoxarife e Zelador.

:2
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Art. 17. Fic2, suprjmidio o atual Corpo Técnico deAssistência ao Ensino.
Art. 18. Fica limitado a 69 o número de assistente,,;tecnicos do ensino, cora vencilnent () igual de ......9: 6008000 por ano.
Parágrafo único. Aos assistentes quando em via-gem 'de inspecção fora da sua sede, sria de 208000.	 erá abonada a diá.
Art. 19. Os atuais assistentes contratados e comis-

sionados, com mais de dois anos de exercício, e cuja
Capacidade e eficiência forem apuradas pela forma que oregulamento 'determinar, poderão ser efetivados a juizoto Govêrno.

Art. 20. Além 'das funções que lhes forem atribuí
das em razão do cargo, fic.rã() OS assistentes técnicosob igados a desempenhar quaisquer outras que, a bemd0 ensino, 'lhes cometer o Secretário

Art, 21. Passam a ter a 'denominação de assisten-
tes de laboratório, com vencimento anual de 6:6008000,
as atuais auxiliares técnicas d Escola, de Aperfeiçoa Me
to; de assistente geral de educação física 'o atual inse-tor 'de educação física; e de assistente do ensino de 'de-senho, o atual inspetor do ensino de desenho.

Art. 22. Os atos e decisões dos inspetores e chefesde secção poderão as partes recorre i para	Secretário,dentro de dez dias e com efeito suspensivo Da decisãopor êste proferida caberá recurso, dentro d 0 mesmoprazo e com o mesmo efeito, para o Governador 10Estado.
Art. 23. O pessoal da Secretaria da Educaçã 0 eSaúde Pública bem como o do Ginásio Mineiro de Belo

Horizonte, serão os constantes da tabela anexa. Serão
mantidas os demais funcionários técnicos e adininjstri..
tivos do ensino em geral e dos outros departamentos
subordinados à Secretaria, com as funções fixadas nasleis e regulamentos vigentes, salvo as modificações Cons-tantes do regulamentj que for baixado em virtude destalei.
rio. Art. 24. Revogam-se as disposições em contr(r.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem oConhecimento e execução 'desta lei pertencer, que a Cum~pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-'tém.
Dado no Palácio da Liberdade , em Belo Horizonte,aos 30 de outubro de 1937.

IIENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Ovídio Xavjez. de .4hieu
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QUADRO A QUE SE REFERE O ARTIGO 23
Secretário, 36:0008000.
Chefe 'do Gabinete, 18:000$000.
Auxiliar Técnico do Secretário, 18:00080000
2 oficiais de gabinete, a 12:0006000 - 24:0008000.

Depuráu; eu Ia de Educação
Chefe (lo Departamento, 24:(}00$000.
2 assistentes a 9:6008000 - 19:200$000.
Primeiro oficial, 9:840$000.
Segundo oficial, 8:1608000.
2 praticantes, a 3:0608000 - 6:1208000

Inspetoria Técnica
Inspetor, 18:0006000.
Auxiliar de Inspetor, 12:0006000.
8 assistentes, a 9:600$000	76:8008000.
2 escriturários, a 5:2606000	10:520$000
2 praticantes, a' 3:0608000	6:1208000.

Ias pelorki de Propaganda e Difusão Cultural
Inspetor, 10:0006000.
2 assistentes, a 9:600$000 -- 19:2008000.
Redator Chefe da Revista do Ensina, 12:000$000.
Revisor da Revista do Ensino, 6:0008000.
Primeiro 'oficial, 9:840$000.
Segundo oficial, 8:1608000.
2 terceiros oficiais, a 6:2408000 -- 12:4808000.
2 escriturários, a 5:2C0$000	10:5208000.
4 praticantes, a 3:0608000 - 12:2408000.

Inspetoria do Expediente
Inspetor, 18:0008000.
Chefe do Serviço de Comunicações, 12:0008000.
Chefe da Secção Central, 12:0008000.
3 primeiros oficiais, a 9:840 1,'000	29:5208000.
4 segundos oficiais, a 8:1608000 -- 32:6408000.
O terceiros oficiais, a 6:2406000 - 37:440$0,00.
8 escriturários, a 5:2608000 - 42:0806000.
12 praticantes, a 3:060800	36:7208000.

Arquivo
Arquivista, 9:8408000.
2 escriturários, a 5:2608000 -- 10:5208000.
2 praticantes, a 3:0606000	6:1208000'

Portaria
Porteiro, 4 :2008000.
Ajudante de porteiro, 3:6006000.
Zelador, 3:6008000.

4
	 1
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6 Contínuos a 3:24000t	19 : 14000(i35 serventes, a 2:640íj00	92:400$00
Garage

3 motoristas de 1. classe, a 6:000$0Q	18:000000
2 motoristas de 2.1 classe, a 4 :800$OQQ	9:600$OO.

IJlSJ)c'1jjjj do 1,, li i., 1 0 Priintírjo
IflSpet, 18:000$000
5 chefes de secção, a 12:000$00()	60 :00005 Primeiros oficiais, a 9 :84OOt)0	49 :2OOQ)8 segundos olicais, a 8 :l6000	- 65:28tj OOO10 Terceiros oficiais, a 6:24000	62:400$00012 Escriturj	a 5:260$o()0	- 63:120$00o .15 Praticantes, a 3:060$000	4.5:900$000.

II SjJe1orja do Ensino Seei,31001'j0 e Supz1.
Inspetor, 18-000$000.
3 Chefes de Secção, a 12 :000:oO0 - 36 :O00j02 Primeiros Oficiais, 9 84 0$000 - 19 :680,90)4 Seguudo Oficiais , a 8 :16Uj(l0) - 32 :G4000o6 Terceiros Oficiais , a 6:240$000 - 37:440$000.8 Escriturários, a 5: 260$000 - 42.080000
10 Praticantes, a 3:060$000 - 30:600$000

Inspetorici de Contabiljchrdc e -uluteriul
Inspetor, 18:000$000.
2 Chefes de Secção, a 12:000$000 - 24 :000$01)0.2 Primeiros Oficiais , a 9:840$000 - 19:68080004 Segundos Oficiais, a 8:16Oç0O --32:64O.0O0
6 Terceiros Oficiais, 6 :210OOo	37 :440008 Escriturários, a 5:260$000 - 42:080$00010 Praticantes, a 3:060$000	30:600$o00Almoxarife , 4:800$000.
3 Expeditor, a 2:760$000	8 :280$000

Inspetoria de Esto/í.j,.((
Inspetor, 18 :000$000.
Assistente Chefe, 12:000$00(),
3 Ajudantes, a 9:840$000	29 :520$000
Primeiro Ofici 1, a 9:840$00G.
2 Segundos Oficiais, a 8:160$000 -- 16:320090
3 Terceiros Oficiais. a (i :240$000	18:7200004 Escriturários, a 5:260000	21 :040$000.

ii: -• 00_

8 Praticantes, a 3:060$000 - 24 :480$000.
Cartógrafo, 9:600$000.11

Ginásio Mineiro de Belo Horizonte

Reitor, 15:600$000.

Vice-Reitor, 12:000$000.
Secretário, 7:800$000.
Bibliotecário, 4:200$000.
Auxiliar do Bibliotecário, 2:400$000.
Auxiliai- da Secretária, 2:400$000.
Datilógrafa, 3:080$000.
Auxiliar da Datilógrafa, 1 :800$000.
Primeiro Escriturário, 4 :320$000.
Segundo Escriturário, 3:600$000.
21 Professores, a 10:200$000 - 214 :200$000.
3 Preparadores, a 3:G00$000 - 10 :800$000.
5 inspetores, a 3:600$000	18:000$000.
7 Auxiliares de Inspetor, a 3:000000 --

21 .000$000.
Zelador, 3:000$000.
8 Serventes, a 2:40,0$000 --- 19:200$000.
Porteiro, 3:600$000.
Jarclineiro_Hortelão, 2:400$000.
2 Serventes do Laboratório, a 3:000$000 -- . .

6:000$000.

LEI N. 213

Cria o Quadro de Oficiais de Reservo na Fórça Pública cio
Estado de Minas Gerais; dispõe sôbre vi inatividade
dêsses elementos, e contém outras disposições.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica criado, na Fôrça Pública do Estado o
Quadro de OficFais de Reserva (Q. O. R.)

Parágrafo único. O Q. O. E. ficará anexo ao Esta-
lo Maior da Fôrça Pública, o q ual deverá ter assentainen_
to; de cada oficial nele incluído.

Art. 2.0 Pertencerão ao Q. O . E., par onde serão
transferidos, todos os oficiais enquadrados nos dispositi-
vos militares da inatividade.

Parágrafo único São os seguintes os motivos em vir-
tude dos quais passam à situação de inatividade os ofi-
ciais da Fôrça Pública:

a) Agregação;
b) Transferência para a reserva;
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C ) Reforma
Art, 3.1 Verifjsi._se_á agregaç0 quando o ofiij'se aliar:
a) cometido de moléstia Contagios

aio quadro flosológico do regim	Fôsob 0.snúmeros 13 "a" e 43 "b"• 0 da	rça Púhljt-a
b)

em dSPonibi1idade na foi'm00 do am't .3° alei a. 863, de 19 de setembr0 de 1924;c) licenciado na forma d0 P arágrafo 2." tio (Ieci'to 1.497, de 30 de dezembrode neg	o 5	de 1901, para tr'a 'tainc. tit0por espaço igual ou superjo	ma 24	eses;d) desertado ou extraviado
a)
Parágrafo único. Ficarão igua1met agregj(h)5 .oficjai que, porP	 alotivo de revi'm's 0 fm, fida E.	., cru virtude de decreto ou 'sentença 

flãtra'r, lia data da reversão vaga 'do CflCOii
nosquadro5 ordinários fixados	o respectivo posto

tretanto	 por lei. Será transferido, en-Para o serviço ativo, quanco se verificar vagad'o seu 'pôsto no	 quadro ordinário;
'b) o oficial que, em serviço ativo da Fôrça Públjc-aaceitar qualquer carg0 público perm anentesua carreira militar, excetuado. lOs ca	

estranh0
sos previstos :uparáraf0 1.0 do artigo 172, da Constituição Federal;e) também o oficial que, em serviço ativo, aceitar

cargo público temporário de nomeação ou eleição, nãoprivativo da
d 

qualidade militar, ressalvada smas
deral.
exceções i parágrafo cio artigo 172 da Constitfflç	

as me0 Fe
Art. 4.° 

Á ti'an,sfeiênrja 'para a rcscry0 se veri-ficará:
a) no termos do art. 2.° da lei o. 863, de 19

de setembro de 1924, quando o oficial atingir a idademáxima para o serviço da corporaç0 a saber até ca-'puS01 -- inclusive	ã5 aao;; rajar_tene flte_col.oiiel ecoronej	65 ano,5
b) n'os termos 'do decreto 11.261, de 13 de março

de 1934, a pedido ou "ex-ofício", {luando o oficial 
Con-tar mais de 30 anos de serviço p restado ao Estado, a con:tar do dada do al i stamento até a da' reforma,ção feita dos descontos regulameflt0r	abstra-5 'do tema reforma ordinária ou	 po par.apara invalidez comp rovada;c) nos termos do decreto n. 114, de 5 (le julho de1935, os segundo5 tenentes conhissjoflados comui) reendi(t0 .no artigo 1 •0 do mesmo decreto:d) nos termos 'do art,

	

	 d21 da lei federal o. 
d
192, e17 de j aneiro de 1936, qu'and0 o ofiij Solicitar	rj5são da Fôrça Pública;	 c

e) q iman() o oficial , exercendo C:rg() ('letivo) OU não,se conservar afastado da atividade militar por ina	 i f..8 anos c ontlnuos ou 12 não contínuos
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Parágrafo único. O 'oficial que, contanto menos de
10 anos de serviço, for julgado incapaz pela .1. 1 .S . , pn:
molestia ou defeito adquirido no desempenho de suas
funções públicas, será transferido 'para o Q. O. E., co-
ITIO reservista,

Art. 5,0 A reforma se verificará:
u') quando o oficiaj for acometido de lépr'a, no

exercicio de suas funções, nos ternws 'do decreto n.
10 . 028, 'd'e 22 de agôsto de 1931;

h) quando o oficial se acham', física ou mentalinen_
te, impossibilitado •de continuar n'o serviço, por moléstia
ou defeito adquirido em consequência do desempenho
de suas funções públicas, 'contando mais de 30 anos
líquidos de serviço, na fornia do artigo 1.°, parágrafo
1.0 da lei 500, de 21 de setembro de 191)9;

e) quando o oficial se achar nas mesmas condições
do artigo anterior, contando, porém, mais de 10 anos e
menos de 30 anos de serviço, nos termos do parágrafo
cio artigo 1.0 da mesma lei 500;

d) quando o oficial se invalidar cm consequência
de acidente ocorrido no serviço das respectivas funções,
de acôrdo com o artigo 3.° da supracitada lei 500;

e) quando o oficial for condenado a pena restri-
tiva de liberdade por tempo superior a dois anos, haven-
do a sentença a'ssado eni julgado, se o tribunal decidir
seja êle reformado atendendo à natureza e s circuns-
tâncias do 'delito e à fé de ofício cio acusado, nos termos
da Itiina parte do parágrafo 1.0 do artigo 165, da Cons-
tituição Federal;

f) quando o oficial for condenado 'a mais de 12 e
a menos de 24 meses, havendo a sentença passado cio
julgado, nos termos da lei n . 1.041, de 25 ole setembro
de 1928, por qualquer dos crimes previstos 'no artigo
5° da lei 500, de 21 de setembro de 1909: furto, roubo,
peculato, concussão, subôrno, peita, prevaricação, ou
qualquer outro que, pela legislação militar ou penal, for
julgado degradante.

Parágioaifo único. Se o oficial compreendido na alí-
nea "A" do artigo 3.° se restabelecer completamente,
comprovando-o com o parecer da J. 1. S., poderá retor-
nar ao serviço ativo, havendo vaga de seu 'pôsto no qua_
quadro ordinário, caso não se ache incurso nos demais
dispositivos do artigo 4.° e 5.° 'desta lei.

Art. 6.° Os 'oficais 'da Fôrça Pública que estejam
exercendo o Comando Geral ou de unidades, inclusive
os Chefes d'e Estado Maior, do Serviço de Saúde e do
Departamento do Material, terão incorporadas ao seu
sôldo as gratificações relativas àquelas comissões, desde
que se transfiram para a reserva, nos termos do artigo
4° alínea b, desta lei



Art. 7•0 Os Oficiais
cificados

	

	 agrega(105 Pelos motivos espe-no artigo 3•0 ficarão:
a) com os vencimentos integrais, quando agrega-dos por estareni acometidos da moléstia Contagiosa 

C125-sificada no quadra flOsológico com os os. 43 a e 43 b.N0 caso de in ternação nJ

doente	
Saflatói-j() da F'. P. ou emHospital particular a despesa Correrá por conta do

h) com 05 VCOCjOICIiI05integr;is, na forma daúltima parte do artigo 820, d 0 regiilainq0 baixado cnia (Ice. n. 7.712, (te 16 de junho (te 1927,
emse acharem	 05 oficiais quacharemacharem(l 5f)Oflihitjçlade;

e) sem nenhum vencimento, (te acôrdo com o 2.'do artigo 1 .° do decreto 1 497, de 30 (te d ezembro de1901, )S o ficiais que se acharem afastadosafastados (10 servcom licença para tratamento 'de negócios;	
iço

d) con lneta(te dos Veijcjineiitos OS oficiais referi_dos na alíneaf do artigo 50, 
que se achaiein Condenados

Por tempo não superior a dois anos, em virtude de sen-tena transita.(la em juJgado, cae, ti'nliaiyi eX e pcjcij opôsto por tempo não inferior a 3 anos. Na hipótes econtrária, perceberão os oficiais a metade dos venci-mentos d pôsto imedi atamente inferior, quando tiveremneste pôsto 3 anos de exercício;
e) com os vencimentos i ntegrais do pôsto, e vigo-rante 5

 no ato da reversão, os oficiais que reverterem àsfileiras da F. P., cio virtude de decreto ou sentença,
lei;
sem haver vaga	(1Ild (lJOs Or(liii1-j 5 fixados	em

f) sem nenhum vencimento militar, o oficial queestiver percebendo vencimento ou subsídio pelo desem-penho de funções estranhas à Corporação;
g) sem nenhum vencimento, o oficial transferidoPara a reserva por motivo de 

inc-apacidade física, naforma do parágrafo único (lo artigo 4.0;
h) sem nenhum ven cimento o oficial transferido

Para a reserva por efeito de demissão (Ia F. P ., pe-dido.
Art. 8.0 A família 'do oficial c'o ns j derad,o extravia-do em serviço recebcr_lheà Os vencimentos até que êlese apresente ou seja definitivamente excluído.
Art. 90 Os ficjais reservistas e os oficiais Ie"or.

mados citados nos artigos 4.° e 5.' e respectivas alíneasperceberão os vencimentos p revistos nas lei em vigor.
Art. 10. O oficial que tiver mais de 30 anos líqui-dos de serviço perceberá mais	 s venci10 % sôbre os sei ,mentos, de acordo com a lei n. 425, de 17 de agstode 1906.	 ô
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,\rL. 11. Não gozarão dos benefícios do artigo su-
pra os oficais reformados por sentença judiciária, cita-
dos na alínea f do artigo 5.°.

Ai-t. 12. Em caso de mobilização ou de comoção
interna, o oficial agregado, de acôrdo COlO os letras a b ec do artigo 3. , , letra a do parágrafo único do mesmo ar-
tigo, apresentar-se-á à autoridade mais próxima do
lflgor de sua residência, ou do lugar em que se achai-. Se
O flSo puder fazer pessoalmeiste, dará disso conhecimen-
to, por escrito, à referida autoridade.

Art. 13.	É licito ao Govôruo, em qualquer tempo,
cassar a agregação referida nas alíneas b e c do artigo

Art. 14. O tempo (te agregação não será computado
Para efeito alguns, salvo nos casos:

a) (te moléstia adquirida quando o oficial estava
em atividade de serviço; e

la) de falta de vaga do pôsto, no quadro 'ordinário
dos oficais revertidos na forma do parágrafo único, letra
a do artigo 30 desta lei.

Parágrafo único. Ao oficial em 'disponibilidade,
citada na alínea b do artigo 31 desta lei, computar-se-á
pela metade o tempo de agregação, na forma do pará-
grafo único do artigo 31, da lei n. 863, de 19 de setem-
bro de 1924.

Art. 15. Para melhoria dos vencimentos que per-
cel);"jii rio ato da transferência para o Q. O. R. aos
oficiais inativos computar-se-á como de atividade o tem-
po de serviço prestado em campanha.

Parágrafo único. Êsse tempo contar-se-á pelo (ló-
bro, na forma estabelecida pelo parágrafo 3° do artigo
1.° da lei 500 de 21 de setembro de 1909, e só será apro-
veitado para melhoria de vencimentos quando o oficial
for transferido para o Q. O. R. com vencimento p ro-
porcionais, nos termos das leis vigentes.

Art. 16. Na contagem do tempo para a reforma ci-
tada na alínea c do artigo 50 desta lei, computar-se-á
o serviço público prestado á União desde que o peFíO(lO
estadual compreenda mais de 10 anos.

Parágrafo único. Contar-se-á, i gualmente, o tempo
em que o oficial tenha estado afastado do cargo, no
exercício de mandato legislativo federal, estadual 'ou
municipal.

Art. 17. Atransferência para a 'reserva e a reforma
ficam isentas de impostos, de acôrdo com a lei n. 117,
de 3 de novembro de 1936, salvo quando a transferência
foi- a pedido, nos termos da alínea b do artigo 40

Art. 18. Os oficiais d'o Q. O. R., quando goza-
rem as vantagens integrais 'da atividade, por motivo de
'serviço imperioso, perderão as da inatividade
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Art. 19. X1enhuirj oficial, ao ser transferido para a
uteserva o reformado, poderá ser prornovj(l ao pósto

Imediato, nem ser graduado ou comissionado pelo rues-
mo motivo, 'de acôrd,D com o que p receitua o artigo 14da lei federal n. 192, de 17 de janeiro de 1936.

Art, 20. O estado de saúde, para os casos pl'evis.tos nesta lei, será julgado por junta médica, constituídaPor profissionais militares da FórÇa Pública,Art. 21. Serão transferidos para o Q. O. E., como
reformados agregados ou corno oficiais da reserva, con-
forme a situação de cada elemento, todos os oficiais da
Fôrç.a Pública que, na data da publicação desta lei, seacharem reformados ou em disponib ilidade, segundo rlegislação vigente.

1.' De acôrdo com a hierarquia militar , Vigen4o, alferes e tenentes •C Om p reefl(lj(jos no artigo ante rior',serão transferidos para o Q. O. E., Corri a (te noriin0çj
de 2.' e 1.' tenentes, respectjvamente

2.° As transferências (los oficais , citados , II,) ar.tigo 21 e seu § 1.0, serão fei!: s sem alteração do ven-cimentos que êsses oficiais venham percebendo
Art. 22. Pela pagadoria do Estado Maior da Fôr-

ça Pública passarão a ser pagos os vencimentos , emfolhas especiais, dos oficiais agregados, dos resc »visae dos reformados citados na presente lei.
Parágrafo único. Para êsse fim,deverá ser trans-

ferida a ilnport5ncia necessária, do orçamento Lia Se-
cretaria de Estado dos Negócios das Finanças para a
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior.

Art.23. Os oficiais pertencentes ao Q. O. R. po-
derão ser tratados nos hospitais •da Fôrça Pública e
atendidos em diversos ambulatórios bem corno adquirir
medicamentos na farmácia da Corporação rnedia

serviço ativ	
ntç' pa-

gamento em fôlha, na forma prevista para os ofirai do
.y.

Art. 24. Para viagem de interêsse p::rticulai' dos
oficais do Q. O. E., ou de pessoas de suas famílias,
poder-se_ão conceder I)assauells e transportes de hava-
geni, em estrada de ferro, automóvel ou ('(;i(lflanhia de
navegação, com o abatimento de que goza o Estado, me-
diante indenização por descontos men.sai 5 nos vencimen-
tos do oficial, em três prestações iguais e sucessivas

Parágrafo único, O valor das passagens não p.;tlerú
exceder os vencimentos de uru mês do ofciI .A(' on_
cessão •de novas Passagens dependerá da teI'minaçii() ílo'descontos relativos ás anteriores.

Art. 25. Os oficiais do O, O. E pO(leflI consignar,
mediante requerimento ao Comando Geral, todos os ven-
cimentos ou porte (lêles, em beneficio de quem lhes.
aprouver.

or	i. '."-	 -	'Z

Art. 26. Para o funeral dos •o •!'iiis inativos que
morrerem em estado de extrema pobreza, concorrerá o
Estado com a quantia te 500$000.

Art. 27. Esta lei, que será regulamentada pelo Go.-
vêrno do Estado, entrará em vigor no dia I. , de janeiro
de 1938.

Art. 28. Revogam-se as disposiçõts em contrá-
rio

Mando, portanto, todas as autoridades, a quero 'o
ronheciruento e execução desta lei pertencer, que a cmii-
prarii e façam Cumprir- tão exatamente cofio nela se coa
téin.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Hori7onte,
aos 30 de outubro de 1937-

BENEDITO VALADARES Hiniio
José Maria de Alkmiixr
Oz'idlo Xcvier de Abreu

LEI N. 214

Revoga e modifica disposiÇões da lei 171, de 14 de
ilOUeJflbJ'() de 1936

A Asseruibléia Legislatis'. do E ,-tido de Minas Gerais.
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1." Ficam revogados os (lispositivos (lOs arti-
gos 94 e 99 da lei n. 171, de 14 ('e novembro de 1936.

Ai't, 2.0 Fica substituído o parágrafo único	do
artigo 100 da mesma lei, pelos seguintes

§ 1. ' AOS ocupantes que, na (lata (lesta lei, estejam
utilizando terias devolutas do Estado, há rua is te cinco
anos, e nelas tenham benfeitorias, cultura eí'etiva e 1110-
rada habitual, achando-se quites com a taxa de ocupa-
ção, fará o (;ovêriio concessão, se for requerida dentro
de um ano, da área ocupada até o máximo de 75 hecta-
res de terras de cultura ou 150 de terras (IC criação, cor-
rendo por conta do concessionário as despesas (le me
(lição.

§ 2." Caso a área ocupada ultrapasse os liniite ti-
xado.s no parágrafo anterior', poderá a concessionário
obter concessão do excedente, mediante o pag ment.) (II)
prêç 0 da avaliação, observadas as prescrições legais.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cuin-
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pra•rn e façam cumprir tão exatamente como nela se con-tém,

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,aos 30 de outubro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRo
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 215
Autoriza o Gové,'n0 a adquirir 200 hectares de lenas no

município de Contagem
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerois

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a adqui-

rir duzentos hectares de terra, na Fazenda dos Pilões, no
município de Contagem, limitrofes coma Fazenda do
Mato Grasso e com a Penitenciário das Neves, e pertcn-
cents a herdeiros de Antônio Miguel de Cerqueira.

Parágrafo único.	Êsses terrenos será 0 incorpora-dos à Penitenciária das Neves.
Art. 2.0 Para a execução desta lei, poderá o Po-

der Executivo abrir os necessários créditos, até o ináxi~
mo dc trinta contos de réis (30:00,0$000),

Art. 3•0 A presente lei entrará em vi gor na datade sua publicação, revogadas as disposições eia con-
trário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencei-, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
Contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte,
os 30 de outubro de 1937.

BENJIDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 216
Autoriza o Govérno a fazer a equiparação (10 Colégio Nos-

50 Senhora do Santissiin 0 Saicramento, de Andre-
Ida dia

A Assernl)léia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a

elevar o Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacra-
mento, de Andrelandia à categoria de escola normal do
1 . 0 grau, desde que o mesmo satisfaça às exigências re-
gulamentares.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em con-
trário.

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

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3
de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

LEI N. 217
Grua nos batalhões da Fôrça Pública e no Corpo de

Bombeiros o lugar de dentista, fixa-lhe os venci-
nmentos, e contém outras disposições.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0. Ficai criado nos 21, 3 , 0 , 4 , 0 , 7,0, 8°, 9,0

e 10 . 0 Batalhões, no Regimento de Cavalaria, no De-
partamento de Instrução da Fôrça Pública do Estado e
no Corpo de Bombeiros da Capital, um lugar de dentis-
ta para cada unia dessas unidades.

Art. 2.°. O lugar de dentista da Fôrça Pública
será ocupado por um dentista, que terá, de início, O

pôsto de 2 . 0 tenente, podendo ser promovido, 1)01' me-
recimento, a juízo do Govêmno, depois de ulfl ano de
serviço, ao pôsto imediato.

Art. 3,0, As vantagens e obrigações, os direitos,
deveres e funções dêsses segundos e primeiros tenentes-
dentistas reger-se-ão, em princípio, na parte que lhes
fôr aplicável, pelo Regulamento da Fôrça Pública.

Art. 4,0, Nos 1.0, 5,0 e 6 . 0 Batalhões, os lugares
de dentistas serão supridos pelos atuais capitães den-
tistas do Serviço de Saúde.

§ 1 . 0 . Quando se verificar, por qualquer motivo,
a exclusão dos capitães dentistas referidos no artigo 4,0,
os lugares passarão a ser de primeiros e segundo tenen-
tes, na forma do artigo 2.°, exceto o (te chefe do Ser-
viço Dentário, que será provido por um capito.

1



§ 2.. No Hospital Militar ficarão o atual major,
chefe do Serviço Dentário, e um capitão dentista, com
atribuições que lhes foremdeterminadas, inclusive para
atender às demais unidades, da Capital, não referidas
nesta lei. O lugar de capitão será, no caso de sua ex-
clusão por qualquer motivo, suprido por um dos capi
tões dentistas, em 'exercício nas unidades, e, na falta
dêste, por um 1.0 tenente dentista, preferentemente, oupor um 2.0 tenente dentista.

Art. 5.°, Ficam fixados em 750$000 e 900$000mensais, respectivamente,os vencimentos dos segundos
e primeiros tenentes dentistas.

Art. 6. 1 . Revogam-se as disposições em con-trário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 8 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkij,,

Ovídio Xavier de Abreu,

RAZÕES DE VBTO

Nego sanção ao artigo 2.°, do Projeto de Lei n.
217, de 28 de outubro 'próxinjo Passado, transformado
na lei n. 218, desta data, por ter verificado que a sua
redação não corresponde ao pensamento do Govêrno ao
solicitar a concessão a que se refere o mesmo Projeto,
visto como aquele artigo estabelece um direito perma-nente de utilização dos terrenos.

Páci,o da Liberdade, 8 de novembro de 1937,

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

E' o seguinte o artigo 2.' veta'do:

Art. 2°. Do terreno restante da Fazenda poderá
a "Cruzada" utilizar-se para recreio dos internados e
para exploração agrícola, destinada a abastecem' os hos-pitais.
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LEI N. 218

Autoriza o Govê,'no a doar à "Cruzada Mineira contra a
Tuberculose" terrenos sitos na Fazenda da Ba-
leia.

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

Art. 1.0. Fica o Govêrno autorizado a doar ?
"Cruzada Mineira contra a Tuberculose", na Fazenda
da Baleia, de propriedade do Estado e sita no munici
pio da Capital, uma área, prêviamente demarcada, de
quarenta alqueires geométricos. Essa' área destinar-se-á
às edificações e instalações que forem necessárias j
referida Cruzada, para execuçiio de seus planos de pro-
filaxia da tuberculose.

Parágrafo único. Para essa' doação, separar-se-á o
terreno que, por menos acidentado e servido de água
potável, melhor se preste para assento das edificações e
instalações da "Cruzada".

Art. 2.°. Vetado.
Art. 3,0 Submeterá a "Cruzada" à aprovação do

Govêrno os planos de ação que pretenda desenvolver
no combate .à tuberculose, visando, especilamente, a ne-
cessidade de atender, em primeiro lugar, às classes
mais desprotegidas da fortuna.

Art. 4,0, Si dissolvida fôr a "Cruzada", ou utiU_
lizado o terreno doado para fim diverso do constante
desta lei ou no caso de não sercin executados os planos
a que se refere o art. anterior, reverterá êsse terreno,
com as respectivas benfeitorias, ao domínio do Estado.

Art. 5,0, Revoga'm..se as disposições iem cori-
trÁrlo

Mando, portanto, a tGd,as as autoridades, a quem O
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumnram e façam cumprir tão exatamente como nela se
tontém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belio Horizonte,
aos 8 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Cristiano Monteiro Machado.
Israel Pinheiro da Silva.

Ovídio Xavier de Abreu.
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LEI N. 219
Autoriza o Gcwérno do Estado a doar à Cúria Dia fesaru:

de Uberaba um próprio estadual
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0. Fica o Govê:rno do Estado autorizado a

doar à Cúria Diocesana de Uberaba o prédio do antigo
grupo escolar da cidade de Patos e respectivo terreno,
situados à Praça da Matriz, e que serão destinados a um
estabelecimento de instrução.

Art. 2°. Revogam-se as disposições em ontário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela seContém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Cristiano Montetz Machado.
Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 220
Autoriza o Govêrno a abrir uni crédito especial para paga-

mento de despesas deqorreiztes da permuta de terre-
nos entre o Estado e o gr. Sebastião Carlos da Sil-veira, no município de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0. Fica o Govêrno do Estado autorizado a

abrir uru crédito especial de nove contos trezentos e
quarenta e um mil e novecentos réis (9:341$900), para
pagamento de despesas decorrentes da permuta de terre-
nos, no município de Pitangui, entre o 'Estado e o sr. Se-
bastião Carlos da Silveira, e a que se refere a lei n. 85,
de 18 de setembro de 1936.

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela secontêm.

1

r, Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Israel Pinheiro da Silva.
Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 221
Autoriza a abertura de um crédito especial de 39:104$800

para pagaJnnto a oficiais reformados da Fôrça Pú-
blica que retornaram à ativa.
A Ass'embléja Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.° Fica o Govêrn 0 autorizado a abrir um cré-

dito especial de 39:104$800 (trinta e nove contos, cento
e quatro mil e oitocentos réis), à Secretaria do Interior,
para pagamento de diferença (te vencimentos de oficiais
da' Fôrça Pública que haviam sido reformados e retorna-
ram à ativa, a saber:

Tenente-coronel Joaquiiiii Augusto de Oliveira, no pe-
ríodo de 1.0 de janeiro de 1936 a 14 de abril de 1937,
10:126$500.

Capitão Francisco Fagundes, no Período de 1.0 de
janeiro de 1936 a 29 de março de 1937, 5:238$300.

Major Agenor Noronha, no período de 1.0 de janeiro
de 1936 a 20 de março de 1937, 7:500$000.

Capitão Manuel de Abreu, no período de 1. " de ja-
neiro de 1936 a 30 de dezembro do mesmo ano.....
4:200$000.

Capitão José Augusto de Moura, no período de 1.0
de janeiro de 1936 a 8 de julho de 1937, 5:393$300.

Capitão José Rufino Pereira, no período de 1 .1 de
janeiro de 1936 ia 4 de maio de 1937, 5:646$700.

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmin.
Ovídio Xavier de Abxieu.

:11
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LEI N. 222

Autoriza a abertura de um crédito suplementar de
3:000$000 à verba 9 do Serviço ii. 2

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta e eu sanciono ia 'seguinte lei:

Art. 1.0. Fica o Govêrno do Estado autorizado a
abrir um crédito suplementar à verba número 9, do ser-
viço número 2, da' Secretaria do Interior, da 'importân-
cia de 3:000$000 (três contos de réis), para pagamento
de adicionais de 10%, da Lei 425, de 1006, aos coroneis
da Fôrça Pública senhores Edmundo Leri dos Santos
e Apolino Alves Coelho, no período de 1.0 de julho a 31de setembro do corrente ano.

Art. 2.0. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

'conhlecjnlento se execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela secontém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.
Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 223

Autoriza o Govêrrio a abrir um crédito especial à Secre-
taria do Interior, para pagamento de despesas feitascom o movimento revolucionário e outras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte, lei:
Art. 1.0. 

Fica o Govêrno do Estado autorizado a
abrir um crédito especial, à Secretaria do Interior, da
importância' de 2.564 :107$200 (dois mil quinhentos e se-
senta e quatro contos cento e sete mil e duzentos réis),
para pagamento dediversos credores do Estado, por des-
pesas feitas com o movimento revolucionário de 1930 e
outras.

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

nhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
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pram e façam cumprir tão exatamente como nela s
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.
Ovídío Xavier de Abreu.

LEI N. 224

Autoriza a abertura de uru crédito suplementar de
1.428:406$800 a verbas da Secretaria da Educação e
Saúde Pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono ia seguinte lei:
Art. 1.0. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

o crédito de 1.428:406$800, para suplemento às verbas
abaixo citadas, cujas dotações orçanlentárias foram in-
suficentes para as despesas dos respectivos serviços:

Serviço 92 - Ensino Secundário:
Verba 7 - Gratifi'caçõs:
Para aulas extraordinárias nos ginásios do Estado -_

170:000$00.
Serviço 102 - Diretoria de Saúde Pública:
Verba 4 - Pessoal contratado:
Pessoal exiranumerário da Polícia de Focos de Mos.

quilos -- 18:000000.
Verba' 15 - Fôrça, luz e água -- 2:500$000.
Soma	20:500$000.
Serviço 115 -- Colónia "Senta Isabel".
Verba 4 - Pessoal contratado:
Para contratar diaristas - 23:000$000.
Verba 31 - Vestuário e alimentação	240:000$000.
Soma - 263:000$000.
Serviço 120	Hospitais Regionais de Pouso Alegre,

Patos, Pirapóra e Viçosa:
Verba 31 - Vestuário e alimentação:
Para o Hospital "Antônio Dias", de Pato,-, -

12:000$000.
Para o Hospital "Samuel Libânio", de Pouso Alegre

35:400$000.
Soma	47:400$000.
Verba 49 - Material médico e médico-dentário:
Para o Hospital "Antônio Dias", de Patos -

58:446$000.

r
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Para o hospital "Carlos Chagas" de Pirapora -11:775$000.
Para o Hospital Regional de Viçosa - 26:779$800.
Soma' — 97 :000 $ 86ó.
Soma total	144:400$800.
Serviço 121 - Hospital Colônia de Barbocena:
Verba 4 - Pessoal contratado:
Para contratar pessoal extranumerário -60:000$00.
Verba 11 - Eventuais:
Conservação de prédios	30:000$000.
Verba 15 - Fôrça, luz e água - 15:000$00o.Verba 12	Transportes - 15:000$000
Verba 29 - Forragem, ferragem e pasto -6:000$000,.
Verba 30— Medicamentos - 15:000$000
Verba 31 - Vestuário e alimentação:
Lavagem de roupa'._. 10:000$000.
Fazendas e roupas -- 90:000000
Alimientação	200:000$000
Soma	300:000$000
Soma total --441 :000$000
Serviço 122	Instituto "Raul Soares":
Verba 10 —Expediente - 5:000$000.
Verba 11 - Eventuais:
Conservação de prédios - 20:000$000.
Verba 17 - Combustíveis e lubrificantes -•28:200$000.
Verba' 18 - Móveis e utensílios	15:000000.Verba 30--- Medicamentos	32:692$00Verba 31 - Vestuário e alimentação:
Lavagem de roupa - 3:400$000.
Fazendas colchões e calçados	51:155$000.Alimentação	120:459$000.Soma	177:014$000
Verba 49 -- Material médico e mé dico-dentário - -52:200$000.
Soma total	328:106$000Serviço 123 - hospital Psiquiáirit. o de Oliveira:Verba 10 -,Expediente - 1:000$o00.
Verba 11 - Eventuais:
Conservação de prédios - 5:000000
Verba 15— Fôrça, luz e água— 3:400$000.
Verba 17 - Combustíveis e lubrificantes3:000$000.
Verba 18 - Móveis e utensílios -- 5:00000
Verba 30 - Medicamentos - 15:000$000
Verba 31 - Vestuário e alimentação:
Fazendas e roupas - 3:000000.
Alimentação - 23:000$000

r

	

73 -

Soma --- 26:000$000.
Verba 33	Funerais - 3:00W00.
Total - 61:400$000.
Art. 2.°. A presente lei entrará cm vigor na (lata

de sua publicação.
Art. 3•0• Revogam-se as disposições em cotrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencei que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela
se contém

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Cristiano Monteiro Machado.

Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 225
Autoriza a abertura de uni crédito suplementar de

500:000$000
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1. ' . Fica o Govêrno do Estado autorizado a

abrir sim crédito suplementar à Secretaria do Interior,
verba n. 11 - Eventuais, do Serviço n. 7 --.- Diligên-
cias Policiais, da importância de 500:000$000 (quinhen-
tos contos de réis)

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em conftário.
Mando, portanto, a 1 ias as autoridades a quem o

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

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Afkínim.

Ovídio Xavier de Abreu.

] 
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LEI N. 226

Organiza a Justiça Militar do Estado
A AssernbléaLegislativa do Estado de Minas Geraisdecreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0. 

A Justiça Militar é administrada.
) Pelo auditor;

b) Pelos Conselhos de Justiça;
e) Pela Câmara Criminal 

d a"Côrte de Apelação,funcionando corno tribunal es pecial, nos termos do pa-
rágrafo único do art. 19, da lei federal n. 192, de 17de janeiro de 1936.

Art. 2.°. A Justiça Militar é competente para co-
nhecer dos crimes militares, praticados pelos ofiiajsou Praças cIte pré da Fôrça Pública e seus assemelhados,ainda quando colnissiojlados em outras corporações 

E'ainda Competente para conhecer dos crimes militares,
quando em
cometidos pelos oficiais ou praças de pré da reserv

serviço ou comissão de n atureza militar.
a,

Art. 3 .1. Os crimes e faltas mili
oficial	 tares de oficiais,

	

as pirantes a	
, sargentos e praças da Fôrça Públicaserão processados, até final, segun 0 o Código de JustiçaMilitar em vigôr, e punidos com as penas estabelecidasno Código Penal Militar.

Art. 4.° Haverá uma Auditoria Para todo o Esta-do, com séde na Capital, e constituída de um auditor, umsuplente de auditor, um promotor, um advogado, um es-rivão, dois suplentes de auditor (1.°
juntos 'de promotor (1.' e 2.°).	e 2.°) e dois ad-

Art. 5.°. Serão de duas espécies os Conselhos deJustiça:
a) o especial organizado para cada caso Particular,destina do ao julgamento de oficial;b) o permanente para julgarne 0 das praçasde pré.
Art. 6. 1 . O Conselho Especial compôrse_ do au-ditor e de quatro juízes militares, de patente superior ouigual à do acusado, sob a presidência do oficial 

maisgr
aduado, ou mais antigo. o Conselho Permanente teráquatro juizes militares e o auditor, sob a presidência deuma Capitão

Parágrafo único. Os juizes do Conselho Permane..te servirão pelo espaço de três meses 
segui dos, e só po-derão ser de novo sorteados depois d'e decorrido o prazo

de seis meses, desde a dissolução

	

hajam figurado.	 (1,0 Conselho em que

Art. 7.°. Os juizes militares serão sorteados dentre
os oficiais da Fôrça Pública em serviço ativo, segunda

lista que será remetida trimestralmente pelo Commiando
Geral à Auditoria.

Parágrafo único. São dispensados da lista' o coman-
dante geral, os oficiais da casa militar do Governador,
os ajudantes militares dos Secretários de Estado, os ofi-
ciais que estiverem servindo no EstadoMaior e no Gabi-
nete do Comando Geral, bem como professores e alunos
de cursos técnicos. Não será sorteado oficial preso, ou
que estiver respondendo a inquérito ou processo.

Art. 8.°. O auditor, no início de cada trimestre, na
sede da Auditoria, de posse da lista de que trata o art.
7.°, presentes o promotor 'e o escrivão, fará o sorteio dos
juizes militares para o Conselho Permanente, lavrando-se
ata, que será transcrita em cada processo.

Parágrafo único. Observar-se-ão as mesmas forma-
lidades para a constituição do Conselho Especial, lançan-
do-se na úrna os nomes dos oficiais constantes da lista,
conforme o conselho a organizar.

Art. 9. 1 . Não figurando na lista remetida pelo Co-
mando Geral, oficiais de patente superior ou igual à do
acusado, em número suficiente, recorrer-se-á ao sorteio
de oficiais da reserva de preferência residentes na Ca-
pital.

Art. 10. Feito o sorteio dos Conselhos, será o re-
sultado transmitido ao Comando Geral, que determinará
a sua publicação em boletim e o comparecimento dos
juizes.

Art. 11. As diligências que si tiverem de levar a
efeito fora da sede da Auditoria poderão ser deprecadas
aos juízes civis.

Art. 12. Ao Auditor, além do que lhe atribue o Co
digo da Justiça Militar, compete:

A) instalar a Auditoria;
B) processar os crimes previstos na legislação pe-

nal militar, salvo os casos de competência privativa;
C) requisitar das autoridades civis e militares as

providências necessárias ao andamento dos processos;
D) presidir e orientar o sorteio dos Conselhos;
E) qualificar e interrogar o acusado, inquirir e aca-

rear testemunhas;
F) funcionar como relator nos Conselhos, rediin-

do-lhes não só as sentenças, mas também todas as deli-
berações, dentro do prazo de 48 horas;

G) processar e julgar as justificações para a' perce-
pção de montepios;

1H) expedir alvarás, mandados e outros atos, cm
cumprimento de determinações dos Conselhos, ou no
exercício de suas próprias atribuições;

1) decretar prisão preventiva;
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J) receber e mandar reduzir a têrmo os recursos,
em geral interpostos de decisões dos Conselhos, quando
já encerradas as suas sessões;

K) decidir sôbre a aceitação ou a rejeição da de-.
núncia, nos têrmos do art. 180 do Código da Justiça Mi-
litar, e sôhre o pedido de arquivamento de inquérit.s,
representações, queixas ou documentos;

L) apresentar ao Tribunal Especial, de que trata
o art. 1. 1, letra c, no mês de janeiro (te cada ano, bem
como ao Comando Geral, relatório minucioso do movi-
mento da Auditoria;

M) nomear escrivão e advogado ".ad_hoc";
N) suspender o escrivão, até 60 dias, independen-

temente de outras penalidades ieim que haja incorrido;
O) conceder licenças aos auxiliares da Auditoria,

até 60 dias.
Art. 13. Aos Conselhos de Justiça incumbe:
A) julgar os crimes previstos na legislação penal

militar, com excepção dos atribuídos à competência pri-
vativa da Câmara Criminal;

B) decidir as questões que se suscitarem no julga-
mento;

C) receber os recursos em geral, salvo o disposto
na letra j, do art. 12;

D) conceder irienagein, ouvido o 1)iOiflOtOi', depois
de classificado o crime.

Art. 14. Ao presidente de Conselho incumbe:
A) presidir às sessões, propôr afinal as questões,

apurar e proclamar o vencido;
B) fazer a polícia das sessões, requisitando fôrça,

quando necessário.
Parágrafo único. Além do voto deliberativo, terá o

presidente o de qualidade, em caso de empate.
Art. 15. Os juizes dos Conselhos poderão reper-

guntar as testemunhas e reclamar as diligências que en-
tenderem necessárias.

Art. 16. A' Câmara Criminal da Côrte de Apelação,
funcionando como Tribunal Especial, compete:

A) processar e julgar o Comandante Geral da Fôr-
ça Pública, nos crimes militares e de responsabilidade,
bem como os juízes dos conselhos, o auditor e o promo-
tor, nestes últimos crimes;

B) conceder "h.beas-corpus", sempre que a co-
ação ou ameaça partir de autoridade administrativa ou
judiciária militar;

C) conhecer dos recursos 'em geral;
D) ordenar que se remetam, por meio de cópia, ao

auditor, ou à autoridade civil competente, as peças ne-
cessárias à formação da culpa, quando, no julgamento de
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um processo, encontrar indícios de outro crime, ou da
existência de criminoso não denunciado;

E) julgar os embargos opostos às suas decisões;
F) advertir, censurar ou suspender do exercício,

até 60 dias, nos acórdãos, os juizes e mais funcionários
da Justiça Militar por faltas acaso cometidas;

G) conceder licenças ao auditor até 60 dias.
Art. 17. Cabe ao promotor:
A) requerer, à autoridade militar competente, in-

quérito policial para o descobrimento do crime e de seus
autores;

B) denunciar os culpados, assistir ao processo e ao
julgamento, promovendo todos os têrmos da acusação;

C) arrolar testemunhas, além das que tiverem sido
ouvidas no inquérito, ou substitui-Ias;

D) acusar os réus, promover a prisão dos crimi-
nosos e a 'execução das sentenças;

E) interpôr obrigatóriamente os recursos legais;
F) requisitar das repartições e autoridades compe-

tentes, dos arquivos e cartórios, as certidões, exames, di-
ligências e 'esclarecimentos necessários ao exercício das
suas atribuições;

G) visitar as prisões, e zelar pela exata execução
das sentenças;

11) requerer a prisão preventiva dos indiciados,
em qualquer fase do processo, com observância do que
dispõe o art. 149, do Código da Justiça Militar;

1) emitir parecer nas questões de direito penal, que
lhe forem remetidas pelo Comando Geral da Fôrça Pú-
blica.

Art. 18. Como representante da Justiça Pública,
junto ao Tribunal de que trata letra "c" do artigo 1.'1,
funcionará o procurador geral do Estado, incumbindo-lhe
principalmente:

A) requierer quanto fôr necessário ao rápido anda-
mento das causas;

B) oficiar em todos os recursos;
C) denunciar e acusar os réus, nos casos de com-

petência originária da Câmara.
Art. 19. Incumbe ao advogado:
A) patrocinar as causas criminais, em que forem

acusados oficiais ou praças de pré, no fôro militar;
E) funcionar como curador, sempre que desi-

gnado;
C) defender, no fôro criminal comuro, os oficiais

ou praças de pré, acusados de crimes cometidos em ato
de serviço público, ou em razão dêste;

D) promover a revisão dos processos ,e o perdão
dos condenados nos casos legais.
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fesa;
E) requerer todas as diligências necessárias à de-

F) interpor os recursos em geral.
Art. 20. Ao escrivão compete:
A) escrever em forma legal os processos e todos

os papeis a êle relativos, como mandados, certidóes
precatórias e mais atos próprios do seu ofício;

B) lavrar procurações apud ccta;
C) ler o expediente e autos nas sessões dos Conse-

lhos, tomando nota de tudo quanto n'elas ocorrer, para
lavrar a ata respectiva;

D) fazer, em cartório, as notificações de despachosordenados pelo auditor ou pelo presidente dos Con-
selhos;

E) acompanhar o auditor, nas diligências do cargo;
F) arquivar livros e papeis e dêles dar contas,

quando pedidos;
G) ter em dia rol de todos os móveis e utensílios

da auditoria, os quais ficarão sob sua responsabilidade;
H) escrever a correspondência da auditoria;
1) rubricar os têrmos, atas e fôlhas dos autos;
J) ter sob sua guarda e responsabilidade os autos

dos processos submetidos aos Conselhos;
K) organizar o livro de tombo de cartório, com in-

dicação do nome do réu, espécie e número do proces-
so, datas de entrada e remessa;

L) organizar o livro de carga.
Art. 21. Ficam mantidos os atuais conselhos de

corpo, para os casos de deserção ou insubmissão de
praças.

Art. 22. Os Processos militares são isentos de
custas, sielos e emolumentos.

Art. 23. Os militares cumprirão, nas prisões civis
do Estado, as penas de prisão com trabalho que lhes
forem impostas.

Art. 24. As nomeações para a Justiça Militar serão
feitas pelo Governador do Estado. O Secretário do In-
tenor dará posse ao auditor e ê.ste aos demais funcioná-
rios. As licenças excedentes de 60 dias serão concedidas
pelo Governador.

Art. 25. E' o seguinte o quadro do pessoal da Jus-
tiça Militar, comi a respectiva tabela de vencimentos:

a) um auditor, com o ordenado anual de
20:000$000.

b) um promotor, com o ordenado anual de
6:000$000.

c) um advogado, com o ordenado anual de6 :000$000.
d) um escrivão, com o ordenado anual de .3:600$000.
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C) dois suplentes de auditor, sem remuneração,permanente
f) dois adjuntos de promotor, sem remuneraç

Permanente.
g) um adjunto de auditor, sem remuneração perma-

nente.

Art. 26. A auditoria terá uma ordenança, a quem
competem os serviços de entrega de correspondência e
a limpeza da sede, podendo requisitar à Fôrça Púhic:m
um inferior para os serviços de dactilografia.

Art. 27. Aplica-se aos funcionários da Justiça
Militar o abono aos vencimjentos dos funcionários civis.

Art. 28. A verba destinada ao funcionamento ca
Justiça Militar e o crédito de 20:000$000, necessário à
sua instalação, serão consignados no orçamiento de 19,48.

Art. 29. A presente lei entrará em vigor na data'
da sua publicação.

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela secontém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrnjrn.
Ovídio Xavier de Abreu.

LEI N. 227

Equiperra a Escola de Música "José Eutró pio" de Juiz
de Fóra, ao Conservatório Mineiro de Música

A Assembléia Legislativa d0 Estado de Minas Geraisdecreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0. Fica o Poder Executivo autorizado a re-

conhecer, como equiparada ao Conservatório Mineiro de
Música de Belo Horizonte, para o efeito das regalias con-
cedidas aos diplomados por êste último Instituto, a Es-
cola de Música "José Eutrópio", da cidade de Juiz de
Fora, depois de satisfeitas as exigências do regulamentoa p rovado pelo decreto número 11.535, de 15 de setem-
bro de 1934, no que se refere à organização das aulas,
programas de ensino, condições de matricula, frequên..
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cia, promoções, exames e outras que a Secretaria da Edu-
cação considerar aplicáveis.

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

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

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Cristiano Monteiro Machado.

LEI N. 228

'Autoriza o Govérno ci abrir à Secretaria da Agricultu-
ra um crédito suplementar de 377:998l100.

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

Art. 1.0 Fica o Govêrno cio Estado autorizado a
abrir à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho um crédito suplementar de 377:998$100 (tre-
zentos e setenta e sete contos novecentos e noventa e
oito mil e cem réis), às verbas abaixo discriminadas, da
referida Secretaria:

Serviço 47	Administração Geral:
Verba 15 - Fôrça, luz e água - 15:500$000.
Verba 16 - Veículos e acessórios - 6:000$000.
Verba 17 - Combustíveis e lubrificantes - .....

78:000$000.
Verba 34 - Exercícios findos - 129:267$100.
Verba 60	Alugueis e arrendamentos de prédios -

9:000$000.
Soma - 237:767$100.
Serviço .65 - Fazenda da Gameleira:
Verba 46 - Fomento à pecuária - 34:231$000.
Serviço 88 - Feira Permanente de Amostras:
Verba 15	Fôrça, luz e água - 59:500$000.
Serviço 89 - Estação Rádio-Difusora:
Verba 15 - Fôrça, luz e água - 46:500$000.
Total - 377:998$100.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-

-

pram e façam cumprir tão exatamente como nela se
contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 229
Fixa a Fôrça Pública do Estado pura o exercício de 1938

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geruls
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O efetivo da Fôrça Pública (lo Estado de
Minas Gerais é fixado, para o exercício mie 1938, cai 9.000
homens, que se distribuirão:

a) Pelo Comando Geral.
b) Pelos Serviços de Estado Maior.
c) Por 10 batalhões de caçadores tipo III.
d) Por 3 companhias de destacamentos anexas aos

1.0, 5.° e 6.° B. C. M.
e) Pelo Regimento de Cavalaria com 1 Esquadrão

Motorizado anexo.
f) Pelo Departamento de Instrução.
g) Pelo Departamento de Material.
h) Pelo Serviço de Saúde.
i) Pela Companhia Isolada.
Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a (lis-

pender, para o pagamento cio pessoal da Fôrça Pública,
no exercício de 1938, de acôrdo com a tabela 1, a im-
portância de trinta e três mil trezentos e cincoenta e oito
contos seiscentos e cincoenta e dois mil réis .....
(33.358:652$000).

Art. 3.° A composição do Comando Geral, Serviços
de Estado Maior, Batalhões de Infantaria, Companhias
de Destacamentos, anexas aos 1.0, 5. e 6.° 13. C. M., Pc-
gimento de Cavalaria, com um Esquadrão Motorizado,
Departamentos de Instrução e Material, Serviços de Saú-
de e Companhia Isolada, obedecerá aos quadros anexos
de números 1 a 17.

,Art. 4.° Em caso de necessidade poderá o (iovêr-
no elevar o efetivo da Fôrça Pública, dar-lhe nova dL-
tribuição e baixar instruções e regulamentos.

1.
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Art. 5. Os atuais coroneis e o tenente-coronel mé-d ico-agregado não deixarão vagas, quando excluídos por-qualquer motivo.
Art. 6.° As vagas de 2.° tenente que se verificaremno quadro da Fôrça Pública, enquanto houver segundos

tenentes agregados, serão preenchidas, um t&rço, porêsses oficiais e, dois têrços, com promoção dos aspi-
rantes.

Art. 7.° Sendo os Batalhões de Caçadores do tipo
111 do Comando de tenente-coronel, conforme dispõe a
lei federal n. 192, de 17 de janeiro de 1936, poderão os
atuais coroneis exercer, em comissão, aquela função decomando.

Art. 8.° Na conformidade da lei federal citada noartigo anterior, os atuais tenentes-intendentes passarão .ter a denominação de Aprovisionadores e os contadores..pagadores, a de Almoxarifespagadores.
Art. 9•o o tenente-coronel, comandante, e major-sub-comandante e o c apitão-.médj( . o que servem, em co-missão, no Corpo de Bombeiros, receberão os seus ven-

cimentos por êste Corpo.
Art. 10. Fica extinto, a partir de 1.° de janeiro de

1938, o pôsto de segundo tenente Comissionado
Art. 11. Serão reformados com os vencimentos do

pôsto ou voltarão a ocupar o de sargentos que tinham
anteriormente, os atuais segundos tenentes comissionados
que, até dezembro do corrente ano, não satisfizeram as
exigências do art. 1.0 do decreto n. 114, de 5 de julho de1935.

Parágrafo único. --- Para os efeitos dêste arti go, exi-gir_se_á de cada um dos oficiais nele compreendidos um.têrmo (te Opção.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a queni oconhecimento e execuçãod

Contém.	
esta lei pertencer, que acumpram e façam ctIIllprii' tão exatamente como nela se

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Lelo liorizu. te.,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Atkmjn
Ovídio Xavic, de Abreu
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LEI N. 230
Autoriza o Poder Executivo a recebei e outorgar escri-

turas de aquisição e alienação de leri'eiios, em Juiz
de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Secreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a re-
ceber e outorgar escrituras de aquisição e alienação de
terrenos destinados à construção de edifícios escolares
e aumento das respectivas áreas, nos bairros de Manuel
Honório, Costa Carvalho e Vitorino Braga, na cidade de
Juiz de Fora.

Art. 2.1 Fica o Poder Executivo autorizado a dis-
pender até a importância de 30:000$000 (trinta contos
de réis), para os fins previstos no art. 1.0.

Art. 3.1 Revogam-se as disposições eni contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão exatamente como nela se con-
têm.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 231
Fixa a despesa e oiça a receita do Estado pw'u o exerci-

cio de 1938
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO 1
Da despesa

Art. 1.° E' o Govêrno autorizado a despender no
exercício de 1938 a importância de rs. 352.371:703$700
(trezentos e cincoenta e dois mil trezentos e setenta e
um contos setecentos e três mil e setecentos réis), com
os serviços do Estado pelas cinco Secretarias, de acôrdo
com a seguinte classificação:

§ 1.0 Secretaria rio Interior
1 - Palácio do Govêrno --- 723:384$000.

___	 • :1 ÍL
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2 - Administração Geral	5.051:164$000.3	Departamento da Administração Municipal -384:000*000.
4 - Chefia de Polícia - 364:480$000.
5 - Serviço de Investigações - 1.995:946$0(}O.
6 - Delegacias de Polícia - 802:000$000.
7 - Diligências policiais	800:000*000.
8-Guarda Civil- 2.771:620*000
9 - Inspetoria de Veículos -- 689:800*000
10	Departamento de Assistência Policial e Medi-

cina Legal - 469:590*000.
11	Casa de Correção -- 117:300*000.
12 - Prisões	1.719:400*00013	Penitenciária de Ouro Preto	86:149*600
14 - Penitenciária de Uberaba --- 158:50.7)$000.15	Manicômio Judiciário -- 251:534$000.
16 -- Fôrça Pública - 37.497:412.000
17	Corpo de Bombeiros	1.645:332,9000.18	Justiça de Segunda lnstância-_j .024 :660*00i,.19	Justiça de Primeira Instância_. 4.646:432*000.
20 - Justiça Militar - 81 :920$000.21	Ministério Público -- 1.105:700$000.
22	Conselho Penitenciário -- 45:040*000.
23 - Serviço de Assistência a Menores	.781:738$000.
24 - Serviço Eleitoral - 250:000*000.
25	Secretaria do extinto Senado Mineiro

84:384*000.
2 .6	Arquivo Público Mineiro - 126:540*000
27 .- Serviço Radiotelegráfico - 371 :900*000
28 - Serviço do Contenciaso e de Consultas Jurí-

dicas do Estado - 488:870*000
Total- 64.498:800*600
§ 2.°	SecretorjL, das Finanças
29 - Serviço da Dívida Fundada Interna - .....

64.550:204*000.
30 -- Serviço da Dívida Fundada Externa -

7.109:909*700.

31 - Serviço da Dívida Flutuante 13.000 :000*000.
Administração Geral -- 7.500:004*000.

33 - Coletorias -- 7.140:900*000
34 - Postos Fiscais	1.792:077*000.
35 -- Estradas de Ferro -- 1.010:000*000.
36 - Fiscalização de Rendas - 2.663:200*000
37 - Imprensa Oficial - 5.53.5:228$000.
38 - Departamento da Fazenda de Minas Gerais nu

Rio de Janeiro	525:698*000
39 - Departamento do Serviço do Café nu Rio de

Janeiro - 2.682:720*00.0

40 - Departamento da Fazenda de Minas Gerais em
o Paulo - 821:780$000.

41 - Junta Comercial - 42:684*000.
42 - Aposentados e reformados - 7.000:000*000.
43 - Iluminação da Capital -- 2.400:000*000.
44 - Tribunal de Contas - 377:600*000.
45 - Assembléia Legislativa -- 2.321:260$000.
Total. - 126.473:264$700.
§ 3.° - Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-
cio e Trabalho
46 - Administração Geral -- 2.247:940$000.
47 - Serviço de Produção Vegetal, 3.421 :480*000.
48 - Estação Experimental de Agricultura

5:6,00$000.
4949 -- Campo de Sementes de Nova Baderi

:729*000.
50 - Campo de Sementes de Carmo da Mata

:720$000.
51 - Campo de Sementes de Patos - 48:400*000.
52 - Campo de Sementes de Maria da Fé	.

:400$000.
53 - Campo de Sementes de São Francisco -

:400*000.
54 - Campo de Sementes de Figueira - 88:400*000.
55 - Campo de Sementes de Rio Branco -- .....

:000$000.
56 -.- Campo de Fumo -- 4:800*000.
57 - Horto Florestal de Cataguazes --- 16:800*000.
58	Jardim Botânico -- 44 :320$000.
59 - Serviço de Expurgo do Café -- 213:000*000.
60 - Paking House de Leopoldina -- 75:000*000.
61 - Serviço de Produção Animal ---- 2.630:920*000.
62 - Põsto de Monta de Cambuquira - - 42:720*000.
63 - Pôsto de Monta de Leopoldina -35:520$000.:520*000.
64 - Fazenda Modêlo da Gameleira --- 181:400$000.
65 - Fazenda do Florestal	130:800*000.66- Serviço de Produção Mineral --. 1.436:400*000
67 - Serviços de Terras Devolutas	480:600*000.
68 - Serviço de Estatística - 439:520$000.
69 - Serviço de Indústria e Comércio --52:200$1)00.
70 - Usina de Alcool Motor de Divinópolis --

9 :800*000.
71 - Usina de Capela Nova - 36:500*000.
72 - Serviço Meteorológico - 236:060*000.
73 - Serviço de Estâncias hidro-Minerais -

.200:000$000.
74 - Serviço de Colonização -- 251 :200*000.
75 - Serviço de Organização, Assistência e FiscaU

ção do Trabalho - 181:400$000.
'0009009 : 006 - !°J J V 0U!StI aP 05 ! \.1 S -- 9L
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77 - Instituto João Pinchiro	353:4008000.
78 - Escola Agrícola "Adelaide Andrada", - .....

111:360$000.
79 - Escola Agrícola "Padre Sacramento" .....

111:360$000.
80 - Escola de Horticultura de Itajubá - ......

282:800$000.
21 - Instituto "Barão de Camargos"	157:8008000.
82 - Instituto "Carlos Prates",	102:600$000.
83 - Instituto "Bueno Brandão" - 86:400$000.
24 - Aprendizado Agrícola "José Gonçalves" -

65:000$000.
85 - Serviço de Fiscalização de Terras e Matas -

145:400$000.
86 - Escola Superior de Agricultura do Estado de

Minas Gerais	1.556:620$000.
87	Feira Permanente de Amostras - 328:000$000.
28 - Estação Rádio Difusora	410:000$000.
Soma - 20.770:360$000.

§ 4. - Secretaria da Educação e Saúde Pública
89 -- Administração Geral	4.521:425$00.90	Ensino Primário - 28.966:644$800
91 - Ensino Secundário	1.981:880$000.
92	Ensino Normal - 3.190:700$000.
93 - Escola de Aperfeiçoamento - 409:9608000.94	Instituto Pestalozzj - 44:000$000.
95 - Escola de Farmácia de Ouro Preto

203:120$000.
96	Conservatório Mineiro de Música ..........

341:220$000.
97 - Educação Física e Artística -- 42:8008000.
98 - Ensino Técnico - 117:000$000.
99 - Assistência Técnica do Ensino - 937:400$000.

310 - Instituto São Rafael	332:640$000.
410 - Escola Complementar de Sete Lagoas -

73:800$000.
510	Diretoria da Saúde Pública - 1.433:350$000.
710 - Desinfectório e Garage	65:7608000.
028 -- Laboratório Bromatológico e de Pesquisas

Clínicas - 78:55s000.
016 - Serviço Sanitário do Matadouro -	.33:5708000.
110 - Hospital Cícero Ferreiro --
000 - Escola de Enfermagem "Carlos Chagas"

240:9003000.
011 - Assistência "Eduardo de Menezes", de Juiz de

Fora - 139:340$000.
119 - Inspetoria de Higiene Médico Escolar

465:520$000.
110	Inspetoria Dentário-Escolar - 391:896$000.

111 - Centros de Saude. Postos de Higiene, Sub-
Postos e Postos Ambulantes - 1.904:450$000.

112 - Saneamento Rural - 553:110$000.
113 - Serviço de Defesa Contra a Lepra

2.993:340$000.
114 - Centros de Estudos •e Profilaxia da Malária

- 571 :560$000.
115 - Combate à Framboesia Tropical

388:840$000.
116 - Inspetoria de Higiene Pré-Natal e Infantil

242:240$000.
117 - Diretoria Geral de Assistência Hospitalar -

1.296:580$000.
118- Hospitais Regionais	442:320$000.
119 -- Hospital Colônia de Barbacena

1.988:893$600.
120 - Instituto Raul Soares - 1.055:0803000.
121	Hospital Colônia de Oliveira -- 683:098$000.
122 -	Instituto Biológico Ezcquiei Dias --- ......

780:000$000.
Soma - 57.153:606$400.

§ 5. - Secretaria da Viação e Obras Públicas
123 - Administração Geral -- 4.064:152$000.
124 - Estradas de Rodagem --- 5.800:0003000.
125 - Construção de Estradas .- 6.000:000$000.
126 - Pontes	3.000:000$000.
127 - Edifícios Públicos - 6.204:800$000.
128 - Serviço Geográfico - 287:500$000.
129 - Navegação Fluvial -- 1.619:220$000.
130 - Rede Mineira de Viação -- 55.000:0003000.
131 -- Navegação Aérea - 1.500:000$000.
Soma - 83.475:672$000.
Total da Despesa	3,52.371:103$700.

CAPITULO II

Da Receita
Art. 2.° Para o exercício de 1938 é a receita do

Estado orçada em Rs: 335.585:397$000 (trezentos e trin-
la e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco contos tre-
zentos e noventa e sete mil réis), proveniente de arrace-
dação prevista, a saber:

Rendas de impostos e taxas
1 - Imposto territorial - 20.000:000$000.
2 - Imposto de transmissão "inter-vivos"

10.000:000$000.
3 - Imposto de transmissão "Causa-mortis" -

5.000:000$000.
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4 - Imposto sôbre Indústrias e Profissões -.
20.000:0008000

5 - Imposto sôbre Vendas e Consignações (Eslain_.
pilhas) - 10.000:0008000

6	Imposto sôbre Vendas e Consignações (Por co-
nhecimentos) - 15.000:0-008000

7	Imposto de Exportação Ad-Valorern
32.500:0008000.

8	Imposto do sêlo	11.500:0008000
9 - Imposto de consumo de co-iubustíve;s

3.000:0008000.
10 -- Taxas de defesa da produção:
Sôbre águas minerais artificiais, alg(dão em Piwfla,

calçados, carbureto de cálcio, Cano de ferro, CoUros emgeral, ferro. -guza, ferro laminado, ferro em obras, Jios-
pedagem, jogos permitidos, sabão e sabonetes, sohm em,
meios, tecidos em algodão, tecidos em brins e estainpa_
dos e tecidos em sedas e •casemiras - 2.000:000o00

11 -- Taxa de ocupação de terras devolutas -----
500 :-000$000.

12	Novos e Velhos Direitos -- 1	 000 ^ 0ü 0.
Taxas de serviços (lo- Estado:
13	Estabelecimentos de ensino:
Escola de Farmácia de Ouro Preto, Escola Coma ple_

mentar de Sete Lagoas, Escola de Aperfeiçoalaent() Cnn-
servatório Mineiro de Música, Instituto Sãø Rafar], Es-
cola de Enfermagem Carlos Chagas e outros ---- .
600:0008000.

14	Estabelecimentos Agrícolas:
Campos de Nova Baden, Carmo da Mata, Patos, Ma-

ria da Fé, São Francisco, Figueira e Rio Branco, Horto
Florestal e Cataguazes, Postos (te Monta de Cambuquira,
e Leopoldina, Packing House de Leopoldina, Escola de
Horticultura de Itajubá, Instituto Barão de Camargos,
instituto Bueno Brandão, Escola Superior de Agricultura
de Viçosa, Jardim Botânico, Fazenda da Gameleira, Fa-
zenda do Florestal, Instituto João Pinheiro, Serviço de
Expurgo do Café, Campo de Fumo,-Escola Agricoja
"Adelaide Andrada", Escola Agrícola "Padre Sacramen
to", Instituto Carlos Prates, Aprendizado Agrícola "José
Gonçalves", e outros, 80:0008000.

15 - Assistência Hospitalar:
Hospital Colônia de Barbacena, Hospitais Regi ana is

de Pouso Alegre, Patos, Pirapora, Viçosa, Hospital Psi -
quiátrico de Oliveira, Colônia Santa Isabel, Hospital de
Lázaros de Sabará, Instituto Pasteur de Juiz de Fora,
Hospital Cícero Ferreira, Instituto Raul Soares e outros,
120:0008000.

16 - Inspetoria de Veículos	180:000000
17 - Estâncias Hi-dro_Minerais:
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Caxamhú, Cambuquira, São Lourenço, Lambari, Ara.

xáe Poços de Caldas, 700:000$000.
18 - Instituto Biológico "Ezequiel Dias" -

500:000$000.
19 - Taxa de Estatística - 300:000$000.
20 - Loteria de Minas-- 300:00080000.
21 - Departamento das Municipalidades --

100:0008000.
22	Fomento do Fumo - 10:0008000.
23 - Fomento do Algodão -- 50:000$0,00.
24	Exploração de Energia Hidráulica -

20:000$000.
25 - Exploração de minas - 10:000$000.
Soma - 2.970:0008000.
Total - 134.270:000$000.

Rendas patrimoniais
26 - Arrendamento de terrenos diamantinos -

20:0008000.
27 - Arrendamento de bens d0 Estado - ......

250:000$0,00.
28	Juros de títulos pertencentes ao Estado -

2.000:0008000.
29 - Juros de depósitos em Bancos - 5,00:000$000.
30 - Juros de Empréstimos Municipais - ......

3.500:000$000.
31	Vendas de terras devolutas e lotes coloniais-

700:0008000.
Soma -- 6.970:0008000.

Rendas Industriais
32 - -Rede Mineira de Viação -- 50.000:000$000
33 - Navegação do Rio S. Francisco - .......

1.700:000$000.
34 - Usina de Álcool Motor de Divinól)olis --

600:0008000.
35 - Usina de Capela Nova - 20:0008000.
36 ----- Imprensa Oficial - 1.80-0:0008000.
37 - Feira Permanente de Amostras - 20:0008000.
38 - Estação Rádio Difusora - 20:000$000.
Total - 54.160:0008000.

Rendas diversas
39 - Cobrança da dívida ativa - 7.000:0008000.
40 - Multas - 1.2-00:000$000.
41 - Reposições e Indenizações - 600:000$000.
42 - Vendas de artigos para agricultura - ......

100:000$000.

r 1. -



1

90 -

43 - Subvenções Federais	300:00000.Soma total	204.600:00000
Rendas eventuais

44	Débito da União:
Proveniente de aparelhamento da E. Ferro Sul de

Minas, realizado no período de 6 de abril de 1922 a 23de fevereiro •de 1931
' conforme prestações de contas re-

gulares, já aprovadas por avisos do Ministério da Viaçãa,
de acôrdo com a Lei Federal 475, de 17-8-37 -51.860:3538900.

Proveniente de despesas feitas pelo Estado, aé 30-
6-1937, com, a ligação ferroviária de Patrocínio ' a Ouvi-dor, a serem pagas de acô rdo . cGni a lei federal n. 475,de 17-8-1937 - 24.1'-95:043$100.

45	Taxa de 5 Shillings:Taxa de 5 shililings, sôbre saca de café exportad,
a vigorar até 31-12-39, conforme convênio caféeiro de 14
de maio de 1937 - 45.000:000$000

46 - Entradas de origens diversas -	....10.000:0008000
Total	130.985:3978000
Total da receita - 335.585:397$000Art. 3.1 São nulas e não serão executadas todas

verbas cia Despesa aumentando vencimentos ou dispondo
sôbre serviços não criados em Lei (Constituição, - Are.25 § 3.°).

Art. 4.' Observado o disposto na Constituição cio
Estado, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédi..
'tos suplementares e a realizar, corno antecipação da re-
'ceita, 'operações dos créditos necessários para cobrir o
"Deficit" que se verificar neste orçamento.

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

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão exatamente corno nela eContém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 9 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria de Atkmjm
Cristiano Monteiro Machado
Israel Pinheiro da Silva
Ovídio Xavier de Abreu, 'designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria tia Viação e OhrasPúblicas.

i
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DECRETO-LEI N. 1
Desliga da Secretaria da Viação e Obras Públicas a Rede

Mineira de Viação e contém outras disposições rela-
tivas à mesma Rede.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e

considerando que os serviços da Rode Mineira de
Viação adquirem, dia a dia, maiores proporções desde a
fusão, sob uma administração única, das Estradas de
Ferro Sul de Minas, Oeste de Minas e Paracatú;

considerando que, pela sua natureza, os serviços
ferroviários reclamam soluções 'e ordens prontas, fem
entendimentos constantes com o Govêrno:

considerando que, como serviços industriais que
são, devem, embora administrados pelo Estado, ser con-
duzidos dentro de normas especiais, sem entraves bu-
rocráticos evitáveis;

considerando que a administração da Rede, tendo
em vista a organização 'e aparelhamento de seus servi-
ços, pôde ser exercida, sem que se torne indispensável
o concurso de órgãos técnicos ou administrativos estra-
nhos i sua própria organização;

e, finalmente, considerando que os serviços ferro-
viários a cargo do Estado na Rede Mineira de Viação
decorrem de um contrato de arrendamento que vigora
Por prazo determinado, não constituindo, portanto, uni
departamento permanente da' administração normal do
Estado,

Resolve:
Art. 1.0. Fica desligada da Secretaria da Viação

e Obras Públicas a Rede Mineira de Viação, cuja admi-
nistração superior continúa' a cargo de um Diretor
Geral, subordinado diretamente ao Governador do Es-
tado, tnansferindose para o mesmo Diretor as atribui-
ções relativas .á Estrada e que competiam ao Secretário
da Viação e Obras Públicas;

Art. 2°. Éste decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
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30• Êste decreto entra em vigor nesta data.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1	e de---einbro de 1937.

ENEDIT0 VALADARES RinEmo
Maria de Alkmim

)vídío Xavier de Abreu
srael Pinheiro da Silva
ristiajzo Monteiro Machado
)dilon Dias Pereira

v:-"';..

—94--

Art. 3.. Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, ta todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução dêste decreto pertencer, que
o cumpram e o fwçam cumprir tão exatamente como
nele se contém.

Dado e passado no Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 23 de novembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

DECREToEI N. 2

Contém matéria relativa a acumulações remuneradas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando.de suas atribuições e (te acôrd 0 cúin o decreto-lei fe-deral n. 24, de 29 de novembro de 1937, que	dispõe
sôbre as acumulações de funções ou cargos públicos re-
munerados da União, dos Estados ou Municípios, de-.creta:

Art. 1.0. O funcionário ou empregado civil ou o
militar do Estado que, nos termos do decreto-lei n. 24,
de 29 de novembro de 1937, expedido pelo Presidente
da República, estiver acumulando funções ou cargos pú-
blicos remunerados, deverá optar, dentro de 30 dias, a
partir daquela data, por um só oargo ou função.

§ 1.0. O funcionário declarará Por escrito às au-
toridades o que está subordinado, por qual dos crrgns
resolveu optar.

§ 2.°. Decorrido o prazo e não exercido pelo fun-
cionário o direito de opção, a esta procederá o Govêr
nador do Estado, por decreto, considerando-se coam.
miadas, na data em que o prazo houver terminado, as
exonerações que se tornarem necessárias.

§ 3.°. Dentro do mesmo prazo é permitido o pi-
gamento dos vencimentos correspondentes aos cargosacumulados

Art. 2.°. Quanto aos funcionários municipais, que
estiverem compreendidos nos dispositivos do citado de-
ereto-lei federal, deverão apresentar ao prefeito, no
mesmo prazo, a declaração a que se refere o § 2° (li)art. 1.0, cabendo aos prefeitos a providência contida no
mesmo parágrafo.

DECRETOLEI N. 3

lxlingue os cargos de auxiliares de fiscalização e auxi-
liares ambulantes e dá outras providências

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando.
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no ar
tigo 181 da Constituição da República, decreta:

Art. 1 .1. Ficam extintos OS cargos (te auxiliares
de fiscalização e auxiliares ambulantes.

Art 2.°. Os atuais auxiliares de fiscalização e
auxiliares ambulantes, efetivos, serão aproveitados como
auxiliares de coletorias, nos respectivos municípios.

Parágrafo único. Não havendo vagas, ficarão os
ref(rj(jos auxiliares adidos às coletorias dos respectivos
municípios, com funções de auxiliares de coletorias, até
que sejam aproveitados na forma dêste artigo.

Art. 3.°. Quando os vencimentos fixos dos auxi-liares de fiscalização e auxiliares ambulantes incorpo._
aradoso quadro dos auxiliares de coletorias forem in-

feriores aos dêstes, nas respectivas coletorias, passarão
aqueles a perceber os vencimentos da classe a que fo-
rem incorporados.

Art. 40 Nos casos em que os vencimentos fixos
dos auxiliares de fiscalização e auxiliares ambulantes,
incorporados ao quadro dos auxiliares de coletorias, fo
Uma sul)criores aos jêstes, nas respectivas coletorias,
aqueles continuarão a perceber os vencimentos fixos do
cargo extinto.

Art. 5. Quando em exercício de funções exter-
lias, os funcionários de coletorias perceberão diárias até

1 1
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10$000, a juízo do Secretário das Finanças, ficando u-
prirnidas as diárias estabelecidas para os auxiliares de
fiscalização no artigo 13 do decreto 161, de 1935.

Art. 6.°. Ficam revogados os artigos 10, 11 e 12,
do decreto número 161, de 1935, e demais disposições
em contrário a êste decreto.lei.

Art. 7°	Êste decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução dêste decreto-lei pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente coma
nele se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Florizen-
te, aos 7 de dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 4

Abre um crédito especial de 1.371:2.59$400 à Secretario
da Viação e Obras Públicas

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de conformidade com o disposto
no artigo 181 mla Constituição da República, decreta:

Art. 1.0. Fica aberto à Secretaria da Viação e
Obras Públicas um crédito especial de 1.371:259$400,
para pagamento de compromissos oriundos de exercí-
cios anteriores, referentes a construção e reparos de
edifícios públicos, I)agarnento de juros e outras despe-
sas, a saber:

Cadeia de Paraisópolis (Acréscimo), 3:013$600.
Foruni de Três Corações (Obras de segurança),

6:351$100.
Forum: de Monte Santo (Obras de conclusão),

24:227$300.
Forum de Pasos, 17:072$900.
Grupo Escolar de Araguarí, em 193(i, 3:046$700.
Grupo Escolar (te Cambuquira, em 1936, 4:449$700.
Grupo Escolar de Paraopeba, 1:5A1$100.
Forum de Salinas, em 1935, 37:197$000.
Grupo Escolar de Carmo do Rio Claro, 19:844$400.
Colônia Santa Isabel - Conclusão de Pavilhões em

1936, 60:000000.
Serviços executados no Palácio da Liberdade, em

1936, 13:143$400.
5.° Batalhão da Fôrça Pública, 4:793$400.
Pôsto Fiscal de Serraria, 2:638l000.
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Cobertura da Secretaria do Interior, 30:000$000.
Companhia Telefônica - Capital, 3:613$400.
Pagamento de diárias de 1936, 39:701800,
Idem, diárias a engenheiros do Estado, 150:000000.
Despesas de condução de 1936, 3:991$300.
Emprêsa de Navegação do Rio Sapucaí:
Subvenção contratual relativa aos meses de novem-

bro a dezembro de 1936, 4:536$000.
Serviços extraordinários na ligação CaxarnbúBae-

pendi (saldo), 9:557$800.
Estrada Itambacurí-Figueira:
Pagamento de juros à Cia. Ludol Ltda., 3:3030().
Idem, idem - João de Rezencle. Costa, 36:018000.
Idem, idem - Viúva Luiz Leonelo e outros papa-

muentos, 72 :423$200.
Construção de um barco para o Pôrto de Pontal, na

estrada de Paracatú, a Patos, 2:000$000.
Juros de serviços da construção da estrada Citara-

ní-,Pôrto de Guanhães:
José Mendes Junior, 63:269$400.
Venâncio Machado, 57:539$500.
Gerson de Sales Coelho, 73:956$800.
Juros de serviço de construção da eSfta(l! iCiI)

Santa Cruz-Pompéo e Meio Viana-São Gotardo.....
305:215$400.

Fornecimento e residência de estradas, cm agôsto e
novembro de 1930 (Viúva Teixeira & Filhos), 612060.

Linha de transmissão para Neves (Obros de conclu-
são), 6:965$500.

Pagamento a operários de construção de estradas
(março e abril de 1930), 6:237$500.

Edifícios para usinas de beneficiar algodão.....
300:000$000.

Soma, 1.371 :259$400.
Art. 2. 1 . Êste decreto-lei entrará em vigor na data

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades ia quem o

conhecimento e execução dêste decreto-lei pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente
como nele se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte,
aos 7 de dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Odilon Dias Pereira
Ovídio Xavier de Abreu

5*
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DECRETO-LEI N. 5

Abre à Secretaria do Interior um crédito de 9:239$400

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas iatribuições, e tendo em vista o disposto no ar-
tigo 181 da Constituição da República, decreta:

Art. 1.0. Fica aberto à Secretaria do Interior um
crédito especial da importância de 9:239$400 (nove
contos duzentos e trinta e nove mil e quatrocentos réus),
para pagamento dia gratificação adicional da lei 425,
de .1906, aos oficiais abaixo mencionados:

Tenente-coronel Manuel Neves da Silva, no perío-
do de 13 de junho de 1936, a 31 de dezembro de 1937,
3:720$000.

Major José Ribeiro da Silva, 110 período de novem-
bro a dezembro de 1937, 300000.

Capitão Francisco de Paula Gonçalves, no período
de outubro a dezembro de 1937, 360000.

Capitão .J'osií Pereira dc Araujo, no P(í0d0 de 1.0
(Ir junho a 27 de julho de 1937,  228$000

Capitão José Maria Balista da Silva, no período de
agôsto i dezembro (te 1937, 600$000.

Capitão Vicente Joaquim Sanches, no período de
setembro o dezembro (te 1937, 480$000.

Primeiro tenente Locas Evangelista Druin.ond, no
período de 8 de junho a 31 de dezembro de, 1937,
609$000.

Primeiro tenente João Mart j n jano de Oliveira, no
período de setembro a dezembro de 1937, 360$000.

Segundo tenente António Delfino Pereira, no pe-
ríodo de 18 de dezembro de 1936 a 31 de dezembro de
1937, 808$200.

Segundo tenente Joaquim Teotônio de Alpoim, no
período de 28 de setembro de 1936 a 31 de dezembro
de 1937, 1:132$500.

Coronel Francisco Campos Brandão no período de
14 de outubro a 31 de dezembro de 1937, 641$700.

Soma, 9:239$400.

Art. 2.°. Revogamse as disposições em contrário,
entrando êste decreto-lei cm vigor, na data de sua pu-
blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução dêste pertencer que o cum-
pran-i e façam cum prir tão exatamente como nele se
contém.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 7 de
dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Atkrnim
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 6

Atire à Secretaria das Finanças uni crédito de .
100:000$000

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
181 da Constituição da República, decreta:

Art. 1.0 Fica aberta à Secretaria das Finanças um
crédito suplementar da importância de 100:000$000 (cem
contos de réis), ao Serviço 40 -- Departamento do Ser-
viço do Café, no Rio, Verba 12	Transportes.

\rt. 2. 1 Revogam-se as disposições em contrário,
entrando êste decreto-lei em vigor na data da sua pu-
blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução dêste pertencer que o cunh-
prain e façam cumprir tão exatamente túiij nele se con-
tém.

Palácio do Govêrno, cai Belo Horizonte, aos 7 de
dezeiibro de 1937.

BENEDITO VALADARES Rxamnao
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETOLEI N. 7

Abre à Secretaria do Interior um crédito especial de
39:104$800, para pagamento de diferença de venci-
mentos a oficicis reforma dos da Fórça Pública do

Estado que retornaram à ativa

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere a lei número 221, de
9 de novembro de 1937, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior um
crédito especial da importância de 39:104$800 (trinta e
nove contos, cento e quatro mil e oitocentos réis), para
pagamento de (lifereflÇ de vencimentos aos oficiais abal-
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xo discriminados que haviam sido reformados e retor-
naram à ativa:

Tenente coronel Joaquim Augusto de Oliveira, no
período de 1 de janeiro de 1936 a 14 de abril de 1937,10:126$500

Capitão Francisco Fagundes, no período de 1 de ja-
neiro de 1935 a 29 de março de 1937, 5:238$300.

Major Agenor Noionha, no período de 1 de janeiro
de 1936 a 30 de março de 1937, 7:500$$000.

Capitão Manuel de Abreu, no período de 1 de ja-
neiro de 1936 a 30 de dezembro de 1937, 4:200$000.

Capitão José Augusto de Moura, no período de 1 de
janeiro de 1936 a 8 de julho de 1937, 6:393$300.

Capitão José Rufino Pereira, no período de 1 de
janeiro de 1936 a 4 de maio de 1937, 5:646700.

Art. 2.0 Ëste decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Os Secretájos de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palácio da Liberdade, Clii Belo Horizonte, aos 7 dedezembro de 1937.

I3EN Ei)l'i'() VALADARES RiI3E1R0

José Haria de AIA-mini
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 8
Abre à Secretaria da Agricultura, indústriu, Comércio e

Trabalho um crédito especial de 9:341$900
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere a Lei número 220, de 9 de
novembro de 1937, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trbalho um crédito especial da
importancia de rs. 9:341$900 (nove contos trezentos e
(luarenta e inn mil e novecentos réis), para pagamento
de despesas decorrentes da permuta de terrenos, ao mu-
nicípio de Pitangui, entre o Estado e o senhor Sebastião
Carlos Silveira, a que se refere a lei 85, de 18 de setem-bro de 1937.

Art. 2.° Éste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho e das Finanças as-
sim o tenham entendido e façam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
dezembro de 1937.

BaNaurio VALADARES RiEino
Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 9

Abre crédito suplementar da importância de 3:000000,
Ú Secretaria do Interior, para pagamento de

adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a lei número 122, de 9 de
novembro de 1937, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior um
crédito suplementar de rs. 3:000$000 (três contos de
réis), à verba 9 do Serviço número 2, para pagamento
(Ia gratificação adicional de que trata a lei 425 de 1906,
aos coroneis da Fôrça Pública do Estado, Senhores Ed-
mundo Leri dos Santos e Apolino Alves Coelho, no pc
nodo de 1.0 de junho a 31 de dezembro de 1937.

Art. 2.0 Éste decreto entrará em vigor na data de
Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Os Secretários de Estado dos Negórios (lo Interior e
ds Finanças, assim o tealmani enlend do e laçam cxc-
cmii r

t'aiõcio (Ia Libemilaile, ((li lulo Hoiiionte, aos 7 de
(l(;'cIlmI)ro de 1937.

1 o N i:o riu VAI,Al )Ai-IE s 1 1(101 Iii)

José 1fwia de .4 lkniim
Ovídio Xavier (jC Abreiz1
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DECRETO-LEI N. 10
fles1jq 1 (1(1 Secrejurjti do Inter i or o Depurlainej,I,o de As,

Sislénciia aos Municípios
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição da
República, decreta:

Art . 1 Fica desligado cia Secretaria do Interjui
e subordinado diretamente ao Governador do Estado a
Departamento de Assistência aos Municípios, para cujo
diretor ficam transferidas as atribuições relativas á ad-
ministração municipal e que compeliam ao Secretário
do Interior.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrúrio,
entrando êste decreto cai vigor na data de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 
conhecimento e execução dêste decreto pertencer, que
o cumpram e façam cumprir tão exatamente Co pio nelestá contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 if
dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES R1BF1Ro
José 3íai,ja de Alkmim

DECRETO-LEI N. 11

Dispõe sôbi'c organização municipal

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
da República e tendo em vista o disposto nos artigos 27
e 178 da mesma Constituição; decreta:

Art. 1.0 Os prefeitos são de livre nomeação cio Go-
vernador do Estado, demissiveis ud notam, e tomarão
Posse perante o Secretário do Interior.

Parágrafo único, Será de quinze dias prorrogáveis
por mais dez, o prazo para a posse e exercício.

Art. 2.° Os prefeitos terão direito ao subsídio e
verba de representação constante da tabela anexa.

Parágrafo único. O prefeito da Capital e os das
estâncias hidromjnerais perceberão 'o subsídio e a ver-
ba de representação atualmente em vigor.

Art. 3,0 Os prefeitos, além das funções executivas
que lhes cabem, exercerão, enquanto não se estabelecer a
organização constitucional do Município, a das Câmaras
Municipais, com as restrições constantes de lei.

Art. 4. 0 Dependerão de aprovação do Governador do
do - e só serão executados depois de aprovados -
Los do prefeito que autorizem:
a) concessão de privilégios; favores, remissão de
das; isenção de impostos;
h) d'oações;
e) aquisição de imóveis a título oneroso; desapro.
ção por necessidade ou P01' utilidade pública;

alienação e permuta de bens patriinoniais iniú-
do município; constituição de ônus reais sõbre os

aos;
e) empréstimos e operações de crédito de qualquer
reza e emissão de títulos de dívidas;
f) abertura de créditos suplementares e especiais,
ndo a de crédito extraordinário ser feita ad ref creu-
do Governador do Estado;

g) celebração de contratos para cuja execução não
tir verba na lei orçamentária.
Art. 5.° Os atos dos prefeitos serão publicados por
ais, na sede do município e pela imprensa, onde hou-
e entrarão em vigor no prazo de 15 dias, contados

lata da publicação, salvo disposição que estabeleça
o prazo.
Parágrafo único.	Contra os atos dos prefeitos,
rá recurso para o Governador do Estado.
Art. 6.° Os prefeitos não poderão se ausentar do
Licipio por mais de 10 dias, sem prévia licença do
ernador do Estado.
Art. 7,0 Os prefeitos, anualmente ou quando fo
exonerados, prestarão contas de sua gestão ao Go.
ador do Estado, por intermédio do Departamento de
stência aos Municípios.
Art. 8.0 Os orçamentos municipais serão submeti-
ao Govêrno da Estado para revisão e registro, e
s deverá constar verba:
a) para pagamento de juros e amortização da di-
fundada;

b) Para pagamento ou amortização da dívida fio-
mIe.
Art. 9. 1 Para o exercício de 1938, os prefeitos ela_
irão novos orçamentos.
Art. 10. Ficam pertencendo aos municípios, aléiii
)utroS que lhe venham a ser atribuídos, os seguintes
ostos:
1 - o imposto de licença.
II -- o imposto predial e o territorial urbanos;
TIL - 'o imposto sôbre diversões públicas;
IV - as taxas sôbre os seiviços municipais
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Art. 11 . Será decretado e lançado 1)el'o Estado e
arrecadado por êste e pelo Município, em partes iguais,
o imposto de indústrias e profissões.

Art. 12. Do imposto de transmissão, inter-vivos, de

!Z 

propriedade imóvel, urbana, inclusive sua incorporação
ao capital de sociedade, pertencente ao Estado, caberá
au município 35

Art. 13. E' vedado ao fliunicípio
a) efetuar despesa sem empenho de verba;
h)	ertu não criado em lei;
e) atribuir a particulares a administração e cx-

)iO ração (te matadouros e mercados
Ar t. 14. O município não poderá arrendar mais de

uni açougue de sua propriedade a um só e mesmo indi-
víduo ou emprêsa.

Art. 15. Inclue-se na Competência dos munici-
pi,oS

a) velar, concorrentemente com as autoridades esta-
duais, pela observância tios regulamentos de trânsito e
estacionamento de veículos;

h) fiscalizar e aferir os aparelhos empregados no
abastecimento de veículos.

Art. 16. Continuam ciii vigor os decretos e leis
sôbre organização municipal, nomeadamente o decreto
estadual 11. 9.847, de 2 de fevereiro de 1931, e a lei 183,
de 10 de dezembro de 1936, nas partes em nue. imulicita
011 explicitamente, não contrariarem os dispositivos da
Constituição Federal e tiêste decreto.

Art. 17. As relações entre o Govêrno do Estado e
os prefeitos, para o exato cumprimento do presente de-
creto, serão estabelecidas por intermédio do Departa-
mento de Assistência aos Municípios.

Parágrafo único. As relações da Prefeitura de Be-
lo Horizonte serão estabelecidas diretamente com o Go-
vernador do Estado.

Art . 18. Êstc decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e Execução dêste decreto-lei pertencer
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente corno
nele se contém.

Dado no Palácio cia Liberdade, cm Belo Horizonte,
aos 13 de dezembro de 1937.

BENr»i'j'o VALADARES Ri lhano
,10s Maria (/C A !kininm
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 2.° DO
DECRETO-LEI N. 11

RENDAS DOS MIYNICtPIOS:

Subsídios Verba d*
mensais dos Repreon-

	

prefeitos	tczç&o
TOTAL

Até 30:00080011 .....300$	40%	420$
Mais de 30 até --)0:0U0$ . . .	100$	aO%	520$
Mais de 50 até 100:0008 . .	500$	301/0	650$
Mais de 100 até 200:000$ .	650$	30%	845$
Mais dc 200 até 300:000$ .	75(t$	30%	975$
Mais de 300 até 400:0008 .	850$	30%	1:1058
Mais de 400 até 500:0008 .	1 :0008	20%	1 :2008
Mais dc 500 até 600:0008 .	1:1008	20%	1:3208
Mais de 600 até 700:0008 .	1 :200$	20%	1:4408
Mais dc 700 até 800:000$ .	1 :3008	20%	1 :5608
Mais de $00 até 900:000$ .	1:4008	20%	1 :6808
Mais de 900 até 1.000:0008	1:5008	20%	1:8008
Mais ([C 1.000 até 1.200:000$	1 :6008	20%	1 :9208
Mais de 1.200 até 1.400:0008	1 :700$	20%	2:0408
Mais de 1.400 até 1.600:000$	1 :800$	20%	2:160$
Mais de 1.600 até 1.800:0008	1 :9008	20%	2:280$
Mais de 1.800 até 2.000:000$	2:0008	20%	2:400$
De mais de 2.000:000$ . .	2:5008	20%	3:0008

l)ECRETO-LEI N. 12

Classifica as coletorias, estabelece os proventos dos cole-
tores e esci-ivães para 1938 e dá outras provi
dêimc ias.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no ar-
Iio 181, da Constituição da República, decreta:

Art . '1.'. As caletorias do Estado serão disLribuí
das em 10 classes, a saber:

Coletorias de renda líquida até 100:000*000	10.'
cl asse.

Goletorias de renda líquida de mais de M:0008000,
até 200:0008000	9.' classe.

Coletorias de renda líquida de mais de 200:000$, até
300:0008000 --. $.' classe.

Coletorias de renda liquida (IC mais dc 300:000$,
M0:000$000	7.' classe.
Coletorias de minda líquida de, iiiiis de 100:000*'

até 500:0008000 --- 6. classe.

11.••
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Coletorias de renda liquida de mais de 500:0008,
até 600:0008000 -.- 5.' classe.

Coletorias de renda liquida de mais de 600:000$,
até 700:000$000 - 4.' classe.

Coletorias de renda líquida de mais de 700:0()08,
até 800:0008000	3.' classe.

Coletorias de renda líquida de mais de 800:0008,
até 900:000$000	2.' classe.

Coletorias de renda líquida' de mais de 900:0008,
1.' classe.
Art. 2.°. Sôbre a renda líquida arrecadada será abo-

nada aos coletores e escrivães a taxa de quatro por cento
(45r), fcando revogado o artigo 37 do regulamento das
coletorias.

Parágrafo único. Enquanto não forem instaladas
em Belo Horizonte e Juiz de Fora as coletorias criadas
pela lei número 147. de 12 de novembro de 1936, a per-
centagem a ser deduzida pelos respectivos coletores e
escrivães será de 2% sôbre a renda liquida arrecadada.

Art. 3°. Além da percentageni referida no artigo
anterior, os coletores e escrivães terão vencimentos
anuais de conforru idadp com a seguinte tabela

Coletorias	Cole!ores Escriu.	Total
De 1.' e 2.' classes .	8:2808	5:5208	13:800$
De 3.' e 4.' classes . .	7:200$	4:8008	12:000$
De 5.' e 6.' classes . .	6:1208	4:0808	10:2008
De 7.' e 8.0 classes . .	5:0408	3:3608	8:4008
De 9.' e 10.' classes ..	3:9608	2:640$	6:6008

Art. 4.° Em 1933 a lotação de cada coletoria será
a média das rendas líquidas arrecadadas em 1936 e 1937.

§ 1.0. Excetuam-se da disposição dêste arti go as
coletorias abaixo mencionadas, que terão as lotações
constantes da tabela a seguir:

1.' coletoria de Barbacena - 600:0008000
2.' coletoria de Barbacena --.- 300:000000.
1.' coletoria de Carangola --- 700:0008000.
2.' coletoria de Carangola-- 400:000000.
1. « coletoria de Ponte Nova	75():00()8Q00.
2.' coletoria rIo Ponte Nova - 400:0008000.
1.' coletoria de São João de]-Bei --- 450:0009000.
2.' coletoria de São JoSo de]-B'i	250:0008000.
1 o Ole!flrla de TThá ---- -550 :00't0OO.
2. co1e 5orja de TThá --- 250:0009000.
1.' co1etori de I Therabo - 1 .000 000:000.
2.' coletoria de Ilberaba - 600:0008000.
1 coletoria de LTheriândia	650:0008000.
2.' coletoria de Uberlândia -- 450:0008000.
§ 2.'. Acla.ssflcoção. a taxa percentual e os ven-

cimentos fixos correspondentes às coletorias menciona-
(Ias no parágrafo anterior serão as contantes desta lei.

Art. 5. 1 . Ficam fixadas as seguintes fianças:
Colet. Escriv.:

a) nas coletorias de 1.0 e 2.' classes - 20:0008000
10:0008000.
h) nas coletorias de 3.' e 1.' classes -.- 16 :0008000

8:0008000.
e) nas coletorias de 5 .° e 6 . 0 classes - 12:000$000

- 6:000$000.
d) na coletorias de 7.' e 8 . 0 classes -- 8:0008000

- 4:0008000.
e	nas coletorins de 9.' e 10. 1 classes •- 4:0009000

2:000$000.
Art. 6.°. Na,, coletorias de lotação superior a réis

1.000:000$000;, terão exercício cincoauxiliares; nas de
lotação de maisde 750:0008000 a 1.000:0008000, terão
exercício nuatro auxiliares: nas (te lotação de mais de
W0:000$000 até 750:0008000, terão exercício três auxi-
liares: nas de lotarão de mais de 300:0008000 até .
50():000 q, 000, terão exercício dois auxiliares e na cole-
torias de lotação de mais de 100:0008000 até 300:0008000
terá exercício um auxiliar.

Art. 70• Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8.'. Êste decreto-lei entrará em vigor em 1.0

de janeiro de 1938.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução dêste decreto-lei pertencer,
que o cumpram e façam tão exatamente como nele se
contémL

Dado no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte,
aos 16 de dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES HiBErno

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO-LEI N. 13

Faz (loução de uma faixa de terrena à Rádio Sociedade
de Juiz de Fora

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 181
da Constituição da República, decreta:

Art. 1.0 Fica 'doado à Rádio Sociedade de Juiz de
Fora unia faixa de terreno situada no môrro, fundo da
Escola Cândido Tostes, na Tapéra, em Mariano Procó-
pio, município deJuiz de Fora, terreno êste de forma
quadrada, onde já estão situadas a estação emissora e
as tôrres de antena da mesma Rádio, medindo a referida

i
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faixa cento e quarenta e cinco metros de comprimento
na direção das tôrres e antena e setenta e seis metros
de largura, sendo trinta e oito de cada lado externo das
ditas tôrres.

Art. 2.°	Esta doação terá efeito de propriedade
da Rádio Sociedade de Juiz de Fora, enquanto a mesma
existir, revertendo ao Estado logo ela se extinga.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em Contrá-
rio, entrando êstc decreto em vigor na (laia de sua pu-
blicação.

Mando, portanto, a todas as auto ridades, a quem o
conhecimento e execução dêste decreto pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente como
nela se Contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBF;,no
Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 14

Suprime o cargo de porteiro do extinto Senado Mineiro

O Governador do Estado de Minas Gerai, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
da República, decreta:

Art. 1.0 
Fica suprimido o cargo de porteiro doextinto Senado Mineiro.

Art. 2.0 Rcvogani_se as disnosiçõe 5 em contrário,entrando era vigor êste decreto na (lata de sua publi-cação.

Maato, portanto, a todas as autoridade a quem ()
conhecimento e execução dêste decreto p ertence,',
que o cuJmpram e façam cuamprir ido exatamente corno
nele se Contém.

Palúcj o ria Liberdade, ('mn Belo Horizonte, 17 dc
dezembro de 1937.

JIENEoI'I'o VATAi)flFS Rmormno
José !iIcu'ij (le t-tlknmj,u
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DFCRETO-LEI N. 15

Marca o dia 1.0 de janeiro vindouro pura instalação do
mun i cípio de Supucctí-Mirirn

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
181 da Constituição da República, decreta:

Art. 1.0 Marca o dia 1." de janeiro vindouro para
a instalação do município de Sapucaí-Mirirn, criado pela
lei n. 115, de 3 de novembro de 1936.

Art. 2. 1 As divisas do município rir Sapucaí-Mirim
são as descritas no parágrafo único do artigo 6.° da
lei n. 115.

Art. 3,0 Revogam-se as disposições ciii con-
trário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução dêste decreto-lei pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente coma
nêle se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte,
eia 17 (te dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RmnEmo
José Maria de Alknmim

DECRETO-LEI N. 16

Marca o dia 1.0 de janeiro de 1938, para instalação do
município de Monte Siõo

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
181 da Constituição da República, decreta:

Art. 1.0 Marca a dia 1.0 de janeiro de 1938, para
a instalação do município de Monte-Sião, criado pela lei
mm. 115, de 3 de novembro de 1936.

Art. 2.0 As divisas do município de Monte-Sido
com o de Ouro-Fino são as do antigo distrito daquele
nome. As demais divisas conforme descrição da lei 11.
115.

Art. 3,0 Revogamse as disposições em	con-
trário.

Mando, portanto, a todas as autoridades i quem o
conhecimento e execução dêste decreto pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente como
nêle se contém.

EL....,	.1
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Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
cio 17 de dezemb ro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnin,

DECRETO-LEI N. 17

Extingue a Diretoria Geral de ASSiSIéIiCiCL tios pilotar e
cria a inspetoria de Assistência Hospitalar, subordi-

- nada à Diretoria de Saúde Pública .....

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 181 da Constituição
da República e considerando que os serviços de assi:;
tência hospitalar, na sua acepção atual, não se limitam'a
dispensa r cuidados médico-cirurgjcos e enfermos, em ins-
tituições hospitalares, isoladas do meio social, mas ao
contrário, atuam, por meio de órgãos especiais, sôbre a
sociedade, exercendo funções de medicina preventiva;

considerando que os hospitais, dispensários, ambu-
latórios e outras organizações juxta-hospitalai-es, pos-
suem um inestimável material humano, rico de sugestões
e propicio a pesquisas que interessam à higiene pública;

Considerando que os hospitais, dispensários, ambu-
vos, constitue a assistência hospitalar uma organização
auxiliar e correlata dos serviços de saúde pública, con-
vindo, pois, ao interêsse público, inclusive por motivo
de economia, que tenham ambos uma direção única, re-
solve

Art. 1.' Fica extinta 'a Diretoria Geral de Assistên
eia Hospitalar, cujas atribuições passarão a constituir a
Inspetoria de Assistência Hospitalar da Diretoria de Saú-
de Pública.

Art. 2. 1 Fica extinto o cargo de Diretor Geral de
Assistência Hospitalar e criados os de Inspetor e Aju-
dante de Inspetor de Assistência Hospitalar da Diretoria
de Saúde Pública, com os vencimentos de 18:000$000 e
16:800$000, respectivamente.

Ai-t. 3•0 Continua em vigor o Regulamento de As-
sistência Hospitalar do Estado de Minas Gerais, aprova-
do pelo decreta n. 11.276, de 27 de março de 1934, re -
vogados os artigos 2 e seguintes, que se referem à or-
ganização e atribuição do Conselho Central de Assistên-
cia Hosp italar e dos Conselhos Municipais de Assistência
Hospitalar.
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Parágrafo único. A 5 atribuições dos referidos Con-
selhos são cometidas ao Diretor de Saúde Pública, ao
Inspetor de Assistência 1-lospitalar e aos órgãos que, para
êste fim, forem criados.

Art. 40 Os serviços de contabilidade e de compras
da Assistência Hospitalar e suas dependências passam a
ser feitos, a parti r de 1 de janeiro de 1938, nas respecti-
vas secções da Diretoria de Saúde Pública.

Art. 50 Éste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 6: Revogam-se as disposições em con-
trário.

Mando, portando, a todas as autoridade.,,, a quem o
conhecimento e execução dêsle decreto-lei pertencei-,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente comiai-
nele se contém.

Palácio da Libe r dade, ciii Belo Horizonte, 18	de
ilezemnbro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO-LEI N. 18

Dispõe sóbre serviços da Rede Mineira de Viação

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal, decreta:

Art. 1 Os serviços da Rede Mineira de Viaç'io
serão dirigidos por um Diretor e distribuídos pelos Depar-
tamentos de Transportes, Financeiro, da Locomoção, da
Linha e do Tráfego e por três Divisões, subordinadas ao
Departamento de Transportes, ficando suprimidos os
Departamentos Provisórios - Comercial e de Materiais.

1.° A primeira Divisão, com sede em Belo Ho-
rizonte, compreenderá todos os serviços de transportes
(trens, tração, mvimento, estações e conservação da
linha e edifícios, dentro dos trechos da linha de Bela
Horizonte a Monte Carmelo, ramais de Paracatú, Ubera-
ba e toda a linha de bitola de 0,76).

2.° As segunda Divisão, com sede em Livis,
comirc-endcrá os mesmos serviços, dentro dos tra'hos
de Garças e Angra dos Reis, de Passa Três a Bueno
Brandão e ramal de Bom Jardim.

§ 3. 1 A terceira Divisão, com sede em Três Co a-
çãrs, compreenderá os mesmos serviços dentro dos tre-

L
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chos de Cruzeiro e Tuiuti, de Bueno Brandão a Sapucaí
e ramais de Machado, Três Pontas, Lavras, São Gonçalo,
Delfim Moreira e Paraisópolis.

Art. 2. 1 O Departamento Financeiro superinten-
derá os serviços de aquisição e distribuição dos male-
rais e os de Contadoria, Contabilidade, Tesouraria, Pes-
soal e Estatísticas.

Art. 30 Departamento da Locomtoio superin-tenderá os se rviços das oficinas de reparaçao de inatril
rodante e de tração.

Art. 4•0 O Departamento da Linha teii a seu car-
go não só os serviços de conservação extraordinária da
linha e edifícios, como também o da c3n51rução de
obras novas e eletrificação.

Art. 5.a O Departamento do Tráfego terá a seu car
go a organização de tarifas e de horários de trens, a
obtenção de tráfego, a orientação da parte econômica
dos transportes e a superintendência dos serviços de
reclamações.

Art. 6.° Dentro do prazo de 60 dias, a contar da
data dêste decreto, a Diretoria da Rede deverá apresen-
tar ao Govêrno do Estado a regulamentação de todo o
serviço da Rede, espeficando as at ribuições dos chefes
(te serviço e dos funcionários e bem assim o quadro do
pessoal necessário a êSses serviços.

Art. 70 Revogam-se as disposições em coa.
trário entrando êste decreto em vigor na data de sua pu-
blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução •dêste decreto pertencer, que
o cumpram e façam cumprir tão exatamente como nele
se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Ho rizonte, 23 de de-zembro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Odilon Dias Pereira

D ECRETO-LEI N. 19
Declara a data em que entrará em vigor a lei n. 213, de1937, e dispõe sôbre o artigo 6.' dessa lei.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti-
tuição da República, decreta:

Art. 1.0. A lei n. 213, de 30 (te outubro de 1937,
entrará em vigor na data da publicação dêste, ficando
revogada a disposição em contrário, constante do arti-go 27 da mesma lei.
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Art. 2.°. O artigo 6.° da referida lei o. 213, de
30 de outubro de 1937, vigorará .sàmente durante no-
venta dias, a contar da data da publicação dêste de-
creto.

Art. 3. 1 . Revogam-se as disposições cm contrário,
entrando êste em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução dêste decreto pertencer, que
o cumpram e façam cumprir tão exatamente como nele
se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 20
Dispõe sôbre matrículas nos Cursos de Formação de

Sargentos e de Ojioiais do D. I. da Fô'rça Pú-
blica.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve decretar:

Art. 1.0. Fica estabelecido que até 1940, inclusi-
ve, poderão ser matriculados nos Cursos de Formação
de Sargentos e de Formação de Oficiais do Departa-
mento de Instrução da Fôrça Pública, os elementos da
Corporação que, pertencendo às suas fileiras na data
era que foi baixado o Regulamento do D. 1., preencham
todos os demais requisitos para a matrícula embora eon
tem, na época desta, idade superior a 25 a 30 anos,
respectivamente.

Art. 2.°. De 1941 em diante, então, não haverá,
no D. 1., tolerância de idade para fins de matrícula,
ficando em plena vigência os dispositivos que regem a
matéria "ex-vi" do Regulamento baixado com o decreto
n. 200, de 7 de agsto de 1935.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições em •on-
trário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 'ie
dezembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xovier de Abreu

ti
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DECRETO-LEI N. 21	 DECIIETOLEI N. 23
Suprime o cargo de contínuo da Secretaria do extinta Se-

nado Mineiro

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
da República, decreta:

Art. 1.0 Pica suprimido o cargo de contínuo da Se-
cretaria do extintc. Senado Mineiro.

Art. 2. 1 Revogam-se as 'disposições em con-
trário.

Art. 3•0 Éste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Mando, poranto, a todas as aubridades, a quem o
conhecimento e execução dêste decreto pertencer,
que o cumpram e façam cumprir tão exatamente como
nele se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

Suprime cargos no quadro de funcionários da Secretaria
do Viação e Obras Públicas

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 cia Constituição
Federal, decreta:

Art. 1. ' Ficam suprimi dos, no quadro de funcio-
nários da Secretaria da Viação e Obras Públicas, os car-
gos de Porteiro do Gabinete, Mestre de Obras, Mecânico,
Encarregado de Contratos, Carpinteiro e Encarregado
do Depósito de Equipamento.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trário, entrando êste decreto-lei em vigor na data de sua
publicação.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Odilon Dias Pereira

DECRETO-LEI N. 24
Dispõe sóbie o exume de saúde, aposentadoria e refaz-

Ifla

DECRETO-LEI N. 22

Suprime um dos cargos de servente do extinto Seacdo
Mineiro

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Oonstituiçci
da República, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um dos cargos de servente
do extinto Senado Mineiro.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrá-
rio, entrando êste decreto em vigor na data de sua pu-blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução dêste decreto perteccer,
que o cuIflparni e façam •cumprir tão exatamente como
nele se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zerubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o arti,o 181 da Constitidçiio
da Bepmiblica, decreta:

Art . 1. '> Para ser admitido r-i ) exercício de função
pública no Estado de, Minas Gerais, submeter-se-á o in-
teressado a exame de saúde, perante uma junta médica
nomeada pelo Governador do Estado.

Parágrafo único. A Posse de funcionário público
não remunerado poderá ser feita iiediante apresentação
de atestado médico.

Art. 2.0 Nenhum funcionário será efetivado sem que
se submeta previamente a inspecção de saúde perante
urna comissão médica, nomeada nos termos do artigo
primeiro

Art. 3•0 Ø funcionário que der posse ao nommm'do
ou efetivado, sem as formalidades dos artigos anteriores
pagará ao erário publico os vencimentos que o empos-
sado dêle receber e a nomeação ou efetiwção será ime-
diata e automaticamente cassada.

Art. 40 Aos funcionários civiS e aos militares com
mais de quatro anos de serviço, portadores de tubercu-
lose, que forem aposentados eu reformados, por conve-
niência do serviço, nos termos do artigo 177, da Cons-

1.
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tituição da República aplicar-se-á o disposto no Decreto
n. 10. 028, de 22 de agôsto de 1931.

Parágrafo único. Para gozarem do beneficio dêste
artigo deverão submeter-se a exame de sanidade perante
uma junta médica, nomeada pelo Governador do Es-
tado.

Art. 50 Éste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
(ividio Xavier de Abreu, designado para respon-

der pelo expediente da Secretaria do Interior.
Israel Pinheiro da Silva
Cristiano Monteiro Machado
Odilo Dias Pereira
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 25
Dispõe sóbre oi çwnenlos municipais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, e

considerando que a Constituição Federal de 10 de
novembro último, alterou o regime tributário ds muni-
cípios, bem como as despesas relativas à organização mu-nicipal;

considerando mais a necessidade indeclinável de
serem comprimidas o mais possível as despesas púbU
cas municipais, decreta:

Art. 1.0 Para o exercício de 1938, os Prefeitos
promulgarão novos orçamentos, independentemente de
exame prévio do Departamento de Assistência aos Muni-
cípios, revogando os que houverem sido votadas pelas
Câmaras Municipais.

Parágrafo Único. Da receita e da despesa serão
auprimnida, respectivamente, o imposto cedular sôbre a
renda de imóveis rurais e as despesas que deixaram de
existir em virtude da Nova Constituição Federal, bem
como as que se referirem a obras e serviços adiáveis e
ao pesosal em excesso.

Art. 2.° A receita a ser prevista para o imposto de
transmissão "inter-vivos" de propriedade imóvel urbana,
inclusive sua incorporação ao Capital de sociedade, será
de 35 % (trinta e cinco por cento), sbre a arrecadação
do Estado, conforme o disposto no artigo 12 do decreto-
lei estadual n. 11, de 13 de dezembro corrente

s-;
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Art. 3. 1 Os orçamentos serão 1)I'OmUlgadOs até o
dia 10 de janeiro de 1938, entrando em vigor imediata-
mente, e dêles enviarão os Prefeitos cópia autenticada
no Departamento de Assistência aos Municípios, que fará
a revisão dos que contrariarem dispositivos legais.

Parágrafo único. Para a elaboração dos orçamen-
tos municipais, os Prefeitos observarão as instruções ex-
pedidas com o decreto estadual n. 316, de 9 de novenibro
de 1935, com as alterações constantes desta lei e cio de-
creto-lei n. 11, de 13 de dezembro corrente.

Art. 4•0 Para cooperar com o Estado na manuten-
ção do Departamento de Assistência aos Municípios, OS
orçamentos de 1938 consignarão quotas de acôrdo com a
tabela anexa ao decreto estadual n. 11.281, de 28 de mar-
ço de 1934.

Art. 5.° Para pagamento de vencimentos cl) res-
pectivo agente municipal de Estatística, cada prefeitura
deverá consignar no orçamento Para 1938 a necessária
verba.

Art. 6.0 Êste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de de-
ZeliThPo de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI-N. 26

Indica o Hospital Militar para sede da junla médica a que
se refere o decreto-lei n. 24, de 29 de dezembro de

1937 e contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. 1.0 Fica indicado o Hospital Militar da Fôrça
Pública para sede da junta médica a que se refere o le-
creto-lei n. 24, de 29 do corrente.

Art. 2.° Os candidatos a inspecção de saúde para
os fins a que se refere o aludido decreto-lei farão reco-
lher à secretaria do Hospital Militar a taxa de trinta mil
réis para honorários dos médicos componentes da junta
de que trata o artigo anterior e vinte mil réis de taxa
hospitalar.

Art. 30 Êste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de de-zenibro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Marivi de Alknlim
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 27
Suprime no quadro de pessoal da Secretaria da Agricul-lura 3 lugares de praticante

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição (IUC lhe confere o artigo 181 da ConstituiçãoFederal, decreta:

Art . 1.' Ficam suprimidos, no quadro de pessoalda Secretaria da Agjiculiura, Indústria, Comércio e Tr-
I)alho, 3 lugares de praticante que decorrem das promo-ções provenientes das aposentadorias nesta data conce-didas a 2 chefes de secção e 1 anianuense daquela Secre-taria.

Art . 2.0 iste decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em coa..trário.

Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, 30 de de-zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO-LEI N. 28
Extingue o cargo de fiscal (hi Sociedade Mineira (te Seri-cicultzzi-a

O G o vernador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que liie confere o artigo 181 da Constituição
Federal, resolve extinguir o cargo de fiscal da Sociedade
Mineira de Sericjcnitui-a

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de de-zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO-LEI N. 29

Suprime na escola agricola Adelaide Andrada um lugar
de chefe de pavilhão e transfere para igual cargo, no
Instituto João Pinheiro, um dos funcionários que

ocupam êste lugar, na citada escola

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido no quadro de pessoal da
escola agrícola Adelaide Andrada uni lugar de chefe de
pwvilhão.

Art. .° Fica transferido para igual cargo do ua
dro de pessoal do instituto João Pinheiro, a juízo da Se-
cretaria da Agricultura, um dos chefes de paviFhão da
referida escola.

Art. 3.° Éste decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições eia con-
tráTi.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de dezem-
bro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silvo

DECRETO-LEI N. 30

Suprime 1 cargo de mestre de cultura no Instituto Ba-
rü,o de Camargos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando tia
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido no quadro de pessoal do
instiluto Barão de Camargos, um dos lugares de mestre
de e isitura.

Art. 2.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data
de siE publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 tio de-.
zeizro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
I,srael Pinheiro da Silva
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DECRETO-LEI N. 31

Cria no Estado de Minas Gerais o Juízo dos Feitos da Fa-
zenda Pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem os artigos 103 e 181 da
Constituição da República, para mais rápido andamento
das causas em que são partes a União Federal, o Estado
de Minas Gerais e as Municipalidades lecreta:

Ari. 1.' E' criado, na Capital do Estado, o Juízo
dos Feitos da Fazenda Pública.

Art. 2.° Ao Juiz de Direito da 3.1 Vara cível de BeloHorizonte compete, exclusiva e privativamente, proces-sar e julgar em 1. instância, os executivos fiscais afo-
rados na Capital, e os demais feitos em que a União Fe-
(leral, o Estado de Minas ou os Municípios de Belo Hori-
zonte e Contagem forem interessados como autores, réus,assistentes ou Opoentes.

Art. 3. Excluem-se da competência dêste juízo fa-
ências e inventários em que as referidas entidades fi-

gurarem como credoras e todas as outras causas, feitos
ou processos ainda que neles tenham interesses de fis-calização.

4.' Nas demais comarcas do Estado, os exe.-
cutivos fiscais da União, do Estado ou dos Municípios se-rão processados e julgados pelos juizes de direito, de
acôrdo com sua jurisdição e princípios reguladores daCompetência

Art. 5.' Os executivos fiscais dos termos anexos
serão processados pelos juizes municipais e julgados pe-
los juizes de direito das respectivas comarcas.

Art. '6.' A competência dos juízes de direito para
julgamento dos feitos mencionados nos artigos 2.' e 4.°'não está limitada pelo valor da causa.

Art. 7.' Os recursos contra as decisões dos juizes
de direito, nos executivos fiscais e nas causas em que
forem partes a União, o Estado ou os Municípios, serão
interpostos e processados na forma 'das leis vigentes.

Parágrafo Único. Na instância superior, os recur-
sos ex-officio, ou interpostos pelos representantes do Es-
tado ou dos Municípios terão andamento independente-
mente e preparo, que 'será pago afinal.

Art. 8.' O atual escrivão dos executivos fiscais da
Capital ficará privativo do juízo criado por esta lei.

§ 1.0 Dentro de sessenta dias, a contar da publica-
ção desta, o escrivão mandará ao Contencioso do Estado,
ao Departamento legal da Prefeitura e ao Representante
da União uma relação dos 'feitos não julgados existentes
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no cartório com a indicação do último ato praticado e
sua data.

§ 2.0 A partir do terceiro mês enviará ao mesmo
destino indicado no parágrafo anterior listas dos feitos
que tiveram movimento, indicando nelas o Último ato
praticado e sua data.

§ 3. O juiz não lhe dará atestado de exercício sem
que comprove haver cumprido as obrigações estatuídas
nos parágrafos anteriores e que não há no cartório ne-
nhum processo, recebido até oito dias antes, em qtie o
escrivão não tenha praticado o ato da sua competência.

Art. 9.' O juiz de que trata esta lei terá seis ofi-
ciais de Justiça privativos, com OS vencimentos de
150$000 além do direito às custas, na forma dos regi-
inentos.

Art. 10. E' dispensada a audiência do dr. Procu-
rador Geral •do Estado 'nos feitos em que o Estado ou o
Município houverem defendido seus interesses por ad-
vogados oficiais ou constituídos para o feito, revogado
em parte o número 13, do artigo 273, da lei 912, de 192.

Parágrafo único. Nos feitos em que o Estado ou o
Município não tiverem tido advogado, falará em 2.' ins-
tância o Procurador Geral do Estado, como defensor de
seus interesses.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data 'de sua
publicação, e os processos nela referidos remeter-se-ão
aos juizes que estabelece.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de de-

zembro de 1937.

'BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmi,n
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO.LEI N. 32

Cria o município de Figueira

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
da 'Repúhlica, decreta:

Art. 1.0 Fica criado o município de Figueira, con
sede na localidade do mesmo nome e territórios desmem-
brados dos municípios de Peçanha, Virginópolis, Gun-
nbães e Itanhomí.
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Art. 2.* Ficam criados os distritos de BrejaubinL,^j
e Naque, tendo por sedes os povoados dos mesmos no-
mes, que, com os distritos de Figueira e Chonim, con,_
tituirão o novo município.

Art. 3.' São as se guintes as divisas do novo niu-
nicípio e seus distritos:

DIVISAS MUNICIPAIS

Com o município de 1142iiibacurí: Começa no Pf(>
Su-assui Grande, na foz do ribeirão do B,ugre; desce pe-
Io Suassuí Grande até sua fós no rio Doce e por êste rio
até a lós do ribeirão Traíras.

Co`m 0 MuRicíPiO de Ilanhomí: Começa no rio Doce,
na fós do ribeirão Traíras; sóbe por êste ribeirão até a
fós (10 córrego Água Limipa e por êste córrego até sua
cabeceira; continua pela serra da Ibituruna e por um
contra-forte desta serna até atingi q- o rio Doce, na Ca-
elloeixa do Baguarí; sôbe pelo I-io Doce até a fós do ri-
1)^^irão Santo Estêvam.

Com o 
m
un icípio de Caratinga: Começa na fós rio

ribeirã,^ Santo Estêvam, no rio Doce; sóbe por êste rio
até i fós do rio Santo Antônio.

Com o inunicípio, de Mesquita: C-(Ymeça na fós do rio
Santo Antônio, no rio Doce; sóbe pelo rio Santo Antônio
até a fós do ribeirão do Gama.

C0M o Inunicípio, de Guanhães: Começa no rio San-
to Antônio, na fós do ribeirão do Gama; sóbe por êste
ribeirão até s,ua cabeceira; daí, por linha de espigões,
águas vertentes, até delIrontar a cabeceira do ribeirão
São Felix; desce por êste ribeirão até sua fós, no rio Cor-
rente.

Com o municíPio de Vir^qinópú1is: Começa no rio
Corrente, na fós do ribeirão São Felix; segue pelo Cor-
rente até a fós do ribeirão Bananal, pelo qual sobe 'até
a fôs do córrego da Piedade; por éste córrego , até ,;ma
cabeceira; daí, continua ;pela serra do Bom Será, até o
entroncamento com o divisor da vertente d—a margem d i -
i-cita do córrego São José ou ribeirão (que -passa na FIq~
zenda denominada "Chica Vicen,te"); por êste -divisor até
a fós 

do 
referido córrego, no Rio Tronqueiras.

Com o município de Peçcutho: Começa na fós do
córrego São José ou Taboleiro, -no Bio Tronqueiras; des-
ce por êste rio até sua fós, no rio Suassuí Pequeno; se-
gue por êste rio até a fós do córrego das Mores, pelo
qual sckLe até sua cabeceira; daí, peJo espigão, e pela ser-
ra Domingos Cam,pos, até defrontar a cabeceira do r;-
beirão do Rugre; desice por êste ribeirão até sua ffis, no
rio Suassuí Grande.
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Entre	distritos da Figueira e Choniin: Começa ni
serra Do	os Campos, no divisor de águas dos rios
suassuí G	e e Suassuí Pequeno; continua pelo divisor
da verten	a margem direita do rio Suassuí Grande alé
defrontar	abeceira do ribeirão do Capim; desce por
êste ribei	até sua fós, no rio Doce, e por êste rio a[é
sua conflu	ia com o Suassuí Grande.

EnIre	dístritos de Figueira e Brejaubinha: Conic-
ça no rio	ssuí Pequeno, na divisa com o município
de Peçan,	desce p(-4o Suassuí Pequeno até sua fós, no
rio, Doce;	ue pelo rio Doce até a Cachoeira do Ba-
guarí.

Entre	disti,itos (te Brejaubiiiha e Naque- Começa
no Rio C	te, na fós do ribeirão Bananal; desce pelo
rio Corre	dê siia fós, no rio Doce.

Art.	Revoogam-se as disposições em contrário.
Art.	

0 
Presente decreto entrará em vigor na

da[a de s	ublicação.

Mand	ortanto, a todas as autoridades a quem o
conhecim	e execução dêste decreto-lei pertencerem,
que o eu	in e façam cumprir, tão exatamente coino
nele se co	in.

no
deze

ENE,

osé

o ca
bléi

Dado	Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 31 de	nibro de 1937.

B	DITO VALADARES RIBEIRO

J	Maria de Alkmim,

DECRETO-LEI N. 33

Suprime	rgo de redator (Ia ata impressa da ex1int^i
Assem	a Legislativa

vern
que
reta
l.,
(ant
slati
2.,
caçã

io d
37.

0 Go	ador do Estado de Nlinas Gerais, usando da
atribuição	lhe confere o art. 181 da Constituição Fe-
deral, dec

Art.	Fica suprimido o cargo de redator (,Ia ata
impressa	igo redator de debates) da extinta Assem-
bléia Legi	va do Estado.

Art.	Êste decreto entrar^ em vigor na data de
sua publi	0.

Palác	a Liberd2de, Belo florizonte, 31 de dezem-
bro de 19

FNE,

víd

B	DITO VALADARF5 RIBEIRO

0 io Xavier de Abreu
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DECRETO-LEI N. 34

Extingue 0 sêlo do Estado e cOntém! outras disposiç&s
0 Governador do Esta-do de Minas Gerais, usando daatri,bu'ição que lhe confere o art. 181 da Constituiçãoda República e tendo em vista o disposto -no art. 2. 1 damesma Constitui ção, decreta:
Art. 1.' As novas ernissões de Papéis destinado iatos legislativos, adminisIrativos e ju d iciários do Estasdoe dos municíp ios, bem como outros documentos públicos

envelopes, etc., além das características das respectivas
repartições, terão estampadas as Armas da República
dos Estados Unidos do Brasil.

Art. 2.' Declara revogados a lei n. 1, de 1891, e adecreto n. 6.498, de 5 de tevereiro de 1924.
Art. 3.' Êste decreto entrará em vigor na data desua Publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonte, 31 de dezein-bro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim
Ovídio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silva
CI"istiano Monteiro Machado
Odilon Dias Pereira

DECRETO,LEI N. 35

Suprime cargos na extinta Diretoria Geral de Assistênciq
Hospitalar e cria un? lugar de Ajudante de Inspelor
na Inspetoria de Assistência HOSPitular da Direlorúi
de Saúde Pública

-0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe confere o art. 181 da Constitui-
Ção da República, resolve:

Art. 1.' Ficam suprimidos, na extinta DiretGrit
Geral de Assistência Hospitalar, os cargos de Assistentes
Técnicos.

Ar,t. 2.* -Fica criado, na Inspetoria de Assistência
Hospitalar da Diretoria de Saúde Pública, mais um lugar
de Ajudante de Inspetor, com vencimentos anuais de ...16:800$000.

Airt. 3.1 Êste decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
río.

-- 125
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de de-

z,embro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristiano Monleiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO-LEI N. 36

Transforma, cria e suprime cargos no Inslijulo
Raul Soares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção da República, e considerando a necessidade de dai,
nova organização aos serviços afetos ao Instituto "Raul
Soares", resolve:

Art. 1.1 Ficam transformados:
a) o cargo de médico heredo-biologista no de alie-

flista;
h) o cargo de chefe do serviço de Psicologia ex-

perimental e Metricidade médica, no de chefe do Ser-
viço de Psicologia Experimental;

c) o cargo de médico encarregado do laboratório
no de chefe do Laboratório de Pesquisas e produção fal'-
macêutíca, com a dotação de 9:120$000 anuais;

,d) o cargo de auxiliar de ecônomo no de superin-
tendente, com a dotação de 7:800$000 anuais.

Art. 2.1 Ficam criados:
a) o cargo de chefe de chefe de serviça de radio-

logia e eletricidade médica, com a dotação anual de ...
9:120$000;

h) o cargo de amanuense, com a (lotação anual de
6:240$000;

c) dois cargos de enfermeiras especializadas, com
a dotação anual de 4:560$000 cada um.

Art. 3.* Ficam suprimidos:
a) o cargo de médico auxiliar do laboratório de

Anatomia Patológica;
b) o cargo de datilógrafo contratado.
Art. 4.* Êste decreto-lei entrará em vigor na daii

de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristiano M-onteiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO-LEI N. 37

AutOPiza a Conipanhia de Loteria de Minas Gerais a e^r_
PlOrur, a título 

p
recário, e por deleivninado prazo,o serviço de loterias

0 Governador do Estado de XIinas -Gerais, de acôrdo
COM <) que lhe faculta o artigo 181 da Constituição Fe -deral;

considerando que está em concorrência pública a
explo,ração do serviço de loterias no Estado-

considerando que o contrato da Comp `anhia atualconcessionária do serviço termina em data de fioje;
considerando que, pelo edital de concorrência, o re-

cebimento de propostas vai até o dia 10 de janeiro p.
vindouro, havendo ainda tini prazo de quatro meses para
o concorrente vitorioso iniciar as extrações;

considerando a conveniência de não se interromper,
tiesse lapso de tempO , 0 sei-viço aludido, conforme expo-
siÇão feita pela Companhia, resolve:

Art. L, Fica a Companhia de Loterias de Minas
Gerais autorizada, a título Precário, e de acôrdo com "
normas estabelecidas no edital da concorrência aberta
a explorar o Serviço de Loterias neste Estado a partir'
de 1.1 de janeiro de 1938 até a data em que fÔrcelebrado
o contrato definitivo com o concorrente cuja proposta
fÔr aceita, mediante têrmo de contrato, que, para êsse
fim, será lavrado no Serviço do Contencioso do Estado.

Art. 2.1 'Revogam-se as disposições em contrário,
entrando êste decreto-4lei em vi g

or na data de sua publi.
caç^ão.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
aos 31 de dezembro de 1937.

BENEDITO VALADAIRES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETOS
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DECRETO N.727
Outorga à Prefeitura Municipal de Bocainva concessão

para aproveitamento de energia hidráulica na ca-
choeira da Onça, do ribeirão do mesmo nome, situa-
da no distrito e município de Bacaiuva, dD Estado
de Minas Gerais.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o artigo 38, ris. 3 e 8.

-da Constituição do Estado e o decreto federal número
584, de 14 de janeiro de 1936 e tendo 

em 
vista a lei ti.

10, de 14 de novembro de 1936, da Câmara Municipal

deBocaiuva pela qual foi decretada a desapropriação por
utilidade pública da cachoeira da Onça e dos respectivos

terrenos mar,li^nais,

DECRETA

Art. 1.1 E' ontorgada à Prefeitura Municipal de Bo-

caiuva, respeitados os direitos de terceiros anterior e
le,galmente adquiridos, concessão para o aproveitamento
da ener

gia hidráulica correspondente à altura da queda
de quarenta (40) metros e à descarga de derivação igual
a trezentos (300) litros por se

g
undo, na cachoeira da

Onça, do ribeirão do mesmo nome, ( ,curso de águas par-
ticular), situada no distrito e município de Bocaltiva,
dêste Estado.

P.,irágrafo único. 0 aproveitamento destina-se à
produção, transformação, trati-sinissão e distribuição de
energia liidro^e'étrica para serviços públicos fcderai^;, es-
taduaií s e municipais, para serviços de utilidade públi-
ca e para comércio, no município de Bocaiuva.

Art. 2.* A título de exigências preliminares e com-
plementares das crontidas no art. 158 do Códi lgo de
A'guas e que, por isso, deverão ser cumpridas integral-m 
ente, sob pena de ficar de nenhum efeito o nresen[e

decreto, a Prefeitura Municipal de Bocaiuva obriga-se a:
1 — Apresentar, dentro do prazo de um(l) ano, con-

tado da data da publicaçfio dêste decreto, em três (3)

a) planta do trecho do ribeirão a aproveitar e tios

terrenos marginais inundáveis pelo refluxo da barra-
gem, na escada de um para dois mil (1>00);

9
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ib) planta da faixa do ribeirão onde se projetar 9
barragem, na escala de um para duzentos (1 >0) ;

c) projeto da barragem, vertedouros, comportas,
etc., na escala de um para duzentos (11200), com deta-
lhes na escala de um para cincoenta (1150) e uni para
vinte (1^20);

il) projeto do canal de derivação na esca l a de um
para duzentos (l^200), com perfis transversais;

e) projeto do depósito de carga, na escala de uni,
para cincoenta (1150) ;

f) projeto e cálculo dos tubos de carga, na escala
de um para cem (11100);

g) projeto de usina hidro-edét-ica para a produção
de corrente trifásica com cincoenta (50) ciclos, desenhos
das turbinas, descrição dos alternadores, transformado-
res, para-raios, etc.;

h) projeto das linhas de transmissão, acompanhado
de mapa detalhado da região, em escala conveniente;

i) memória justificativa, incluindo orçamento -to-
bal e detalhado das diferentes partes do projeto e 'das
desapropriações a fazer.

II — Assinar o contrato de concessão, dentro do
prazo de um mês, contado da data da publicação do ato
de aprovação da respectiva minuta pelo Govêrno Esta-
dual.

Art. 3.1 A minuta do contrato disciplinar desta
concessão, do qual constarão as exigências de ordem té-
cnica, fiscal, administrativa e penal, prevIstas no Códi-
go de A'guas, será preparada pelo Serviço da Produção
Mineral e submetida à aprovação do Secretário da Agri-
cultura.

Airt. 4.' Desde a assinatura do contrato de conces-
são, a concessionária gozará dos favores assegurados
pelo Cód igo de Águas e pelas leis especiais de assistência
às empresas de serviços de utilidade pública.

Art. 5.* As condições de exigibilidade de reserva
de água e energia, de que trata o art. 155 do Código
de A'guas, assim corao a hipótese de exigência e aviso
prévio, serão estipulados no contrato de concessão.

Art. 6.' 0 capital a remunerar será o efetivamenle
invertido nas instalações da concessionária e que con-
corra, de inodo permanente, para a produção e transfor.
mação da energia elétrica.

Art. 7.1 Os preços de energia nos teirrninais da
usina, serão fixados de acÔrdo com o Códi go de A'guas
e demais legislação vigente, estabelecendo-s "e no contra-
to de concessão, a justa remuneração do capital a que
se refere o art. 180 do mesmo Código.

Art. 8.' Para a manutenção da integridade do ca-
pital a que se refere o art. 6.1 do -presente decreto, será
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criado um fundo de reserva, que proverá às renovações
determinadas pela depreciação ou impostas por acide n -

tes. Pará

lgafo único. 
A constituição dêsse fundo, que

se denominará fundo de estabilização, será reaEzada por
quotas especiais, que incidirão sôbre as tarifas sob a for-

ma de percenta
gem. Essas quotas serão determinadas

em função da duração média do material a cuja renova-
cão o dito fundo terá que atender, podendo sei- inodifi-
cadas trienalmente na época da revisão das tarifas.

Art. 9.o Se a receita proveniente do fornecimenlo

de energia for insuficiente para a remuneração do capi-
tal invertido nas instalações, na base estabelecida lia
contrato de concessão, e para atender a inanutenção dos

serviços, os deficits verificados em cada triênio (perío-
do marcado em lei para a revisão das tarifas) sei-,to ui-
gistrados a débito de conta especial, intitulada "Lucros
a compensar", cujo saldo vencerá os juros que forem
fixados para o capital invertido, sendo arnortizado eui

subsequente período de tarifas, para o que será conipula~

do como despesa nesse período.

Art. 10. Se pelo contrário, a receita for superior

às necessidades a que se refere o artigo precedenie, o

excesso verificado será re,gistrado a crédito de conta,

também especial, denominada "Lucros de compensação".

Parágrafo único. 0 saldo dessa conta será consi-

derado como receita no subsequelite período de larifas.

Art. 11. 0 prazo da presente concessão para pro-

dução e exploração de ener
g
ia é de trinta (30) anos,

contados da data da publicação dêste decreto.

,Art. 12. A concessionária obriga~se ao pagamento,

ao Estado de Minas, das taxas a que se refere o art. 1.'

do decreto 24.673, de 11 de ju.ho de 1934, lia foi-ma 
do

,q eôrd^o entre o govêrno da República dos Estados Unidos

do Brasil e o do Estado de Minas Gerais, para a execu-

ção, em seu território, do Código de Agun ,̂ , í'!rn21^^do a

24 de janeiro de 1936.

Art. 13. As condições de reversão e de
da concessão, serão reguladas no contrato a ser firmado

entre a concessionária e o Govêrno Estadual.

Art. 14. Revo-am-se as disposições em colitrário.

o0 Secretário de Estado dos Negócios da Agricultu~

ra, Indústria, Comércio e Trabalho assim o tenha en-

tendido e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

janeiro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

4é^
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DECRETO N. 728

Outorga à Prefeitura Alanicipal de Passa Quatro conces-
são pura aproveitamento de energia hidraulica na ca-
choeira do Itaguaré, do rio Lourenço Velho, situaida
no município de VirgimIai, dêste Estado.

0 Governador (to Estado,de LMinas Gerais, usando,das
atribuições que lhe conferem o art. 38, ns. 3 e 8, da
Cons. iu ,tição do Estado e o decreto federal n. 584, de 14
de janeiro de 1936.

Decreta.

Art. 1.' E' outorgada à Prefe ; tura Municipal de Pas-
sa Quatro, respeitados os direitos de terceiros anterior e
legalmente adquiridos, concessão para , o aproveitamento
da energia hidrátilica correspondente à altura de que-

,da de cem (100) metros e à descar <^a de derivação igual
à se,'ecentos e vinte (720) litros por^segun,Jo, na cachuei-
ria do Ita ,y,uaré do Rio ^Lourenço Vell'1?	1	 ]o, (águas públicas
do domínio do Estado), e situada no município de Virgi-
nia, há poucos quilÔmetros da divisa de Passa Quatro.

Pará,,rafo único. 0 aproveitaniento destina-se à
producção, transformação, transmissão e distribuição de
energia hidro-elétrica para serviços públicos federais, es-
ta ,duais e inunicipais, para serviços de utilidade pública
e para comércio, no i-nunicípio de Passa Quatro.

Art. 2.' A t í tulo de exigências preliminares e com-
plementares das contidas no artigo 158 do Côdi go de
A',-uas e que, por isso, deverão ser cumpridas in otegral-
,mente, sob pena de ficar de nenhum efeito o presente de-
creto, a Prefeitura Municipal de Passa . Quatro obriga-se a:

1 Apresentar, dentro do prazo de um ano, contado
da data -de publicação deste decreto, em três (3) vias:

a) P I," ';' ia , (10 trêclio do rio a apruveitar e dos terre-
nos marginais imindáveis pelo refluxo p roduzido pela
barragem, lia escala de um para dois mil ( 1 12000) ;h) planta da Uixa do rio onde se projetar a barra-
gein, na escala de um para duzento,s ( 1 1200) ;

c) projeto da barra gem, vertedouros, comportas,
etc., lia escala de um par `a duzentos (1>0), com deta-
l^hes na escala ide um para ci-ncoenta ( 1 1 5 0), e um para
vinte (l120);

d) Projeto de canal de derivação, na esc ,ãla de um
para- duzentos (1^200), com perfis transversais;

e) projeto de depósito de carga, na escala de um
para cincoent,a . (1150) ;

f) proje,*o e cálculo idas tubos de -cargas, na escala
de um para cem (1^100);
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,g) projeto de usina hidro-elétrica para a produção
de corrente trifásic& com cincoenta (50) ciclos, desenho
,das turbinas, descrição dos alternadores, transf(-,ii ,mado-
res, I)ara-rálos, etc.;

li) projeto.das linhas de transmis,são, acompanhado
de im^pa detalhado da região, 

em escala conveniente;
i) -memória justificativa, incluindo orçamento glo-

bal e detalliadu das, diferen.es partes do projeto e das
desapropriações a fazer.

11 Assinar o contrato de concessão, dentro do pra-
zo de um mês, contado da data da publicação do ato de
aprovação da respectiva minuta Pelo Govêrne, Estadual.

Art. 3.' A iminuta do contrato disciplinar desta
concessão, do qual constarão as exigências de ordem té-
cnica, fiscal, administrativa e penal, previstas no Código
de A'guas, será Preparada pelo Serviço da Produção Mi-
neral e submetida à aprovação de Secretário da Agri-
cultura.

Art. 4.* Desde a assinatura, do contrato de conces-
âo, aconcessianária gozará dos favores assegurados pelo
Códi-o de A',-uas e pelas leis especiais de assistência às
empresas de serviços de utilide-de pública.

Art. 5.' As condições de exigibilidade de reserva
de âl,ma e energia, de que trata o arti g, o , 155 do Código
de A'guas, assim como a hipótese de exigência e aviso
prévio, serão estipuladas ,no contrato de concessão.

Art. 6.1 0 capital a remuilerar será o efetiva,mento
invertido nas instalações ida conces

s ionária e que concor-
ra, de modo pernianente, para a produção e li- ,,,,Iisfoi^ina-
ção da energia elétrica.

Art. 7.' Os preços de energia nos terminais ida usi-
na serão fixados de acôrdo com o Código de A',gruas, esta-
belecendo-se, no contrato de concessão, a. justa reinu-
neração do capital a que se refere o arti,go 180 (to inesino
Código.

Art. 8.' Para a manutenção da inte gri,da,dc do ca-
pital a que se refere o a^r'i,,^o 6.' do presente decreto, se-
rá criado um fundo tde reserva, que proverá às renovações
determinadas pela depreciação ou impostos por acidentes.

Pará-rafo único. A constituição -d&sse fundo, que
se denominará fundo de estabilização, será re^ilizada por
quo,'as especiais, que incidirão sôbre as tarifas, sol) a

forma de pereenta gein. Essas quotas serão determina-
das em função da duração média do material a cuja re-
novação o dito fundo terá que atender, podendo sei , mo-
dificados trienalmente, na época -da revisão das tarifas.

Art. 9.' Si a receita proveniente do fernecimento
de ener,"ia for insuficiente ;para, a remuneração do capi-
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tal invertido nas instalações, na base estabelecida no con-
trato de concessão, e para atender à manutenção dos ser-
viços, os deficits verificados em cada triênio (período
marcado em lei para a revisão -das tarifas), serão re-is-
trados a débito (te conta especial, intitulada "Lucro 's a
compens ,ar", cujo saldo vencerá os juros que forem fi-
xados para o capital invertido, sendo amortizado em sub-
sequente período de tarjfa-^, para o que será computado
como despesa nesse período.

,Art. 10. Si, pelo contrário, a receita for superior
às necessidades a que se refere o artigu precedente, o ex-
cesso verificado será re ĝistrado a crédii'o de conta, tam-
bém e ,^Pecial, denominada "Lacros de compensaçW'.

Pará,^ra10 único. 0 saldo dessa conta será considera.
do como receita no subsequente período de tarifas.

Art. 11. Oprazo da presente concessão para pro-
dução e exploração de energia é de trinta (30) anos, con-
^,,ados -da data da ^publicação dêste decreto.

Art. 12. Aconcessionária obriga—se ao pagamento,
ao Estado de 1"k,linas das taxas a que se refere o^ ar^'. 1.'
do decreto 24.673, áe 11 de julho de 1934, na forma do
acôrdo entre o Govêrno da República dos Estados Uni-
dos do Brasil e o do Estado de Miws Gerais, para a exe-
cução, em seu território, -do Código de A',,ua-s, firmado
a 24 de je-neiro de 1936.

^Art. 13. Findo o prazo da concessão, reverterão
para o Estado de Minas Gera ,is, meditante indenização
Pelo custo histórico menos a depreciação, todas as ins-
talações de pro-dução de energie , da concessionária.

,Parágrafo único. Si o Estado não fizer uso dêsse
,direito, a concess ionária poderá requerer renovação da
concessão.

Art. 14. Revogam-se as disposições e m contrário.

0 secretáriu de Estado ^dos Ne lIrócios da Agricultura,
Indústri ,a ,, Comércio e Trabalho assim o tenha entendido
e faça cumprir.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 7 de janeiro de 1937.

BENEDITO VALADAREs Rii3EiRo

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 729

Autoríza as Prefe4turas de Cax~bá e São Lou penço a as-
s;nar contrato de fornecimento de energia elétrica.

0 Goverw ,dordo Estado de Minas Gerais, usando das

atribuições que lhe conferem o art. 38, ns. 3 e 8, da Cons-

,tituição Estadual e o decreto federal n. 584, de 14 de ja-
neiro de 1936,

decreta:

Art. 1.' Ficam as Prefeituras de Caxambú e São
Lourenço autorizadas a assinar contrato cujas cláusulas
a êste acompanham, para fornecimentos de energia elé-

trica destinada a comércio de energia, a serviços de uti-

lid2de pública e ,a serviços públicos no município de São

Lourenço.
Parágrafo único. A energia a ser fornecida será pro-

,duzi ,da na usina -de Congonhal, de propriedade d,a , Prefei-

tura de Caxambú, que f-ica desde já autorizada a fazer
na referida usina ampliações e melhoramentos que se

,tornarem necessários, depois de aprovados pelo Governo
do Estado os respectivos projetos e orçamentos.

Art. 2.' Revo gam-se as,disposições em contrário.

o Se .cre'ário de Estado dos Negócios da Agricultu-
ira, Indústria, Comércio e Trabalho, assim o tenha enten-
dido e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

janeiro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEARO

Israel Pinheiro da Silva

CLA'USULA 1

A Prefeituw de Caxambú se obriga a--
1 ) pôr à dispc>:sição da Prefeitura de São Lourenço,

em Soledade, 200 (duzentos) kilowatts -de energia elétri-

ca em alta tensão, transportiadas por conta de Caxambú

até Soledade, onde será instalado um limitador de po-
tência, continuando daí ^por diante o transporte por conta

da Prefeitura de São Lourenço;

2) fornecer ma,is 100 (cem) kilowalts, nas mesinas

condições ' :mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias

da Prefeitura de São Lourenço;

3) manter ininterruptamente o fornecimento, salvo

motivo de fôrça maior;

4) manter dia e note em Solodade, um ene,arre,-ado

para atender aos. chamad^s e reclamações de São Lou-

renço.
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CLÁUSULA II

A Prefeitura de São Lourenço se obriga a:

1) pagar pelos 200 KW de energia Posta à sua dis-
posição à razão de cincoenta. réis o kilowtt-hora, se-
ia tm sete contos e ,duzentos mil réis (7:200$000) por mês;

2) pagar pelo mesmo preço de cincoenta, réis o
kilowatt-hora, os 100 (cem) kilowatts a que se refere a
cláusula ta-n.erior;

3) fazer nova linha de transmissão e rôde de dis-
tribuição de acôrdo com c^s projetos aprovados pelo Go-
vêrno do Esado, identro do prazo de seis meses a con-
tai- ae 1.' de janeiro de 1937;

4) pagar mais cincoenta réis por kilowa,tt-h,ora
,no caso de não serem concluídos os serviços do item 3
no pra7,o, estipulado de seis meses, salvo motivo de fôr-
Ça maior;

5) pa-ar mais cem réis por kilowatt-hora, no ^casc>,
ode não ficarem concluídos os serviços referidos no item 3

em 12 mese-s^, salvo motivo de fêrça maior;

6) fazer, até o dia. 15 de -cada mês, à Prefeitura de
Caxambú, u pagamento da importância correspondente
ao consumo do mês anterior, a saber, sete contos e du-
zentos mil réis.

CLÁUSULA 111

São direitos da Prefeitura de Caxambú:

1) cort,,,, r o fornecimento de ener gia, se a Prefei-
tura de São Lcurenço deixar de efetuar` os pagamen, os
nos prazos estipulados, durante dois meses consecutivGs;

2) de preferência, em igualdade,de condições Para
a exploração dos serviços de eletricidade de São Guren-
Ço, verificada em cuncorrência pública.

CLÁUSULA IV

A Prefei ,tura de São Lourenço se responsabiliza pelo
Pa 

'
gamento da dívida da Prefeitura . de Silvestre Ferraz

rel,itiva ao fornecimento de energia elétrica a êste Últi-
mo município pela Prefeitura, de Caxambú, bern como
pelo p ,L:i^amento dus fornecimea os de energia feitos por
Caxamb c^ S. Lourenço nos mes2s de junho a setembro,

u aa dois 

c 
ort-tos de réis mensais, e de outubro a dezembro,

a três contos de réis mensais.
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CLÁUSULA V

0 presente -contrato vigc,4rará pelo prazo de vinte
-eanos, a contar de primeiro de j ,Lmeiro de 1937 e será i -

visto de 3 em 3 anos de acôrdo com as leis em vigor.

CLÁUSULA VI

0 inadimplemento das cláusulas do presente contra-

to impoin*a na multa ^de cinco contos de réis (5:000$000)

à parte infratora.

CLÁUSULA VII

,As questões su , .z 'cita-das entre as partes contratantes

serão dirimidas por arbitramenlo na forma d,^ lei. No

caso ^de recurso ao judicial, elegem como fôro o da co-

marca de Baependí.

CLÁUSULA VIII

Para efeitos fiscais dá-se a êste contrato o valor de

oi^'enta contos de réis (80:000$000) seirdo, poréli, isento

de sêlo, por se tratar de no cOcios da economia muni-

cipal.

GLÁUSULAIX

0 contrato a que se refere esta lei fica rescindido

automàticamen te na falta de pa gamento pelo Prefeitura de

São Lourenço durante 6 meses da totalidade das quantias

,mensais a que fica obrigada por efeito da cláusula 11

desta lei.

DECRETO N. 730

Aprova contas da Prefeitura de Bela Horizonte

0 Governador cio Estado de Viinci.,; Gerais, usando de suas Utri-

nuições e de acôrdo com o disposto no alínea XIX, artigo 12, do de-

creto número 9.847, de 2 de fevere
i
ro de 1931, resolve aprovar as con-

tas prestadas pelo prefeito de Belo Horizonte, dr. Otacíl J o Negrúo de

Lima, relativas ao período de janeiro de 1935 a 30 de maio de 1936,

e de conformidade com a demonstraçao abaixo.

Palácio do Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de janeiro de 1937.

BFNFI)ITO VALADARES BIBEURO.

José Maria de Alkinim.
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PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Balanço geral da Receita o Despesa em 1935
RECEITA DA PREFEITURA

TOTAIS

	

Parciais	Gerais
Orçamentária.
Rendas:

Ordinária:
Cidade .. .. .. .. – ..	7.516:902$296
Venda Nova.. .. .. .. ..	5:077$400	7.521:979$690

Extraordinária:
Cidade .. .. .. .. .. –	3.107:528$247
Venda Nova, – .. .. ..	805$200	3.108:333$447	10.630:313$143

Extraorçamentária:

Diversas contas:
Receitas de naturezas diversas	 428:373$308

Operações de crédito:
Caixa Económica do Rio de janeiro	2.400:000$000
EmissSo de letras..	 3.365:853$277
Em'ssEio de apólices	 4.644:000$000 10.409:853$277

Depósitos:
Cauções	 388:578$752
Para hidr6metros	 1:350$000
Operários	 '9500344,	390:273$252

Consignações:
A favor de diversos	 473:372$735
Caixa de Aposentadoria e Pensões	47:825$500	521:198$235

Bancos:
Comércio e Indústria:

CIC de Movimento – .. .. .. .. .. ..	388:221$200
Crédito Real de Minas Gerais:

CIC de Movimento	 13:505$900	401:727$100

Restos a Pagar:
Do exercício de 1935 .. .. .. .. .. ..	 2.651:682$163

Saldo de 1934:
Em dinheiro	 118:477$221

25.551:897$699

r

Ozçamentária:

Conselho Deliberativo	 19:499$608
Prefeitura de Belo Horizonte	4.458-331$755
Diretoria Geral de Obras .. .. ..	5,553:738$000 10.031:569$363

itos Especiais	 924:090$334
9mentares	 1 . 16b:729$100	2.092:819$434

[orçamentária:	 12.124:388$797

rsas contas	 148:927$330

Depósitos:
Cauções reslituídas	 346:887$271
Depósitos operados	 203.5750
Depósitos para hidrómetros	 851$500	347:942$521

Restos a Pagar:

Dos exercícios:

de 1932	 4:194$000

de 1933	 5:597$300

de 1934	 1.001:650$995	1.011:442$295

Resgate de apólices	 383:000$000

Consignações:

Restituídas a diversos	 467:845$600
Caixa de Aposentadoria de Pensões.	17:496$300	485:341$900

Dep6sitos bancários:
Banco de Crédito Real — Rio	 950:791$260
Banco Comércio e Indústria .. .. .. ..	2.465:000$000
Banco da Lavoura de M. Gerais	 13:505$900	3 429:297$100

Operações de Crédito:
Resgate de letras	 2.460:199$504

Cia. Brasileira de Estradas Moderncs	2.713:200$000
Atlético Mineiro	 840:000$000
América Foot-13a11 Club	 870:000$000
Aquisiçao de lotes na Vila Manacá	80:000$000
Deságio	 142:800$000	7.106:499$504

25.036:839$507

4
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DESPESA DA PREFEITURA

TOTAIS

Parciais	Gerais
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Saldos para 1936.

Caixa Geral:
Em din I, ;e ro	 359.997$392

-Secre llaria das ^Fincinças:
ClImpostos	 155:060$800	515:058$192

25.551:897$699

Inspetoria da Despesa e Contabilidade^ 4 de junho de 1936. -
Maria Mota Magalhaes, J. Cerqueira. - (Assinado Pelo diretor da
Despesa e Contabilidade).

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
,Balanço da Receita e Despesa orçamentária em 193s
Receita municipal.

Ordinária..	 5.521:979$6'96
Extraordinária	 5.108:333$447 10.630:313$143

Deficit verificado no exercício	 1.494:075$645

Despesa municipal:	
12.124:388$797

§ I.- Conselho Deliberativo , .	19:499$608
§ 2.- Prefeitura de Belo Horizonte	4.458:331$755
§ 3.- Diretoria Geral de Obras .. .. ..	5.553:738$000 10.031:569$363

Créditos-
Especiais	 924:090$334
Suplementares	 1.168:729$100 2.092;819$434

12.124:388$797
.Inspetoria da Despesa e Contabilidade, 4 de junho de 1936. -Maria Mota Magalhães. J. Cerqueira. Visto , 4 de junho de 1936.

(Assinado pelo diretor da Despesa e Contabilidade).

'PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Balanço geral da Receita e Despesa municipal, de Janeiro a maio de

1936
RECEITA DA PREFEITURA

2 TOTAIS

Orçamentária:
	 Parciais	Gerais

Rendas:
OrdInária:

Cidade - 5.391Z9$665
^Venda Nova - 565$90o.	5.391:955$565

141.

Extraordinária:

Cidade - 1.655:927$46

Venda Nova - 219$800	1.656:146$936	7.048:102"1

Extraorçamentária:

Diversas contas	 292^%0$903

Dep6sitos recebidos:

cau -	 68:126$2181 Wes	1 .	..	..	..	..	..	. ^	.	..
Operário	 92$150
Para hidrômetros	 180$000
Diversos	 60$000	68:4W3FÍBL.,

Consignações:

Alç[vor_dedivers.q,$_,.	229:874V25^
Caixa de Aposentadoria e Pensões..	19:542$700	249:417$425-

Diversos Responsáveis	 79:743$500

Bancos da praça:

Hipotecário e Agrícola	 2:401$70G
Comércio e Indústria	 229:607$300

Lavoura de Minas Gerais	60:000$000	292:00M00-

Caixa Econômica do Rio de Janeiro	-	1.800:000$000

Operações de Crédito;

Emissao de apólices	1.834:000$000
Emissao de letras	 2.044:369$B51	3.878:36g$8,^j:,^^

Despesa Empenhada	 -	5.426:789$053

18. U5L:880$5W

SALDOS DE 1935:

Em dinheiro	 -	359:997$392

19.235:877$993

DESPESA DA PREFEITURA

Orçamentária:

§ 1. o Conselho Deliberativo.	9:110$000

§ 2. o Prefeitura de Belo Horizonte	2.309:028$258

§ 3. o Diretoria Geral de Obras	8.911:729$636 11.230:767$894

Créditos Especiais	 823:803$415

12.054:631$309

Extraorçamentáiia:

Diversas contas	 17:458$361

1
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Depósitos restituídos:

Cauções .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	30:344$728
Para hidrômetros	 390$000	30:734$728

Restos a Pagar:

Do exercício de 1934	 429:430$290
Do exercício de 1935 .. .. .. .. .. .. ..	649:421$120	1.078:851$410

Resgate de apólices. .	 2:000$000

Operações de Crédito:

Cio. Brasileira de Estradas Modernas	1.214:451$300
Palestra Itália.	 550:000$000
Desapropriações	 120:000$0u0
Deságio	 86:700$000
Resgate de letras	 83:869$495	2.055:020$795

Consignações:

Restituídas a diversos	 208:311$600
Bancos da praça:

Comércio e Indústria .... .. .. .. .. ..	2.800:000$000

Lavoura de Minas Gerais . . — .. .. ..	752:401$700	3.552:401$700

18.999:409$903
Saldos:

Caixa Geral:

Para o mês de Junho..	 236:468$090

19.235:877$993

Inspetoria da Despesa e Contabilidade, 4 de Junho de 1936. —
Maria Moto Magalhaes. — J. Cerqueira. — Visto, 4 de Junho de
1936. — (Assignado pelo Diretor da Despesa e Contabilidade).

DECRETO N. 731

Transforma em cadeira de piano uma dos cadeiras de
leclado do Conservatório Mineiro de Música

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo
com o arÉ. 141, do regulamento do Conservatório Mineiro
de Música, ii,-solve tarnsformar em cadeira de piano uma
das cadeiras de teclado do mesmo Conservatório.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de ja-
neiro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBEIRO.

Crisliano Monteiro Machado.

DECRETO N. 732

Cria 
um 

sub-pôsto de higie4e 
em Pouso Alegre, sem ômis

para o Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve
cl'i,jr um sub-pôsto de Iligiene 

em 
Pouso Ale gne, sem ôntis

para o Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de ja-
n(ii-o de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Cristiano Monteíro Machado.

DECRETO N. 733

Aprova contas da Prefeitura de Juiz- de Fora

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o d í si)oslo na alínea
XIX, arLiĝo 12, do decreto núniero 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos *termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Juiz de
Fora, senhor doutor Pedro Marques de Almeida, relati-
vas io exercício de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	 668:210$341
Renda arrecadad2	 2.294:478$488
Outras operações. .	 30:897$200

2.993:586$029
Despesa:

Despesa realizada	 2.185:060$225
Outras operações. .	 176:400$000
Saldo para 1933.	 632:125$801

2.993:586$029
Situação patrinionial:

Ativo	 4.404:618$596
Passivo	 3.696:838$615

707:779$981

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 15 de
janeiro die 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.



Despesa:

Despesa realizada	 346:889$700
Outras operações	 3:071$500
Saldo para 1933	 1:078$200

351:039$400
Situação Patrimonial:

Ativo	 715:501$400
Passivo..	 431:672$000

283:829$400

Palácio da Liberdade, em iBelo HorizoDte, 15 de
janeiro de 1937.

BENEDITO VALADAREs Run,'.iRo.

José Maria de Alknimp.

D,ECRETO N. 736

Aprova contas da Prefeitura de Ponte Nova

0 Governador do Est,,fflo de Minas
de suas atribuições e 

de 
acôrdo com o disposto 

na ali-
lica XIX, artigo 12, (1 0 decreto núniero de l^31,
resolve aprovar, nús termos do parecer da ^;ecretari'a
(1 0 Int

e
rior, as contas prostadas pelo prefeilo de Ponie

Nova, doutor Otávio Soares, relalivas ao período de l.,
de novembro a 31 de dezembro de 1935, e assim de-
inonstradas:

Receita:

Saldo recebido do antecessor
Renda arrecadada	 35:640$950
Outras operações	 325:855$322

363:546$654
Despesa:

Despesa realizadH	 325:740$772
Outras operações	 799$(-'00
Saldo para 1936	 37:006$882

363:546$651.
situação

Ativo	 1 . 882:007$059
Passivo..	 2. 895:208$169

Passivo a descoberto	1.073:201$169
lo

L., ,
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DECRETO N. 734

Aprova, contas da Prefeitura de Muzainbinho, exercício
de 1932

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
re.solv ie aprovar, nos lermos do parecer da Secretaria
do Interior, 'as contas prestadas pelo prefeito de Mu-
zambinho, doutor Lícur go Leite, relativas ao período de
1 a 31 de janeiro de 19^32, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931 .. .. .. .. .. .. .. ..	30$900
Renda arrecada	 11:395$500

Despesa:	 11:426$400

Despesa realizada	 10:952$800
Saldo entregue ao sucessor	473$600

11:426$400
Palácio do fiovt^rno, em Belo Horizonte, 15 de ia-

neiro de 1937.

BENLDITO VAI,ADA1^LS BIBEIRO.

José Alaria de Alkmim.

DECRETON. 735
Aprova contas da Prefeitura de Muzanibinho, exercício

de 1932

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suq5 at

r
ibuições e de acôrdo com o disposto na alí-

nea XIX, arti go 12, do decreto númicro 9.847, de 1931,resolve a l)rovar, nos lermos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas p restadas pelo prefeito de 3111-
zambinho, doutor José Januário de Ma ,galhães, relativas
-to período de 1." de fevereiro a 31 de dezembro de1932, e assini demons iradas:

Receita:

Saldo recebido do antecessor	473$600
Penda arrecadada	 286:231$200Outras operações	 64:334$600

351:039$400



- 146

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de ia-neiro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

JO«é Maria de Alkmim.

DECRETO N. 737

Aprova cOnIas da Prefeitura de Entre Rios

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as oontas prestadas pielo prefeito de Entre
Rios, sr. coronel Joaquim Rezende, relativas ao exer-
cício de 1932, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	
7:295$410

Renda arrecadada .. .. .. .. .. .. ..	
84:512.1'600

Despesa,:
-D es

p
esa realizada

Saldo para 1933

Situ ação patrimonial:
Ativo
Passivo	 125:252S710

-5 0 :6 02$ 7 10

Patrimônío líquido .. .. .. .. .. .. ..	74:650$0%
Palácio da Liberdade, 

15 de janc;ro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de AlkmIm.

DECRETO N. 738

,'1 P'^ 0141 CORIas da Prefeitura de Elitre Rios
0 Governador do Estado de Minas Gerai% usanilo

de - suas atribuições e de acÔrdo -com o dispos to -,«, :jí_

l
"zt XIX , 21fis-O 12, do decreto número 9.h47, de 1931,rc ^ n1 ve fil)rovar, nos termos do parecer da Secretaria
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do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Entre
Rios, sr. coronel Joaquim Rezende, relativas ao exer-
cício de 1933, e assim d-emonstrãdas:

Receita:

Saldo de 1932	 1:787$0A

Renda arrecadada	 75:283$t00
Outras operações	 2:839$900

79:910$016
Despesa:

Despesa realizada,	 79:638$410
Saldo para 1934	 271$600

79:910$010
Situação patrimonial:

Ativo	 129:665$600
Passivo	 46:069$700

Pntrim45nio líquido	 83:5951S900

Palácio da Liberdade, 15 de janeiro de 1937.
BENEDITO VALADARL9 RIBE-1110.

José Maria de AL^m,ini.

DECRETO N. 739

Aprova colilas (Ia Prefeitura de Entre Rios

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Entre
Rios, Coronel Joaquim Rezende, relativas ao período
de 1. 1 de janeiro a 10 de fevereiro de 1934, e assim de~
monstradas:

Receita:

Saldo de 1933	 271$600

Rendo arrecadada	 12:092$900

12:364$500
Despesa:

Despesa realizada	 12:023$300
Saldo entregue ao sucessor .. .. .. .. ..	341$500

12:364$500

91:808$01,^^

90:9'21^^0ü0

91 :808$910



— 148 —

DECBETO N. 740

Aprova colijas (Ia Prefeitura c1^e Entre Rios

0 Gov^ernador do Estado de Minas Gerais, usandode suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, resol-
ve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior ' as contas prestadas pelo preficito de Entre
Rios, senhor Francisco Ribeiro Pena, relativas -ao perío-
do de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 1934, e assimdemonstradas:

Rteceita,:

Saldo recebido do antecessor .. .. .. ..	341$200Renda arrecadada	 73:516$600

Despesa:	 73:857$800

Despesa realiza,da	 73:690$200Saldopara1935	 167$600

Situação patrimonial:	
73:857$800

Ativo	
143:211$700Passivo	 .. ..	..	29:061$300

P,drinlÔnio líquido	 114:147$400
Palácio da Liberdade, Belo Horizonie, 15 (fe janeirode 1937.

JOsé MaPia de Alkm[ni.

DECRETO N. 741

^^IP"01?dt 
conto

s (Ia Prefe itura , de rntre Rios
0 Governador do Estado de Minas Gerais usando

de s uas atr ibuiçõe,,; e de acôrdo com -o d i sposto na üjí-rea XIX , a r ti,4o 12, do decreto número 4.847, de 1931,
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resolve aprovar, nos termos do parecer (Ia Se-enetarin
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Entre
Rios, -senhor Francisco Ribeiro Penna, relativas ao pe-
ríodo de 1.' de janeiro a 8 de maio de 1935, e assim
dernonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 167$600
Benda arrecadada .. .. .. .. .. .. ..	42:852$300

43:019$900
De,sp,esa,:

Despesa realizada	 36:608$000
Saldo entregue ao sucessor .. .. .. .. ..	6:411$900

43:019$900

l'alácio da Liberdade, Belo Ilorizonte, 15 de janeiro
de 1937.

BENLDITO VALADAREs RIBLIRO.

José Muria de Alkniiin.

DECBET^O N. 742

Aprova contos da Prefeitura de EnIlre Rios

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de sua-s atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Entre

Bios, sr. Juscelino Pacheco da Silva, relativas ao pe-

ríodo de 9 de maio a 31 de dezembro de 193-5, e assim

Beceita:

Saldo receb	 (;:4l1^5900ido do alilecessor
Rei)(Uu arrecadada .. .. .. .. .. .. ..	12:039$700
OLItr;is oper,9Ções	 39:434$600

87:88W^200

Despes,):

Despesa re,,d i zada	 87:425$400
Soldo para 1936	 460$800

Palácio da Liber dade, Belo Horizonte, 15 de janeirode 1937.

BENEDITO VALAi)ARLS RIBLII<o.

José M
a
ria (te Alkinim,.
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Situação patrimonial:

DECRETO N. 743

Ap ,,rova contas da Prefeilura de Entre Rios

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuiçêes e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9 , 847, de 1931,
resolve , aprovar, nos termos do pariceer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Entre
Rios, senhor Juscelino Pacheco (Ia Silva, relativas ao
perí(-do de 1 de jianeiro a 23 de julho de 1936, e assim
deimonstradas:

Receita:

Saldo de 1935	 460$800
Renda arrecadada .. .. .. .. .. ..	61:309$200
0 , itr,i- operações	 27:172$900

Despesa:	
88:942$900

D^'spesa realizada	 55:369$900
Cutras operações	 32:775$100
Saldo entregue ao sucessAor	797$900

88:942$900
Situação patrinionial em 23!71936:

At;vo	 168:367$140
Passivo	 65:552$400

Património líquido	 1F2 814$740
Paláci .o da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de, jarípiro

de 1937.

BENF,i)i,,ro VAIADMIES IRMIRO.

- f0,'^é lf(-., rí(i de 41kmim.

DECRETO N. 744

Outorga à Companhia Sul Mineira de Eletrícidade auto-
rização para celebrar, diretamente com os governos
dos municípios aos quais vem fornecendo energia
elétrica, novos contratos para continuar êsse forne.
cimento.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 38, ns. 3 e 8, da
Constituição Estadual e o decreto federal n. 584, de 14
de janeiro de 1936, e,

considerando que a Companhia Sul Mineira de Ele-
tricidade, com séde no Rio de Janeiro, e registrada azi
Junta Comercial sob o n. 6.062, satisfez, em tempo, zis
exigências do artigo 149 do Código de Águas e mais exi-
gências legais para revisão ou lavratura de novos contra-
tos a que se referem os lParágrafos 1.' e 2.' do artigo
202 do Código de Águas, e, tendo em vista o que precei-
tua o artigo 3.0 e seu parágrafo único do decreto federal
n. 189, de 18 de junho de 1935,

Decreta:

Art. 1.* Fica outorgada, a título precário, à Coin-
panhia Sul Mineira de Eletricidade, autorização para fa-
zer, coni os municípios aos quais já vem fornecendo
energia elétrica, novos contratos para continuar êsse for-
necimento, observadas as condições seguintes:

1) Nos:municípíos em que os contratos ainda vigo-
rem, até que se faça a revisão dêles, continuarão os mes-
mos em vigor, com as restrições esta-belecidas na Consti-
tiuição e nas leis atuais.

2) Nos municípios em que os contratos já termina-
rain, continuarão as relações entre a Companhia e os
governos mrnicipais respectivos a ser regidas pelos an--
tigos contratos, até que sejam celebrados os novos.

3) Nos municípios em que o fornecimento vem se
fazendo sem contrato, as relações entre a Companhia e
os governos municipais respectivos continaurão a reger-
se pelas praxes até agora adotadas, até que sejam ulti~
mados os novos contratos.

4) As Prefeituras cujos contratos com a Compa-
nhia já terminaram, ou aquelas que, de acôrdo com ^i
Companhia, desejarem a novação antes de findar os pra-
ms contratuais, poderão pôr em basta pública o forne-
cimento de energia elétrica e a exploração do respectivo
serviço, ficando assegurados à Companhia os seus direi-
tos em virtude dos contratos pelos quais vinha fazendo
o fornecimento.

5) A título provisório, isto é, até a vigéncia da
nova legislação a que alude o n. 1 dêste artigo, as t2ri-

Ativo	 156:965,$100
Passivo..	 56:154$600

P,itrimônio líquido .. .. .. .. .. .. ..	100:810$500
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de ia-

ueiro de 1937.

BENrDITO VALADAHES

José Mui`u (,'e 11kiniw.
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ou 
tabelas de preço de energia para os diversos ffiis

serão fixados de modo a não exceder os limites máxi-
mos seguintes:

I — Iluminação particular:
Taxa mínima com direito a 20 KWH mensais

16$000 por mês, por grupo de 750 watts de carga ligada;
21 — 30 KWH a $800 o KWH;
31 — 50 KW11 a $700 o KWH;
51 em diante, $600 o WW111.
11 — Fôrça motriz baixa tensão, até 5 HP:
Taxa de demanda:

HP. 
10$000 por HP de carga ligada e por mês, até 10

5$000 por 11P de carga ligada e por mês, por mais
de 10 HP.

Tarifa de consumo: $150 por KWH.
Motores acima de 5 HP,mais a taxa de 2$000 por

IIP pela transformação.
111 — Usos dornésticos:
Acima de 2 HW de carga ligada.
1 — 300 KW11 de consumo: $250 o KWH.
Acima de 300 de consumo: $150 o KW11.
Taxa mínima -- 9$000 por KW, por carga ligada e

por mês.
-IV — Taxa de inspecção:
Para instalação de luz: 1$000 por receptáculo ou to-

mada, corno mínimo de 5$000 por instalação;
v — Taxa de ligação:
^3$000 por instalação de luz; 5$000 por instalação de

fórça.
VI — Aferição de contadores:
10$000 por medidor monofásico;
12$000 por medidor trifásico, independente de car-

ga.
VII — Depósito:
Para luz: 2 meses de consumo estimado;
Para fôrça: 2 meses de consumo estimado.
VIII — Aluguel:
Medidor de luz: 2$000 mensais Pelos aparelhos até

10 ampères, e nessa proporção para os de maior capaci-
dade;

3$000 mensais por grupo de 10 ampères ou fraçàO,
quando trifásicos.

Observações: — No caso de ligação para fôrça ino-
triz e outros fins industriais, com potência superior a
vinte cavalos, a Companhia fará o suprimento de energia
em alta tensão, e os preços serão regulados por contrato
especial entre as partes, onde as vantagens concedidas
sôbre o prêço das tabelas acima serão relativas às con-
dições especiais de utilização de energia.
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Art. 2.0 Sem qualquer outro direito que não esteja

previsto nos contratos, dá-se autorização, também a tí-
tulo precário, à Companhia Sul Mineira de Eletricidade
para fazer as ampliações e melhoramentos necessários
ao cumprimento de suas obrigações, devendo os proje-
tos e orçamentos das obras respectivas, ter prévia apro-
vação do Govêrno do Estado.

,Art. 3.1 ^Revogam-se as disposições em contrário.

0 Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, assim o tenha entendi-
do e faça cumprir.

Palácio do Govêrno, em Poços de Caldas, aos 15 de
fevereiro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 745

Aprova uwItas dâ Prefeilti,f1 (10 sêrro
C^ ,(-,rnadoj^ (to Estado de "k1Í^1^ii Gerúi,,, de

suas idribuições e de acôrdo com o disposto na alim,a
XIX, artigo 12, do decreto núnier3 9,^47, (te 1931, i^esol_
ve aprovar, nos termos do p.—11ecer da Secretaria do
Interior, as	prestadas pelo prefeito (to Sêrro, Rmil
G , nt 

'
j	relativas	^XL^-'_'Í- jo de	e

a^^ ,.ni (fernonstradas:

peceita:

Saldo (te 1931	 20:(j75^100
Ren(Li ^wrc(-a(!a(!a	 70:519$300

91:194$400
Desp,-sa:

Despesa realizada	 7 t : 1 ^) 7, ,̂, 2 0 0
Sal (to p'^i ra 1933	 17:037$200

91:194$400

Ativo	 -5 0 0

Passivo	 2,3z277-^,100

Patri l,nônio líquido	 155 - 34 7$800
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Palácio da Liberdade, em BeL) Horizonte, 10 de inar~
Ço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 746

Aprova contas da Prefeitura do Sérro

0 Governador do -Estado de Minas Gerais, usando
(te suas atribuições e de acôrdo com -o -disposto na qlínea
XTX, arti lgo 12, do d,ecreL) número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito do Sèrro, se-
nhor Raul Gontijo de Albuquerque, relativas ao período
de 1 de janeiro a 15 de novembro de 1933, e assim de-
monstradas:

Receita:

Saldo de 1932	 17:037$200
Renda arrecadada .. .. .. .. .. .. ..	63:805,^,100
Outras operações	 800$000

Despesa:
1	 81:642$301)

Despesa realizada	 56:096$300
Outras -oper.2ções	 800$000
Saldo entregue ao sucessor..	24:746$000

81:642$300
Palácio da Liberda,de, em Belo Horizonte, 10 de

ço de 1937.

BLNE.DITO VALADARES RIBUIBO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 747

Apro,mi, cont (^s (Ia Prefeilura do Séri,(>

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usRndo
de suas atribuições e de ácôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto -número 9.847, de 1931 re-
solve ^nprovar, nos termos do parecer da Secretaria ' lo
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Interior, as contas prestadas pelo prefeito do Sêrro, pro-
fessor José Au,-u-,to 

da 
P g i y-qo e Silva, relativas ao pe-

ríodo de 16 de novembro a 31 de dezembro de 1933, e
?assim demo n strad as:

Receita:

Saldo recebido	 24:746$000
Renda arrecaffiada	 7:014$100

31:760$100
Despesa:

Despesa realizada	 20:392$600
Saldo para 193 ,1 .. .. .. .. .. .. .. ..	11:367$50,0

31 :760$100
Situação patrinionial:

Altivo . . . . . .	 168:494$400
Passivo (diviffit , fundada) .	16:700$000

Patrimônio, líquido . . . . . . . . .	151:794$400

Palácio da Liberdade, em Belo llorizonte, 10 de niar-

ço de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 748

Appolva contas da Prefeitura do Sérro

0 Governadior do Estado de Minas Gerais, jusando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínehi
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, d(,, 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria d,,)
Interior, as contas prestadas pelo prefeito do Sêrro, ^pro-
fessor Jwé Augusto da Paixão e Silva, relativ.ps ao pc-
ríodo de 1.' de janeiro a 11 de fevereiro de 1934, e
assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933 .. .. .. .. .. .. .. ..	11:367$500
Renda arrecadada	 6:970$800

18:338$300

29
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Despesa:

Des pe- re 7,«	1..	. Za a ..	.. .. .. ..	..
	Saldo entregue ao sucessor .. .. .. ..	

3:633$100
14:705$200

18:338$300
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de mar~ço de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO
José Alaria de Alkinim

DECRETO N. 749

Aprova contas da Prefe itura do Sérro

0 Governador (Ia Estado de Minas Gerais ti andode suas atribuições e de!2côrdo com o disposto na aslíncaXIX, artigo 12, do decreto número 
9.847, de 1931, re-solve . aprovar, nos termos do parecer (1 ,,1 Secretaria do,Interior as , contas Prestadas peL) prefeito do Sêrro, ^-.e-nhor Rajul Contijo ele Albuquerque, relativas ao período

de 12 de fevereiro a 28 de março de 19134, e assim de-nionstradas:

Receita:

S,,Ido recebido .. .. .. .. .. .. .. ..	14:705$200Renda arrecadada	 27:258$^>90

Despesa:	 41:963$700

Despesa realizada	 6:819$100SaLh (111re,"11c ao sjCe^s0V	35*144$U0

41:963$700
1 ,i Liberdade, em B-, í )	Je 11);iz-Çr, de !937

BLIN,LDiTo VALADARLS Bli11,1110

José Alaria de Alkinim

DECPETO N.
—PrOty (I C orI j (ts (].C, p1.e

fe itur,! (10 Sèrro

0 Governador do Estado de ^V1inas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo COM o disposlo lia ali-
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nea XIX, ai-Ligo 12, do decret,) uâniero 9.847, de 19,31,
resolve aprovar, nos ternios do parecei , da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito do Sêrro, pro-
fessox José Augusto da Paixão e Silva, relativas ao pc-
ríodo de 29 de março a 31 de dezembro de 1934, e as-
sim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido	 35:144$600
Renda arrecadada	 54:405$800
Outras operações	 4cA00

89:554$400
Despesu:

Despesa realizada	 64:696$200
Saldo para 1935 .. .. .. .. .. .. .. ..	24:858$200

Situação patrimonial:	
89:554$400

Ativo	 246:570$700
Passivo	 15:804$000

Patrimônio líquido .. .. .. .. .. .. ..	230:766$700

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
março de 1937.

BENEDITO VALAD"ES IRIBEURO

José Maria de Mktnin?

1

	

DECHETO N. 7^^1

Ap1'ov^j coldas da Prejeitara (10 sêrro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acórdo com o disposto na ali~
nea, XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve apro,var, nos termos do parecer da Secretaria Lio
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Sêrro, pro-
fessor José Au,gusto ( 1,1 P^^kix,-Ío e Silva, relativas ao pe-
ríodo de 1. 1 de janeiro a 27 de fevereiro de 1935
sim demonstradas:

Receita

Saldo de 1934	 24:858$200
llenda arrct^adada	 9:180$300

34:038$5M

w,
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Despesa:

Despesa realizada	 6:293$700
Salffi3 entregue a<) sucessor	27:744$800

34:038.^^500

Palácio da Liberdade, 10 de março de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmin?

DECRETO ^N. 752

Aprova Contas da Prefeítura do Sérro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acô ,rdo com o disposto na alí-
nea, XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer (Ia Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Sêrro, se-
nhor La-erte Lopes de Vasconcelos, relativas ao período
de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 1935, e assim de-
monstradas:

Receita:

Saldo recebido .. .. .. .. .. .. .. ..	27.744$800
Renda arrecadada
	 67:665$000

Outras operações
	 160$000

95:569$800
Despesa:

Despesa realizada
	 64:487$000

Saldo para 1936
	

31:082$800

95:569$800
Situação Patrimonial:

Ativo	 247:039$900
Passivo	 15:164$000

Patrimônio líquido	 231:875$900

Palácio da Liberdade, 10 de	de 1937.

BENEDITO VALADAms RiBErRo

José Maria de AMmim
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DECRE110 N. 753

Aprova contas da Prefeitura de Sêrro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acórdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Sêrro,
senhor Laerte Lopes de Vasconcelos, relativas ao perio-
do de 1. o de janeiro a 3 de novembro de 1936, e ássim
demonstradas:

Receita:

Saldo de 1935	 31:082$0-00
Renda arrecadada	 69:197$800
Outras operações .. .. .. .. .. .. .. ..	4$700

100:285$300
Despesa:

Despesa realizada .. .. .. .. .. .. ..	55:576$600
Outras operações	 1:551$200
Saldo entregue ao sucessor	43:157$500

100:285$300

Palácio da Liberdade, 10 de março de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 754

Autoriza o prefeito de Uberaba a doar 
um 

lerreito

0 Governador ^do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a doar, a título precário, ao Departamento Nacional
do Café, para a construção (te uni arniazeni re"ul.^,dor e
campo de queima, um terreno municipal de 15.000 me-
tros quadrados e com as se

g
uintes confrontações: pela

frente, medindo 150 metros, com a Rede Mineina de Via-
ção, pelo lado direito, medindo 100 metros, com a es-
trada de automóvel que liga Uberaba a Delta; pelo lado
esquerdo, medindo 100 metros, com terrenos municipais
do Lazareto, e, finalmente, pelos fundos, medindo 1,50
metros, com terrenos municipais. .

Palácio da Liberdade 10 de março de 1937.

BENEDITO VALADAFLEs RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

11
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DECRETO N. 75,-)

Alarca o,dia 31 de inarço corrente Para instalação' do tér.
ino de São Tomaz de Aquino

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usalido
da atribuição que Ilie conf'eyc o artígo 38 li 3 da Cons-
tituição, resolve, de acôrdo. corn o ^^rtigo 5. ' . ,̂G decreto
n. 155, de 29 de junho de 19 3 ,5, inarcar o dia 31 de
março corrente para ilIslakição" do têrnio de São Tennaz
de Aquino, criado pelo artigo 3. 0, n. 7, do citado de-
creto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
março de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 75i)

A ll íriza o prefeito de Luz a contrair um enipi-4s1i111O
interno

0 Governador do Estad,3 de Alinas GerÃs, usando
de Suas ',,t"ibuiÇ^)es e tendo em vista a resolução da Câ-
inara 2Mtinicipal , re^;e)Ive -lutorizar o prefeito úe Luz, em
viriude do disposto lias cláusulas sextu, e oitava do con~
trato de eiiipi,éstinl i,) firinado em 19 de abril de 1933,
entre o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Luz,
a contrair um empréstin-lo interno até a importâneia de
cento e sessenta e cinco contos de réis (1C,5):000,1,^000),
aos juros niáxiiDo s, de	por c (, Il ío (6 ^Í^':
i(v prazo mínimo de 30 anos.

Palácio 
da 

Liberdade, 11 de Inarço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José, Mari(I de Alkinim

DECR1, 1'0 N. 757

0 diu 31	corrente pulTu (i 'nsta1(«,̂ e10 (1()
téririo de Cambuquíra

0 Governador elo Estado de Min2s Gerais, usandoda 
atribuição que lhe confere o artigo 38, in. 3, da Cons^
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^0_libi!ição, re.,,olve, (1( , acôrdo com o ai-ii< ,o (;.,, e;,a lei li.
912, de 23 (te seteinbro (te 1935, inúrear ^ dia 31 de niar-
ço , corrente para a instalaçáo do têrnio (!e
(-ri,ado pelo arti,go	n. 32, (Ia lei ii. 663, ele 18 (to
tembr,) de 1915.

Palácio 
da 

Liberdade, eni Belo Horizonte, 11 de mar-
ço de 1937.

BFNEDITO VAfADARES RIBEIRO

José Maria de Alknffin

DECRETO N. 758

CTia a 5.' escola urbami na cidade de São João d'EI-Rei,
tinexa ao 11.' Regimento do Exército accintonado naque-

Ia cidade

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usanelo
de suas ttí-il)tiiçí-)es, resolve criar a 5.' escola urbana na
cj-(Ia-de de S^o Joiáto (VEI-Rei, anexa ao 11.' Relgimento
do Exército acantonado naquela cidade.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de mar-
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiaiw 41;unteiro Machado

DECRETO N. 759

C?io a 5.* escola distrital de Figueira, municíp io de Pe~
çanha

O'Governador do Estado de Minas Ger2, ,is, usando
de suas atribuições, resolve cri-ar a ;5.' escola distrital de
Figueira, município de Peçanha.

Palácio da Liberdnete, em Belo Horizonte, 11 de mar-
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES ]RIBEIRO

CÀ-isti(mo MonIeivo JYlacluido

11

kr. 1
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DECRE-FO N. 760
— 163 —

Cria a 3.' escola distrital de Florestal, inunicípio de prr6
Minas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criara 3. 1 escola. ,d,istrita,1 de Mo-res,tal, município de Pará de Minas.

Palácioda Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de
ÇO de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cr4'diano Moitteiro Machado

DECRETO N. 761

Cria a 4 . - escola no distrito de Rio Acimo, inunicípik> ffe

Nova Lúna

0 Governador do Estado, de Minas Gerais, usandode
suas atribuições, resolve criar a 4.- escola no distrito de
Bio Acima, município -de NOva Lima.

Palácioda Liberdade, em Belo Harizonte, 11 de nz^r-
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monleiro Muichado

DECRETO N. 762

Cria a 2.^' escola no distr I to de Bon? Jesus da Penha, ma-
nicípio de Nova Rezende

0 Governador do Estado de Minas Gerais, u"tido de
suas atribuições, resolve c ri ar a 2-. , escola no distrit4), de
Bom Jesus da Penha, município de Nova Rezende.

Palá-cio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de iti^tr-
Ç,o de 1937.

BENUI )ITO VALADARE.S RIBEIRO

Crislia11,0 Monteiro Machado

DEC,RETO :N. 763

Cria a 3.' escola distr`ital 
(te 

RaP0 'SOt'^, IntinicíPio de Sa-
bará

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve -criar a 3. 1 escola distrital de R^-
posos, município (te Sabará.

Palácio -da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de inar-
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machudo

DECRETO N. 764

1?econhece cOMO de 1 .' grau a Escola Normal Santa 7'ere-
zinha, de Caxambu'

0 Governador do Estado de Minas Gerais, re;-)',^e re-
(-onhecer como de 1 .' grau a Escola Normal de Santa Fe-
rezinha, de Caxambu'.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 -le m,,ir-
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

urrstiano Afk>nteiro Machado

DECRETO N. 765

Cria a 4 .1 escola no distrito de Prudente Morais, inunicí-
pio de Pedro LeopWdo

0 Governador do Estad,> de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 4.' escola no distrito
de Prudente, de Morais, município de Pedro Leopoldo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de
j'nar^,) d, 19117.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Alonteiro Machado

k;l^^
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DECRETO N. 766

	

Cria o 5.` escol(" lio distrito (/,-, S^1pé '	de
Ubá

0 Governador do Estado d^-, ^jijI,js s:,jIdo
de suas, atribuições, resolve criar a . à. , escola Ilo distritode SaP é, município de U,bá.

P,^1á('i0 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de inar-
ÇO de 1937.

BENLDITO VALADARES RIBEIRO

Gristiano Nouleiro Mac^'Ia"lú
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DLCBETO N. 769

Cria unw eveola d4aUrital no município de 
Alto Rio Doce

0 Governador do Estado de Min,as Gerais, resolve
criar inais 

uma 
escola no disirito de l)ores do Turvo,

inunicípio de Alto Rio DOce.

l'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11	de
março de 1937.

'BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monie iro Machado

DECRETO N. 770

w

LI

DECRETO N. 767

Crio uma escola

	

	diurita, lui c idade de Suntos
l)IIIII0,11 , (tilexu ao 2." esquadría) (jo'j,;^,ércij, acunif-

nado naquela cidade

0 Governador do Estado de Minas Geia ,.s 11-Sando
de silas atribuições e de conformidade com 48 ici nS.
155 e 162 (orçamentárias), de 13 de novembro deNI936
res,)Ive criar urna escola urbana, diurna, na ci^jj;je (te
Santos DUniont, anexa ao 2.' esquadrão d-9 Exército
acantonado naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de
InW'ÇO de 1937.

BLNEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano 410,uteiro Machado

DECRETO ^N. 768

Cria uma escola urbana na cidade de Juiz de Fora

0 Governodor do Estado de Minas Gerais, resolve
criar unia escola urbana anexa à 4.' Formação de In-
tendência, en, Juiz de F^ra.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de
março de 1937.

BLNEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiauo Afonteiro Machado

Eleva ao 2.' gii(jiii a 
Escola Normul du Cidade de

Alefnas

0 Governador (K) Estado de' Minas 6erais,
nos termos d,,) decreto n. 11-501, de 1934, resolve elevar
ao 2.` grau a Escola Normal de Alfenas.

Palácio (Ia Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 11 de
niarço de 1937.

BEINEDITO VALADAREIS BIBEMO

Cristi-ano Mouteiro Hachado

DECRE'TO N. 771

Cri(t um lugar de est^(iqi(íri(j nas escolus reunidas de Con-
ceição do PUrá, niunicípio de Pitawnú

0 Governador do Estado de Mimis Gerais, lisando
de stias atribuições, resolve criar um lu,g^u- de esta-Igiaril
nas escolas retinidas de Conce i ção do município

de Pitan.,luí.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de
ijk,arço de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEI1R0

Cristiaiw Monteiro Machado
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DECRETO N. 772
CHa W1, w'upo escolar no disirito de Rio Doce, nlullicí-

pio de P4-)nte Nov(,

0 Governador (10 E'stado de Miri as Gerais, resolve
cria l- 11,1 1 

g
rupo escolar no distrit ,,) de Rio DGee, muni-CíPio de Ponte Nova.

Palácio da	em Belo 1101'izonte, 12	demarço de 1937.

BENEDITO ^ 'ALADAI1E5 BIBEIRO
Cristiano Mouteiro Machado

DECRETO N. 773
Kevigúi-, o crédilo aberto pela Decreto 674, de 24 (le

outubro de 1936

0 Governador (10 Estado de Minas Geraís
da atribuição contida no parágrafo único (10 * arti 'go 20,gda lei 1.012, de 1927 resolve revigoral- para 

o ex	
h)

'rei{"
de 1937, o crédito ai) Crto Pelo decreto número 67L4, <te24 de outubro (te 193(;, (te 3.000:000$00 (três mil colit0.^
de réis), para ocOrrer a despesas com a construção (11,1novos leprosárÍos, inclusivé a organização de projetos 

eaquisição, (te terrenos necessários.
Os Secretários (It Estado dos Negócios (ia Viação eObras Públicas . E (Ine lçã, e Saúde p	

8
am endQndido e façam executar.nanças, assim o tenh,	

ública e (Ia	Fi-

Palácio do Govêrno, em Belo llorizonte, aos 18 demarço de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRo

Hatil de Noranha Sã

CPistiano Monieiro Machado

Ovídio XUvier de 4breu

DECRETO N. 774
Autoriza a Companhia de Minerução (te Ferro e Cai-vão,S. A. a pesquisar j<tsí(1 (1 (te ininério (te ferrd 1w Pú-

zenda,du "Fábricii" situada no distrito de S. Julião,
do 11lullicíPiO de'011ro Preto, dêste Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais usando
das ^ntribuiÇões que lhe conferem o artigo 38, 'n. 3, daConstituição Estadual e o decreto federal n. 371, de 8
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de <wtubro de 1935, e tendo em vista os decretos fede-
rais, ns. 24 . 642 de 10 de julhlj de 1934 (Códi

g
o de Mi-

na-,) e 585, de í4 '7fé j^aneiro de 1936;
Decreta:

Art. 1.' Fica autorizada a Companhia de Mineração
de Ferro e Carvão, S. A. a pesquisar jazida de minério
de ferro em mil (1.000) hectares de terrenos da Fazenda
da "Fábrica", situada no distrito de S. Julião, do muni-
cípio de Ouro Preto, dêste Esado, mediante as seguiu-
tes condições:

1 — 0 título des" autorização, que será uma. via au-
têntÁca dêste ^icereto, na forma do artigo 18, do Código
de Minas, será pessoal e sómente transmissivel no caso
de herdeiros necessários ou conjuge sobrevivente, bem
como no de sucessã^3 comercial.

11 — Dentro do prazo de sessenta (60) dias, devem
ter sido feitos os trabalhos de prospecção e locada a área
pa: a a pesquisa propriamente dita, na confoi-riii(!aJe
do artigo 1.`, § 1. 1 do decreto federal n. 535, de 14
<te Janeiro de 1936, área essa que não poderá exceder de
quialhentos (50-0) hectares e que será demarcada respecti-
vamente como mandam o artigo 1.' dêsse e seus
parágrafos 2.' e 3.*.

111 — Esta autorização durará dois (2) anos, po-
(!endo sei- renovada, na conformidade 

do a^*igo 20 do
Código de Mina-s, e a campo da pesquisa é o indicado
neste ;^rtigo, não podendo ultrapassar as linhas que o de-
limitarem.

]V — A pesquisa seguirá um plano pre-stabeL,-cido,
que iserá organizado Pela autorizada e sulbraetid n, a ipro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Uro,lução Mi-
ner.lL

V — 0 Govêrno fiscalizfará a execução J< , plano de
alterá-loque rata, o número anteriDr, podendo mesmo ,

pa.r.,^ melhor orientação da marcha dos irab311l;)s.
VI — 

Na conclusão dos trabalhos de s^ni1
prejuízo de quaisquer informações pedidas »el,-) Govêrno
no <^,urso dêles, a autorizada deverá apresent;ir `i Se(^rc-
,a!i,^ do Agricultura um relatório circunsianciado aconi-
panhado de perfis geológicos e plantas, 

em 
téla e -,-ópia,

^ande ,ejaiii indicados com exatidão as perfurações que
se houverem feito nos terrenos, o máximo da pr"fundi-
dade que as mesmas houverem atingido, 'nclinação e
direção da camada ou depósito que se houve-.- descoberto,
reserva aproximada do mesmo, bem conir,> outros esela-
recimentos que se tornarem necessários para o reconhe.
cimento e apreciação do jazida.

V11 — 
Do minério de ferro extraído, a autorizada só

poderá se utilizar, para análises e ensaios industriais,
(te quantidades qe não excedam a, dez (10) toneladas,
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na Confo rmidade do disposto 1,0 artigo 3
585, de 14 de janeiro de 1936, só pod' - 

do decr, 1 !^1 7^.

mais depois de iniciada a lavra;	
endo dis l )o,, , ^,j

VII I, -- A autorizada ficará asse,^ rado o direif
concessão	 u	a

da lavra , na fOrina dos ir"
digo de Minas , con tuto que su ^	tigos 21 e 24 do o-a or,4a11,za
faça . -os . r .e.quisi tos que 4) ,,Vljnistér ,o , d^	çL^o social- N1t^s-

exigiveis para as 
'*coil-esas org,,anizada` "" BrasiV, , deque	a 

Con
stituição Federal e o éódigo de-resl>ecliv, tili,c ilte cu, seus artigos 119 ^ 

1 -', e	§
1X — Fkalii ressá - vados os direitos de terce-iro.,,

ressa`reindo , a. amto rizl td 'a,~ daii<j ,,, e prejUízos que ocasio-nar, a quenl^ de direito,
limitações que Possa ,,, na* re `Podcnd ^) o <;ovêrno ;>^^jas
dos ditos (li,-citos.	

sobrevil. ao título, (Ia opo.%^Çào

Art - '2
"
' 1<'sta autoriz ação será cOnsid-ada abando-nada, Para 1 ) cJ'eito d,) pará,^rajü ^1nie, do arti ,,0 27 (10Código de Min is, nas % (

-gtlllltes condiçõe.,,:1 - -- Se a alitoriz
'lda `ãO iJlicí ^ tr o,,^ trabalho.,,pesquisa dentro dos seis (6) primeiros ineses , cont^kdos

da data (to r ,e gistro a qu e se
decreto .	refere o artigo 4.' d;^-,te

11 - - Se interronil)er ^>s tralmillos de 1)esquis^<, ^c-
Pois de iniciados, por igual espaço de tempo ^ salvo 11o_
tivo de fô r!a maior, ^1 juizo do (',ovêrno.til	não
	<)

1)esquisa, dentro dos trê.s (3) Primeiros ines^ (lo 3.,,zo
a que se refere <) li. 1 dêste 'Irti-o.

IV --- Se, findo, o p razo d a ',autorizaçãio, prazo ^,se(,ont,,.,do da data (l^) re,,,,istro a (iti e se refere o artigo 4.,
dêste decreto, sem der sido 

renOvado, lia forina d-o jrt,,,)
20 do Gó^digo de Minas, não aPresentar, dentr 1(
de trinta (30) (lias, o relatóri,o ) filial, n,^s (^onddiÇ^o 

prazo

p ecificadas li ,> li. N' (10 —tigo anterior.	
^> -, , C-.', -

Art. 3.1 Se a autorizada infringir o li . 1 ou	11.
(lo	1-`, oll n,-̂ 0 Se --bineter às	(

fiscaliz,q çã;",	 Ia.	1 será anul--la esta atitorização, 1 '171	doartigo 28 (10 Códil,ío de Minas.
Art. 4.* 0 título a que alude o n. 1 do artigo I.,,I)agará de `élo a (V ianti a (te cem mil réis ( 100$000), e

só será ^-a1 'do (lei)() ' % de tralls (' rito no re"listr<) com-pe-tente a carÍ,o dO Serviço de FOIllento da Produç,-te, Nli-
oe`^aI, do
	da 

A lgricult il ra , ( , ,)n , ()	o Pre1^j
1.' do artigo 81 do Código de	

tua

Art. 51. ,	BeVo1<fln1-^^e	as (liSI)Osiçc)es	eliltrário.

Palácio da Liberdade, aos 22 de março de 1937.

BE N' 1`.1) 1 TO VALADAFtrS ffil11,11RO

1srael Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 775

Autoriza o	^dão brasileiro Sebastião Soare,^ da
Cunha a pesquisar níquel, cobre e ininérios as.«hrúi-
dos na	Santa Cruz'% distrilo, inunicípio e
conzarca de Ipanema, Estado de Minas Gerais.

0 Governador do Estado (te XIinas Gerais, u-,a1ld^,)
(ias atribuições que lhe conferem o art. :^^, li. 3, (ta
Constitujç^o E.stadual e o decreto federal li. 371, de 8
de outubro de 1935, e tendo 

em 
vista os dcereto,^ fe^

derais ris. 9-4.642) , de 10 de i11 , 11 10 (te 1934. (Códi,go de Mi-
nas) e 585, de 14 de janeiro (te OU,

Decreta:
A-rt. 1.' Fica autorizado o cidadão Sebastião

res da GLuilia a Pesquisar níquel, cobre e winérios asso-
ciados em 300 hectares de terrenos que constii[icili a 'Ta-
Yenda Santa Cruz", de propried.^de de (1. \Liria 1Wfina
de Carvalho e outros, sita li<> distrito, inunicipio l^ co-
,marca de lpaneina, Estadú de 1linas Gera is, e 1llVdj^ul1e
as, % 11e-uintes condições:

1 — 0 título desta autorização que será unia via ati-
tentica dêste (Icereto, lia forma (to 1)ará grafo 4.', do arti-
go 18 do Código de Minas, será pessoal e sôniente tr, -
missivel no caso de herdeiros necessários ou cônjugw so-
brevivente, bem conio no (te su(-e^-ao co---<'ial-

11 — Dentro do prazo de 30 dias, contados pela 1`or^
ma adotada li<> li. 1 

do arti go '2.' dêste decreto, devem
7estar realizados os trabalhos de l)i-osi) ,ecção e lucada a

área para a Pesquisa próPriainente (liti, n.,^ conforili;(H-
de do parágrafo 1.' do art. 1.' do decreto federal n .
585, 

de 14 de janeiro de 193(;, área essa que n^o poderá
,exceder (te 50 hectares e que será deniareada, resi)ectiva-
,mente, como mandam o art. 1. 1 dêss(^ decrelo e ,eus, wA-
rágrafos 2.' e 3.'.

III — Esta autorização durará dois (2) wios, i)oJen-
do, ser renovada, na conforinidade do art. 20 (to Códil,11)
de Minas .

IN, -- 0 govêrno j exerução (10 I)lano dC
crue trata o número interior, podendo mesmo alterá~11)
para melhor orientação 

da marcha dos trabalhos.
V — Na conclusão dos trabalhos de 1)esquisa, se!ii

prejuízo de quaisquer inforniações pedidas pelo govêrno
no curso dêles, o autorizado deverá ai)resentar à Secr,-,_
taria da Agricultura um relatório circunstanciado -,woni-
panhado de perfís Íeo14') Í, icos e I)Luitas 

em tela 
e cÓI)kI,

onde sejam indicados e
'
om exatidão as que

se houverem feito nos terrenos, o máximo (ia 1)rofundi-
dade que as mesmas houverem atingido, inclinação e ^di-
reção das camadas ou depósitos que se liouverem des-

1
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coberto, reserva aproXinlada dos depósitos, bem c011h3outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhe-cimento e apreciação das jazidas.

VI — Dos minérios e materiaís extraídos o autori-zado só poderá utilizar para análises e -ensáios indus-tri ais, de quantidades nao suPeflores a 10 torneladas pa-ra cada substância de que é objeto a presente autoriza-Ção, na, conformidade do d i sPosto no art. 3.' do decre-to 11. 585, de 14 (te janeiro de 1936, só Podendo dispor'dO ]nais , de
p
ois de iniciada a lavra.

VIII — Ficam ressalvados os direitos de terceiros,nomeadamente os dos condô7ninos do imóvel referido,ress^wrcindo o alutorizado &,nos e -prejuízos que ocasio-
nar ' a queni de direito, e não -respondendo 0 govêrno pe-125 limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-Ção dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorização será considerada aliando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 doCÓd j «̂O de Minas, nas seguintes condições:

I— Si o autorizado n5o iniciar os trabalhos de l>e,;-quisa dentro dos seis (6) Primeiros Inews , contados d^^data do registro a que se refere o art. 4.' déste decreto.11 — Se interromper os trabalhos de pesquisa, de-Pois de iniciados, por iglid espaço de t emi)o, salvo mo-tivo de fôrça maior, a juizo do govêrno.
III — Se não apresentar o plano dos trabalhos jepesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazoa que se rellere o n. 1 dêste artigo.

IV — Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
contado da data do registro a que se refere o art. 4.'
dêste decreto, sem ter renovado na forma do art. 20 doCódigo de Minas, não apresentar dentro do prazo detrinta (30) dias, o relatório final, nas condições espe-
cificadas no n. V do art. anterior.

Axt. 3.* Se o autorizado infringir o n. 1 ou o .1.VI do art. 1.' ou não se submeter às exigências da fis-
calizaÇão será anulada esta autorização, na forma dóart. 28 (to Código de Minas.

Art. 4.1 0 título a que alude o n. 1 do art. paga-rá de sêlo a quantia de cem mil réis ( 100$000) e só seráválido depoi s de transcrito no livro de registro compe-tente, na forma do § 1.' do art. 81 do Código de Minas .
Art. 5.* flevogam-se as disPosições eni contrnrio.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 denIârÇG de 1937.

BENEDITO VALADARrS RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DEGREW N.776

Narea o <lia 214e- abril do corrente ano para a inslalação
(Ia coniarca de Fortaleza

0 Governador do Estado de iNlinas Gerais, tisando Ja
atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3, da Consti~
tuição, resolve, de acôrdo com o arti go 5 do decreto ^i.
155, (te 29 de julho de 1935, marear o dia 21 de abril
do corrente ano para a instalação da coniarca de Fort,^_
leza, criada pelo artigo 2, n. 19, do citado decreto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
mar^-o de 1937.

BENEDITO VALADARLS 11113FIRO

José Maria de Alkiiii'111

DEGRETO N. 777

Aprova contas da ]`refeilura de Rio Novo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, ^nos têi-m" do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pedo prefeito de Rio No-,,o,
senhor doutor Milton Braga, relativas ao exercício de
1933 e assini demonstradas:

Beceita:

Saldo de 1932 .. .. .. .. ..	.... .. .	12:776$260
Ren(k^ arrecadada.	 136:476$200

149:252$460
Despesa:

Despesa realizada	 135:586$9ú0
Saldo para 1934..	 13:665$500

149:252$460
Sittiação patrinionial:

Ativo..	 906:592$563
Passivo..	 493:544$536

Património líquido. .	 413:048$027

Palácio da Liberdade, 23 de março de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkm^,m
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DECRETO N. 778

Aprova: contas (Ia Prefeitura de Rio Novo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
MX, 'wtj '̂ "o í'21 , d o	i)(,.iiier<> 9.847, de 1931,
ve aprovar, nos tèrmos do parecer da Secretaria do In-
terior, as eontas prestadas pelo prefeito (te Ilio Nov^),
doutor Mílton Braga, relativas ao exercício de 1934, e
a.,,sini deirionstradas:

Receita:

Saldo de 1933..
Renda arrecadada.	 141:605$600

155:271›,'11M
Despesa:

Despesa realizada.	 148:196$300
Outras operações. .	 4:263$300
Saldo para 1935. .	 2:811$000

1 ,55 :27l,^l0^)
Situação patrinionial:

Ativo..	 894:157$745
Passivo. .	 503:095$496

Patrimônio líquido..	 391:062$249
Palácio da Liberdade, 23 de inarço de 1937.

BL.Ni ,.DITO VALADAREs Rimmo,

José Maria de Alkinilin

DECRETO N. 779

A P I-O vu contas da Prefeitura de flio Novo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
Nuas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo, 12, do decreto número 9.847, de 1931,
ve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria (to in -
terior, as contas prestadas pelo prefeito de RiO Novo,
doutor Mílton Braga, relativas ao exe rcício de 193-5, e
assini demonstradas:

Ileceita:

Saldo de 19,44-
llenda arrecadada.	 127:23,`)$400

Despesa:
Despesa realizada.	 90:0,88$710
Outras operações.
SqIdo pwa 1936.

130:046^^-1Úú

Situaçãto patrinionial:
Ativo...	 9 3,`> : 4 6 2," 8 0

Passivo. .	 687:898$000

Patrimônio líquido.	 24 7 :561$880

Palácio da Liberdade, 23 (te niarço de 1937.

BENEDITO VALADAIWS BIBI`1111O

José Alaria de Alkinini

DECRETO !.N. 780

Aprova contus da Prefeitura de Rio Novo

0 Governador (^o Estado de M'nas Gerais-, us-ando de

suas atribuições e de acôrdo coin o disposto 
na 

alínca

XIX, artigo 12, do. decreto numero 9.847, de 1931, reso!-

ve aprovar, nos têrnios (to parecer da Secretaria (to Iri-

terior, as contas prestadas pelo prefeito de Rio Novo,

<^otj,jor 'vlíltoii Braga, relativas ao período. de 1.1 de janei-

ro a 3 de agôsto de 1936, e assiIii denIunstradas:

Receita:

Saldo de 1935..	 39$100

Benda arrecadada.	 100:242$600

OkÚr,^s operações	 17 :264$900

117:546$600
Despesa:

Despesa ^realizada. .	 66:238$200
Outras operações. .	 39:452$200
Saldo existente.	 11:856$200

1l7:.546-^00

Palácio da Liberdade, 22 3 de ma
r
ço de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkiníni
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DECRETO N. 781

Aprova contas da Prefeitura de Ferros

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acórdo com o disposto na alíne,,[
XIX, artigo 1*2, do decreto número 9.847, de 1931, resoi~
ve aprovar, nos têrmos do parecer da Secretaria do In-
lerior, as contas prestadas pelo prefeito de Ferro, se-
nhor doutor Francisco de Alvarenga Drumiond, relativas
ao exercício de 1935, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934. .	 5:531$900
flenda arrecadada	 95:001$500
Outras operações..	 80:453$100

Despesa:	
180:986$101)

Despesa realizada..	 109:064$000
Outras operações. .	 47:346$400
Saldo para 1936..	 24:576$100

Situação patrimonial:	
180:986$100

Ativo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	126:746$700
Passivo..	 44:083$100

Patrimônio liquido..	 82.1663$0H
Palácio da Liberdade, 23 de março de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

José M<tría de AlkmInz

DEGRETO N. 782

Aprova cOntas da Prefeitura de Jequerí

0 Governadordo Estado de Minas Gerais, usando dt-
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-
ve aprova-r, nos termos do parecer da Secretaria do In-
terior, as contas prestadas pelo p refeito de Jequerí, doL-
lor Artur Damásio, relativas ao período de 1.' de janeiro
a 12 de agÔsto de 1936, e assim demonstradas:

— 175 --
Receitfk--,

SaMo de 1935..	 1:005$950
,Renda arrecadada. .	 6fi:653$200
Outras -operações..	 5:168$850

72:828$000
Despesa:

Despesa realizada..	 161:143$850
Outras operações. .	 3:605$400
Saldo para 13 de agôsto de 1936	8:078$750

72:828$00

Situaç.ão patrimonhd em 12 de agôs-

to de 1936:

Ativo..	 181:197$230p
assivo.	 159:066$587

Patrimônio liquido .. .. .. .. .. .. ..	22:130$643

Palácio da Liberdade, 23 de março de 1937.

BENEDITO VALADARES R1BEMO

Jmé Maria de AlkmÍni

DRGRET0O N. 783

Aprova contas da Prefeitura de Patrocínio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
&uas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-
,ve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do Li-
^erior, as contas prestadas pelo prefeito de Patrocínio,
doutor Vicente Soares, relativas ao período de 1.1 de ja-
"iro a 14 de agôsto de 1936, e assim demonstrada%:

Receita:

~o de 1935..	 6:031$500
Renda arrecadada..	 188:887$640
Outras o^raçoes..	 55:104$360

Ir
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Despesa:
Despesa realizada. .	

12 7 :4 0 4$8 0 0Outras o
p
erações. .	 101:486$70o'Saldo para 15 (te agósto de 1936. .	221 :132$001)

Sit uação patrinionial em 14-8-9313:	
250:023$500

Ativo. .
Passivo.	 0 2 4 4 7,$,8 Ij i)

633:739$(;^)o

Passivo a descoberto
609:09l"^St)!)

Palácio da Liberdade, 23 de março de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José MUI'ia de AlkinÊn?

DECRE`M N. 784
Aprova contas da Prejeilura de Areado

',o^ernad-{w (to Estado de Minas Ger.tis, 
d'_,sL' a ^ ^^ t '1 ' ibui Çóes e de acôrdo com o disposto na alínea

XIX , arti go í2, do decreto número 9.847, de 1931, i-eso[ -V.0 '^provar, nos termos do parecer da Secretaria do !n^e_rior, as contas prestadas pelos prefei tos de Areado, (kx i -tore^^ JOaq U im Ribeiro Pereira e Francisco Pio da Silvrelativas às suas gestões no período. de 1.' de janeiro N^'.26 (^<' aOsto de 1936, e assim demonstradas:
fleceita:

Saldo de 1935..	
2:087$700R,enda arrecadada..

Out ras operações. .	 54:400$200
6:841$100

Despesa:	 63:329,^0__
Despiesa realizada..	 49:890$400Outras o perações. .
Saldo existente. .	 5:888$400

7:550$200

Ativ,0. . . S . 
ituação patrimonial:	

63:329$9»

242:363,'^7()0
66$800

Patrimônio líquido..
242:301$900

Palácio dp Liberdade, 23 de Março de 19,37.
BENEDITO VALADARES BIBF,

José Maria de Alkinim

H
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DECRETO, IN. 785

Aprova 'C^ô1?1as da Prefeitura de Ilapecerica

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resol-
ve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
,rior, as contas prestadas pelo prefeito de Itapecerica,
senhor LincoIn da Luz Ribeiro, relativas ao período de
1.' de janeiro a 23 de julho de 1936, e assim demoni-
tradas:

Receita:

Saldo de 1935..	 3:357$600
Renda arrecadada.	 139:639$500
Outras operações. .	 26:378$400

169:375$500
Despesa:

Despesa realizada.	 105:552$900
Outras operações.	 11:322$600
Saldo para 24 de julho de 193,6..	52:500$000

169:375$500
Situaç5o patrímonial, em 2,6 de

julho de 1936:^

Ativa. .	 1.243:440$600
Passivo..	 719:448$7ú0

Patrim,ônio líquido..	 523:99M00

Palácio da Liberdade, 23 de março de 1937.

BENEDITO VALADAREs Ripimo

José Maria de AlkInini

DECRETO N. 786

Inclue deleriniriadas vias públicas na zona ooniereial da
cidade de Belo Horizonte, para efeito 

do 
Regulo-

mento Municipal de Construções

0 Governador do Estado de Minas Geru^s,, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2. 1, n. VII, da lei
,n. 970, de 13 de setembro de 1927, resolve incluir na
zona comercial da cidade de Belo Horizonte, para efei-
to do Regulamento Municipal de Construções, as seguin-
les vias públicas:

12
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a) Avenida do Conjôrn o entre 
a rua

Pra Ç a Sã,0 -João del-Rei-	
Aal,,-10 l^ e i >; c

b) rua Itajubá, ei`Itre avenida do COIl tÔrno e ruaPouso Alegre;
0 rua CUrvelO, entre a praça São 

Jo
ã
o 

del-Bei erua Pouso Alegre;
ol) Pra ça Coron el Guilherme Vaz de Melo;e) rua -itapecerica, da Praça 

Coroned Guilherme Vazde Melo até a rua Formiga.

Paláci o da Liberdade,
de 1937.	Belo '1-110,ri zoilt ,e, 23 de inarço

BE,NEDITO VALADARES Ruil,11110

JOSé Maria <le Alkniffir

DECREI1,0 N. 787
Per(loj(t ofici(l is e pra^.as 

<1U FôlTa l'ública
0 G o Vernador do Estado de Mi li as Gerais, us,^ 1-,do ^iC,suas atribuiçães, resolv`C , en , ^lio^inejia , ,, me à data em

do Nosso Senhor Jesús
e	'I^! l"ÔrÇ ,1 Pública do

'11 1 11prindo por crimes
que	i-stive èjij

111 "' lares, t)e111	^i(weles que estiverem preso S pal.aConselho de J u lganiento e (-orreci^on,11'neilt^e.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte , 25 demarço de 1937.

BENEDITO VALADARES fl1131,1RO

J"é Maria ole Alkniffil

DECBETO N. 788
Concede	

ao 2.' sargento (Ia Fôrça Pública, IIeIjj^Brasil

o Gove `nadOV d o Estadú, de Minas (;erais, 
lisando de,Mi s atribuições C considerando:

a)	que o 2. 1 sargento flelin Brasi,l, (111,111(lo(10 3.` alio do
teve a sua mal ( "ursO (te FOrmi aÇão de Ofici l is , e,

rícula cassada por faltas escolares prat
; -cadas MIqu ele educandário da Fôrça Públic,1-h) que êsse ato (Ia administracão do D.' 1.2 PrOVaçãto do Coniando Geral, de acÔrdo con, o
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_Re gulamento que baixou com o decreto 11. 200,
a,aÔsto dê`T935; e, finalmente,
que estas autoridades, em inforniações 1)restadas
petição do 2.' > sargento Ilelin Brasil, solicitando,
ia Para ser readinítido no D. L, no presente ano
Omo alui]<> do 3." ano do C. F. 0., inostraraiu-
iveis lá concessão desta uiedida;

)lve decretar:

ca per oado tia pena de cancc)^unenIo
de —atrícula no 3.' ano do C. F. 0. do Departaniento de
Instrução da Fôrça Pública, o 2.' sargento Heliii Bras,ii,
afim de que Possa, no presente ano letiv ,o ,, ser readmiti^o
naquele e stabelecimento de ensino, como repentente (to
3.' trio citado.

Art. 2.' A punição correcional de caráter milit-ir
que lhe foi aplicada ao ser cancellada a sua iiiali , lt^til^,i,no 

D. L, fica, entretanto, mantida para todos os efei-
tos dísciplinares.

Art. 3.' Revo ,,-ani-se as disposiçõçs cu, conti,ário.

l '^Ilácio ([,,i Liberdade, cru Belo	li,orizonie, 2,1) de
março de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Muria de Alkiníni

DECR^ETO N. 789

Ou tolva à Conipanhía Sill Mineira <,e Eitergia EléIrie,1
SIA., a'I IOrizaÇão para celebrar, (li]-el(iineiilc can, os
floverizos dOs MuRicípios aos quais ven^ forneceii(l,>
energia eléIrica, novos CO31t 1.al<) s pa l.a c,111i1111a1 . (>
joi,iieciinento.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o irt. 38, 11. 3 e 8, (Ia
Constituição Estadual e o decreto federal n. 584, de 14
de janeiro de 1936, e,

considerando que a Conipanhia Sul Mineira de Ener~
gia Elétrica SIA., com séde em Mo-nte Santo, relgistrada
na Junta Cotriercial sob o n. 15.967, satisfez, eni tempo,
as exi

g
ências do art. 149 do Código de Águas e mais

exigências le
g
ais para revisão ou lavratura de il o v ^)s

contratos a que se referem os pará grafos 1." e 2." do ar-
tigo 202 do Códi.o de Águas, e tendo eni vista to que pre-
ceitua o art. 3.o e seu parágrafo único do decreto federal
11. 139, de 18 de junho de 1935,

^I

	

hÊ,



Decreta:
Art. 1.* Fica outorgada, a título precário, à Com-

panhia Sul mineira de Energia Elétrica SIA., autoriza-
Ção -para fazer, com os municípios aos quais já vem fo-r-
necendo energia elétrica, novos contratos para continuar
ésse fornecimento, observadas as condições seguintes:

1) Nos municíp ios em que os contratos ainda não
expiraram, continuam êstes em vigor até que a regula-
mentaÇão das leis que regem a matéria seja votada e per-
mit a fazer a revisão definitiva,; ou até que se findem
os referidos contratos, quando então serão feitos os no-
,vos;

2) — Nos municípios em que os contratos já termi -
naram, continuarão as relações entre a Companhia e osgovernos municipais res pectivos a ser regidas pelos an-
tigos contratos, até que sejam celebrados os novos;

3) A Prefeitura de Monte Santo negociará dire[:)-
mente com a Companhia as condições especiais e tarifas
para o fornecimento provisório de energia elétrica desti-
nada a comércio, a serviços públicos e a sei-viços de
utilidade Pública no distrito de Milagres, do município
de Monte Santo;

4) A título provisório, isto é até a vigência da
nova legislação a que alude o n. 1 'dèste artigo, as ta-
rifas ou tabelas de preço de energia para os diversos fins
aerão fixados de modo a não exceder os limites máxi -
mos seguintes:

1 — Ilunzínação particular
Taxa mínima com direito a 20 KW11 mensais, 10$000

por mês, por grupo, de 750 W de carga ligada.
Tarifa de consumo $500 por KW11.
A' forfait: — Taxa fixa de 4$000 com direito a 40 W.

111 — Fôrça motriz: — alta tensão
Por HP de carga ligada (te 11 a 20 1111:
Taxa mínima mensal -- 6$000, com direito n 30

KW,H de consumo.
Tarifa de consumo:
31 a 60 a $150 o KW11.
60 em diante a $100 o KW11.
De 21 em diante, tarifas mais baixas a combinar.
III— Fôrça motriz — baixa tensão
Por 11P de carga ligada de 1 a 10 HP:
Taxa mínima mensal — 9$000, com dirt-^10 a ^OKWH.
Tarifa de consumo:
31 a 60 a $200 o KW11.
61 em diante $100 o KW11.
IV — Fórça para fazendas e propriedades rurais
Taxa mínima anual — 90$000 por 11P de carga liga-

da para motores trabalhando 12 horas por dia;
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130$000 para motores trabalhando 24 horas por diu.
V — Vsos dQk^aéslicos
Acima de 2 KW de carga ligada:
1 — 200 KWH de consumo: $300 o KWH.
204 em diante a $200 o KW11.
Taxa mínima --- 5$000 por KW11 ou fração (te car-

ga ligada.

VI — Taxa de inspeção

Para instalação de luz: 1$000 por tomada ou recep-
táculo 

com 
o mínimo de 3$000 por insta-k,,ção 

*Para instalação de fôrça: 1$000 por KNV (ou fração)
instalado, com o mínimo de 10$000.

VII — Taxa de ligação
3$000 por instalação de luz.
5$000 por instalação- de fôrça.
VIII — Aferição de niedidores
Monofásicos: 10$000.
Trifásicos: 12$000.
IX — Aluguel de medidores

Monofásicos: por grupo de 10 amperes, 1$000.
Trifásicos: por grupo de 10 ainperes, 2$000.
X — Depósito
Equiva^ente a 2 meses de consumo.
XI — Tarifas especiais
Para iluminação da Prefeitura:
61 KWH em diante, 30 '1' de abatiniento, pela ta~

bela l;
Para serviços municipais:
30 1 1 1 de abatimento nos preços de íoroeciiiienio a

particulares.

Para hospitais e institutos de caridade, 30 l i o de abi-
timento nos preços de fornecimento a particulares.

Art. 2.1 As tarifas para o distrito de Milagres po-
oderão ser majoradas até o máximo de 20 o l o sôbre as que

forem fixadas para a cidade de Monte Santo.

Art. 3.* Para tal fornecimento a Companhia Sul
Mineira de Energia Elétrica SIA., só poderá utilizar a
energia produzida na usina hidro-elétrica que realiza
o aproveitamento da queda dá gua do, Pinheirinho, já
manifestado de acórdo com o art. 149 do Código de
Águas.

Art. 4.* Sem qualquer outro direito que não este-
ja previsto nos contratos, dá-se autorização, também a
título precário, à Companhia Sul Mineira de Energia
Elétrica SIA., para fizer as ampliações e melhoramentos
necessários ao cumprimento de suis obrigações, deven-
do os projetos e orçamentos das obras respectivas ter
prévia aprovação do Govêrno do Estado.

,1
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,Art. 5. 1 Revogam se as disposições e-ii , (,oiiir,'xi,ío.
0 Secretário de Estado dos Ne ,,Ocios d-, i A-ricultu-

ra, Indústria, Coinércio e Traba1io, -,issim o te^ili'i enteii-
dido e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo, Ilorizoii[e, aos 29 demarço de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silvu
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C , decreto federal 11. 584, de
14 de jane^íro de 1936, e

Cons i (lera rido (tire Euiprêsa Fórça e Luz (te Divi-
nói)Ol i s c()jiti -sede ern ffiviiiópOli,,^, regis,trada ria lunta
Come

r
cial sub o -ri. 7.41.5, s^il j sfez, em ^cu1l)O ' ;IS exigên-

ckIs rios 149 e 202 do Cód5 go (te Águas, e tendoem 
vista o que preceitua o i i-t. :'̂<' .(to decreto federal

11 . 1 89, de 18 de julho (te 1935.

DECRETA:

DECRETO N. 790
Marca o dia 3 de maio Part, ,, j 11 .s1a1 (1 ç ĵO (10 distrito de

Santo HiPólito, rio Inunicipio de Corinto

0 Governador do Estado de Minas Gerais, ivando de
suas atribuições, resolve niarcar o dia 3 de maio pró-
ximo vindouro para a instalação do distrito de San1,^
HiPólito, ^io município de Corinto.

Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, 6 de ibril
de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 791

Reconhece o sr. Túlio GroziOli, CÔMI11 da liália. en? Bek>
IIorizonte, corir jurisdição neste Estado

0 Governador d^o . Estado de Minas Gerais, usando ]e
suas atribuições, e tendo em vista o av i so de lí) úe
ço p. findo, do Ministério das Belações Exteriores, re.
solve reconhecer o sr. Túlio Grazioli corno Côusul da
Itália em Belo Horizonte, com jurisdição nêste Estado.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, (; de abril
de 1937.

BENEDITO VALADARES PInEIRo

José Maria de Alkrnim

Art. l., Fioa , (*.iutor-affi^, a titulo precário, à Fim-
])rês ,,i Fôrça e Luz .(te ffivirIÓI)olis, autoriz: i ção I) ara, ino-
dificações e ampliações em s,uas instalações de produção
e ^orneciniento de -criergi,a; Iii,dro -elétrica.

Pará ,trafo único. As inodificações e anipli^^çi-ws só
poderão executar-se até o -Máximo da poitência nianifes-
tada e de acÔrdo cora os res p ectivos j)rojetos e orçwnen-
tos a serelil aprovados pelu GOv^ruo (to EAa,do.

Art. 2.' !Fica onjo;rgada à me4̂ ^r yraí E'mprês,, I , t^oubéj11
a título precário, autorização para negociar direflamente
<-Gim a Nlunicipalidade de Divinópolís as condições es-
peciais de execução dos serviços e remuner,^çào do capi-
1,iI a ser invertido.

P,1 cá "f 1-21f0 ânico. 0 corikato replar desla per-
'missão só poderá ser ultiniado ^depois que os projetos
e orçamentos das obras necessárias forem ap,rovados
pelo Govêrno do Estado.

Art. 3.' Revogamg	-se as disposições cu, contrário.
0 Secretário de Estado (to-, Negócios da Agricultura,

Indústriu, Comércio e Trabilho ussim o lenha entendido
e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo Hori,zoirte, aos 7 (te
abril (te 1937.

BEN1WITO VALADARES Birirliro

Israel Pinheiro (ta Silv«.

DECRETO N. 792

0u101-9a à Fôrçn e Luz de Divinóp<) lis, « lílulo
precário, aulol-iz(lçã

1 
o para fazer Modificações e aiu-

pliações em suas imdulaçõe.s
-0 Governador do Estado,de Minas(;erais, tisando das

atribuições que lhe	conferein o trt. 38, ris. 3 e 8, da

DECRETO N. 793

Cri(I 11111 PÓNIO J)ará combQte à InalárÚ! em Grão Mogol,
SeM ônzis pcir(I o Estado

0 Governador (to Estado de Minas Gerais resolve
criar . um PÔsto 1)ara combate à malária 

em 
Grão Miogol,

sem orrus para o Est^ido.
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Pal
ácio da Liberdade, enl Belo Horizonte, 8 -de abrile 1 9.37.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

CPistiano Monteiro Machado

DECRETO N. 794

Cria a 2.1 escola no distrito de Urucú, município de Teó_
filo Otoni

0 Governador do Estado -de IN-in,as Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 2.' escola distrilal deUrucú, municí

p
io de Teófilo Otoni.

Palácio da Libepd,ade, em Belo Horizon^te , 8 -de abrilde 1937.

*BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cr'slianO MOnteiro Machado

185
Palácia,d.a Liberdade, em Belo Horizonte, 8 {Ia abril

de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CrisUano Monteiro Machado

DECRETO N. 797

Cria a 6.1 escola urbana na cidade de Malacachela,

o Governador ido Estado de Mínas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve criar ai 6.1 escola urbana na

cida,de de Malúcacheta.

Palácioda. Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de abril,

de 1937.

BENEDITO VALADARFS RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 795

CrjW, a 4. 1 escola distrital de Piedade doi Ponte Nova^ 111-

nicíPio, de Ponte Nov«

10 Governador ido Esitado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 4.' escola distrital dePledadeda Ponte Nova, municíPio de Ponte Nova..

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de abri4de 1937.

B
E
NEDITO VALADARES RIBEIRO

CriStia,10 Monteiro Machado

DECRETO N. 796

Cr'« lima -scOla distrital -em São Gonçalo do Mon je , mu-
,nicíPio, de Ouro Preto

0 Governador do Estado de Minas Genais, usando desuas a,tribuições, resolve criar uma escola -dis^rÍta1 eni
SãO ^GQnÇalo do Monte, :município de Ouro Preio.

DECRETO N. 798

Cria a 3.' escola distr ilal ,de São José dos Paulislas, niu-
nicípio de Sabinópolis

0 Governador ido Esta-do de Minas Gerais, u,,4^ando
de suas atribuições, resolve criar a 3.1 escola distrital
de São José dos Paulistas, município de Sabinópolis.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizon te, 8 -de abril
de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 799

Cria umaescola distrital no niunicípio de Carangola

0 Governador -do Estado -de Minas Gera;is resiolve
criar mais uma escola distrilal em Espera Feliz, municí-
pio de Carangola.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 8 de
abril de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N. 800

Cria UMa escola distrilal ,o 
MUIlicíPio de Contageil?

0 Goverandor do Estado de ^linas	resolve
criar inais unja escol ,a , distrital em Ibirité, município deContagem,

P,gl ácio da Liberdade, em Belofiorizonte,
de 1937.

BENEDITO VALADA1^j,'S 111;3EIRO

Cristi ,̂r'10 Monteiro'Machado

DECRETO N. 801

Cría uma escola no distrito de Rio do Peixe, 
município

de E`10re Rios

o 
Governador do Estado de INfinas Gera^is resolvecriar uma esc(,.!,, 110 )( li - ;trito de Ri o do Peixe, n iunicípio-de Entre Bios.

Palácio da Liberdade, em 
13c10'Lde 1937.	 '_lo-"izolite, a 8 de,^J)rjl

BENEDITO VALADARES IRIBEMO
CristíaRG Monteiro Machado

DECRETO IN. 802
Cria um 9"UI)0 escO lar lIo inunicípio, de Guapé

0 Govern,^dor do Estado ^de _^linas Gerais, usandode suas atribuições resolve criar um t
gruPO escolar no,município de Guapé.

Falácio da Liberdalde, em Belo Horizonte,
de 1937.	 8 de d)ril

BENEDITO VALA~ES RIBEIRO
C"isliaRO Monteiro Machado

DECRETO N. 80

Cria UMa escola dist i,itul zo mullic í,,jo_	
de Je(luilinhonhu

0 Governador -do Estado de _Njinas Gera i s, resolveriar a 4. 1 escala distrital de Joaíma, ^mUnicíquitinhonha.	 pio ide L^-
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ^ de abril

,de 1937.

BENEDITO VALADARES BMEIRO

Cristiano Monteiro Machudo

DECRETO N. 804

Cria a 4.' e 5.1 escolas no distrito de Presidente Soares
município de Manhumiríni

ú Governador ido Estado de M ,inas Gerais, usando de
su,i,s atribuições, resolve criar a 4.' e ').' eis^cola ,,, -no dis-
^tri,to de Presidente Soares, inuni,cípio de álaribuimirim.

Palácio da Liberdade, em Belo Borizonte, a 8 de tabril
de 1937.

BI`NEDITO VAI,ADAUES RIBEURO

Cristi,ano Monteiro Machado

DECRETO N. 805

Cria uma escola dislrilal no município de Campanha

0 Governador do Es',ado (te _iNfinas (;er^i4s resolve
,criar mais uma escola no idistrito -de Ponte Alta, municí-
pio de Campanh9.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 9 de abril
de 1937.

BLNE,DITO VALADARES RIBEIRO,

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 806

Aprova atos do prefei.,`to de Uberaba

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar os decretos 711 e
713 do prefei,!o municipal de Uberaba, pelos quais fo-
ram abertos os créditos extrac lrd,inários de 88:350$000 e
25:000$000, para ocorrer a despesas com obras ide sa-
nea,mento na sede do imunicípio.

1
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de abril:de 1937.

'BF^ -NEDITO VALADARES RIBEMO

José Maria de AlImili,?

DECRETO j^. 807

Cria a 3.' escola dislrilal de São SIrj?ão, 
Município de

Manhuassú

0 Governador do Estado -de Minas Gerais, usando de
suas atribuições -resolve criar a 3.1 escola distrital deSãO Si mão, no Zunicípio -de M,2iiiniassú.

Palácio da Liberdiade, em Belo Horizonte, 10 de abril,de 1937.

!BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CristianO Monteiro Machado

DECRETO N. 808

Cria a 2.1 escola disir ital de São João do Alanhuassú, Mu-
IlicíPio de Manhutassú

0 Governador do Estado -de Minas Gera-is, tisando
de suas atribuições, resolve criar a 2.' escola distrital 

-deSãO João do Manhuassú município de Manhuassú.
Palá cio da Liberade, em Belo Horizonte, 15 de abrilde 1937.

,BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cr'sl'anO MORIciro Machado

k1_.^
DECRETO N. 809

C,ria a 3-' escola distrital de Fortuna, 
II?uIlicíPio de Sete

Lagoas

0 Governador do Estado de Mi nas ,Gerais, usando de.suas artibuições resolve criar a 3.- escola distrital deFortuna" municílio de Sete Lagoas.
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Palácio da j^berdade, em Belo Horizonte, 15de abril
,de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cr;sUang Monteiro Machado

DECRETO N. 810

Cria a 3.' escola disti41a1 de Jequilibá, municípío de Sete

Lagoas

0 Governador -do Estado de Minas Geraís, usiando de
suas atribuições, resolve criara 3. a escola distrital de Je-

q ,,iitibá, município de Sete Lagoas.

Valácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de abriL

de 1937.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO.

Cristiano 'lonleiro Machado

DECRETO N. 811

Cria a 6.1 escola no disrilo de Inhaúnia, ^iiiz!lticípio de Se-

te Lagoas

o GG,,verilador -do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar a 6.' escola do distrito de
Inhaúma, município -de Sete Lagoas.

Palácioda Liberdwde, em Belo Horizonte, 15 de abril

de 1937.

BENEDITO VALADARES 
RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 812

Cria 3 escolas distritais no município de Manhucusti

P Governadordo Estado -de Minas Gerais resolve criarmais uma escola em cada um dos seguintes distritos do
município de Manhuassú: Santa Margarida, Santanu do
Manhuassú e Alegria.

N,
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Palácio (Ia Liberdade, em Belo Ilorizon tc,^ 15 de abrilde 1937.

BENEDITO VALADARIS RIBEIRO

Cristiffilo AIonteiro Hachado

DECRETO N. 813
Cria a 3.' escol(, distrital de Divill o de- Ubá, iiiiilicípio

de Ubá

'0 Governador,du Esfado de;Min,^,s Gerais, Lis;nido desuas atribiuções resolve criar a 3. 11 escola distritul (te Di-
vino -de Ubá, inúnicípio de Ubá.

Palácio daLiberdade, em Belo 
Ilorizond,e, 15 de abrilde 1937.

RENEDITO VALADAHES RIBEIRO

Cristiano Monieir, Machado

DECRE'1,0 N,. 814

d'str'1(11 " 0 lli,11 ' icíl)io de Lavi-u,,;.

10 Governado,, (to Estado de Minas (;crais , resolvecriar mais	eseoj,1 
(ii ŝtrital —, flibeirão verojelho,

municípi o de Lavrus.

P^aIáci0 
da 

Liber(kide, em Belo IIorizo jjje ^ l^-) (te ^d)rilde 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristi41110 Alouteiro YIachádo

DEGRETO N. SL-,

Cría 11111a escOla disIrital no rilullicípio de 611,(PI)é.

0 Governador dO E.'^',ti,cio de Minas 
G
e
r
ais, resolvecriar a 3. 1 escola distrita

Guapé.	 1 (te Capitoli o,	inunicípio de

Palácio da IAI)crdade, em Belo Ilorizon te, 15 de abrilde 1937.

,BENEDITO VALADARES BIBIino

CriSti(t110 310111eiro Illachado
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DICRET0 N. 816

Cria uma, escola 3,171rital 110 Inunicípio de Grão Mogol.

0 Governador do Estado de ]Minas Gerais, rcs&lve
criar mais uma escola distrital 

em 
Riacho (tos Machados,

iBunicípio de Grão Mogol.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo florizonte, 1,5 de abril
de 1937.

-BENEDITO VALADARL I, BIBEIRO

Cristiano Nontetro Machado

DECRETO 
N. 817

Aprova contas da Prefeilura de Carandaí.

0 Governador (to Estado de Minasfierais, usando de
suas atribuições e de acórdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, ^do decreto número 9.847, de 1931, resolve
^^prov!ar, no ,s, termos do parecer da Secretária do Interior,
as conta.,; prestadas pelo prefeito -de Carandaí, senhor
doutor Abelar-d Rodrigues Pereira Filho, rela;livas ao
exercício de 1934 e assim -demonstradas:

Beceita:

S^t1,do de 1933	 12:601$800
^Hen(la arrecadada	 66:775$700
Outras operações	 52:483$800

131:861$300

Despesa:
Duspesa reàIiz"'^'da .. .. .. .. .. .. ..	110:595$600
Outras operações	 17:547$100
Saldo para 193.5 .. .. .. .. .. .. ..	..	3:718$600

131:861$300
Si[uação potrinionial:

Ativ .,1	 93:245$800
I)assivo	 85:946$100

l'aIriniÔio líquido	 7:299$900

Niácio,da Liberd,alde, em Belo Horizoute, 15 de abril
de 1937.

RENrDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkminz

l^
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tivas ao período de 1. 1 de janeiro a 29 de aOsto de
1936 e assim demo"tra,das:

Receita:

Saldo de 193.5	 8:306$300
Renda arrecadada	 76:476$800
Outras oper,^,ções	 8:082$600

92:865$700
Despesa:

Despesa realizada	 58:140$600
Ou ras operações	 9:544$000
Saldo paia 30 de a,-ôsto de 1936	25:181$100

92:865$700
Situação patrimonia-l:

Ativo	 123:096$200
Passivo	 84:188$800

Patrimônio líquido	 38:907$400

ll'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de abril

de 1937

Bi-.NEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirp

DECRETO N. 820

Cria uma escola distrital no município de Barbacena
0 Governador -do E^tado 

de 
Minas Gerais resolve

criar a 2.1 escola distrital em ScIdarilia, município de
Barbacena.

Palácio da Liberdade, em Bele^ Horizonte, 15 de abril

de 1937.

1
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DECRETO N. SIS

Aprova contas da Prefeitura de CararZd^

0 Governodor do Estado de Minas tG,erais, usan(lo de
suas atribuições e de acôrdo, -com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resolve
aprovar, nos termos,do parecer da Secretariu . do Interior,
os cont;as Pre,, l adas Pelo prefeito de Carandaí, senhor
doutor Abeilard Rod,rigues Pereira Filho, relativas ao
exercício de 1935 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 3:718$600
Rendas arrecadodas	 77:835$400
Outras operações	 32:188$500

Despesa:	
113:742$500

Despesa re,,Aizada	 72:951$800
Outras operações	 32:484$400
SaIdo para 1936	 8:306$300

113:742$500

Situ
a
ção patrimonial:

Ativo	 110:883$200
Passivo	

85:65OS;200

Patrimônio líquido	 25:233$00 - 0
Palácio da Liberdalde, em Belo Horizonte, 15 de abril

de 1937

,BENEDITO VALADAHES ^",IBI,'IRO

,^osé Mariu de AIA-mim
BENEDITO VALADARES RIB=RO

Cristiano Monteiro Machado

DEGRETO, N. 819

Aprova contas da Prefeitura de Carandaí

0 Governador -do Es:tado de Mina!s, ,Gerais, usando ide
suas atribuições e de acôndo com o disposto na alínea
xix ' artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-solve . aprovar, nos termos do parecer (Ia SecretarL.;^ do
Interior, as contas prestadas Pelo Prefeito de Carand2í,
senhor doutor Abeilard Bodrigues Pereira Filho, rela -

DECRETO N. 821

Marca paria o dia 3 de maio a instalação do distrito ad-
minisIrativo de Albentina, no município de Jacu-
tin.<1(i.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
-atribuição que lhe confere o artigo 15 -da lei n. 115,

13
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de 3 de novembro -de 1936 resolve marear para o idia 3
de maio próximo vindouro a instalação do distrito admi^
nistrativo de Albertina, criado, no município de Jacutin.
ga, pelo artigo 11 da referida lei,

'Palá,cio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de ,fl)ril
de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 822

Manda inaugurar nos quarleis da FÔrça Pública do Es.
tado o retrato do prolo-jiiúrtir da Independência Na-
cional.

10 Governaidor do Es!ado de Minas Gerais, usando de
atribuição que lhe confere o arti

g
o 38, n. 3, -da Constitui-

ção, desejando dar uma demonstração -do culto cívico que
o povo mineiro e seu Govérno cons,a-gi-am à memória do
proto-mártir da Independência Nacional, resolve, ein.
comemoração da dataide hoje, determinar que seja inau-
gurado em todos os quarteis da Fôrça Pública o -retrato
do Alferes Joaquim José -da Silva Xavier, o Tiradentes.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de abril
de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkinini

DECRETO N. 823

Perdôa peitas ia que esilejam sujeitos oficiais e praças (Ia
Fôrça Pública

10 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e em homenagem a comemoração do
145.' aniversário da iniolação,de Tiradentes, proto-anártir
da, Independência do Brasil, resolve perdoar das penas
a que estejam sujeitos os oficiais e praças da Fôrça Públi-
ca, por crime militar e infração disciplinar.

Palácioda Liberdade, em Belo Horizonte, 21 -de abril
de 1937.

BENEDITO VALÁDAREs RiBEiRo

José Maria de Alkinin?

ILECRETO N. 824

Abre crédito especial de réis 6.000:000$000 à Secretaria

das Finanças
0 Governador do Estado de Minas Geriais, usando

d2s artibuições que lhe são conteriffi-,is pela artigo 38, nú-

3, da Constiuição do Estado e da autorização contida n(-)

arti l,, o 17 da lei número 131, de 
6 de novembro de 1936,

resolve abrir crédito especial -de 6.000:000$000, (seis

Inil contos de réi^) à Secretaria das Finanças par q cus-

tear as despesas com a einissão de tapólices áa segunda
Série do EnipréstinioMine irod e Consolild,-'Ç ãO , Del ^Is cOI11-
preendidos a confecção dos títulos, seu ^,ransporte, segu-
ro e assinaturas, divulgação e eselarecitinentos da operia-
ç^o, comissões e corretjio"ens.

0 Secretário do Estado dos Negócios das Finanças
assini o tenha entendido e faq^^ executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de

abril de 1937.	 1

BENEDITO VALADARrS BIBEIB,`

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 825

Cria mais uma escola urbana na cidade de Ilabirito

o Governador do Estado -de Minas Gerais resolve
-criar uma escola urbana no b1,^ ,irro do Esmeril, na cidade

de Itabirito.

Pálacio 
da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 -de abril

de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Monleiro Machado

DECRETO N. 826

Cria a 5. 1 escola urj)ana na cidade de Minas Novas

0 Governador do Es',ado -de Minas Gerais - resolve

criar a 5.1 escola urbana nei cidade de Minas Novas.

Palácio da Liberdade, e,in ,Belo Horizonte, 23 4e abril

de 1937.

iBFNEDITO VALADARES BIBFIRO

Crisliano Monteiro Machado

1 R
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DECRETO N. 831

Desapropria terreno em Diainantina
iBENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Monteiro Machado
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DECRETO N. 827
,Cria duas escolas no município de Minas Novas

0 Governador do Estado de Minas Gerais re^olve
ciar u.ma escol.-., em ca, da um dos seguintes distritos de

Novas: Chapada e Turinalina.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 (te abril
de 1937.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 23 de
abi-1 de 1937.	—

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO.

Crisliano Alonteiro Machado.

DECRETO N. 828

Cria uma escola distrital no município de Tremedal

0 Governador do Estado -de Minas Gerais resolve
cr^ar mais uma escola distrital em Santo Antônio do Ma-
,to Verde, -município de Tremedal.

Palácio da Liberdade, em Belo> , Horizonte, 23 de abril
,de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 829

Cria duas escolas distTi,'(' is 110 InUnicípio de

0 Governador do Estado de Miw^s Gerais resolve
criar duas escolas rio niunicípio de Itanhorní, unia 1^(1
distrito de Tarumirim, (3.1) c o u t

r
a nO de Florcs^,r1.

Palácio da Liberdade, ^em Belo Horizonte, a 23 de
abril de 1937.

BENEDITO VALADARES IRIBEIRO.

Cristiano Monteiro Machado.

DECRETO N. 830

Cria nina escola dWrital no município de Itabiru

0 Governacior ci o Esta^o de Minas G,er-^1s r^âsolvecriar a 5.' escola distrital (te Aliança, iliunicípio doItabira.

0- Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de sws atribuições e de acôrdo com a lei n. IU, de 9
de novembro de 1936:

A Í endendo a que, o quartel do 3. 1 Batalhão da Fôr-

ça, ]?âblica do Estado, com sede eni DianiunÚna, aclia-se
c,;nstruí^o em urna ponta de serra e de tal forma uilid,0
às divlsas do terreno pertencente ao espólio de José
io — quiiii ^.,1 eto Aiiiaran^e, que nião se poderia ampliar a
áp_, do seu páteo sem invadir o referido terreno;

Considerando que, além dos inconveni-entes da falta
de um páteo capaz de comportar as formaturas normais
ffi ,,qi^ela unidade mi l itar, acrescem os da impossib.li-

d2de de novas consiruções e -os de achar-se o quartel
com suas paredi,-s uniffi^s a terrenos particulares, o que
é proscrito para o plano de sua própria defesa e se,, u-

rança;
Considerando que a proposta de venda , pelo pro-

prietário efetuou-se em base inaceitável para o Lstado,
eis quio naquel^ se estirriu em 10$000 o metro quadrado

de terreno, cujo valor, segundo as respectivas informa-
ções, n^,o atinge no local a $010 o metro quadrado, de-

creta :

Art. 1. 1 . Ficam considerados de utilidade pública,
para os fins oIe desapropriação, os terrenos pertencen-
tes ao espólio de José Joaqui,ni Neto Aivarant ,e, contí-

guos aos do quartel do 3.' Batalhão de Caçadores (ta
Fôrça Pública do Est ,,,,(Io e compreendendo a árca de
12.481 metros quaJrados, de acôrdo com a respectiva
planta, no conipetente processo administrativo na Secre~
ta r ia de Estado dos Negócios do Interior, observando o
que dispõe os a i , ti,«os 1.245 e seus parágrafos -e 1.260

e 1261 e seus pariá grafos do Códi
go do Processo Civil

do Estado, (^estinado o terreno para construções e páteo

e pagas as desp,es,,is pela maneira indicaffii na lei ri.
139, de 9 de noveinbro de 1936.

Art. 2. 1 . Revogam-se as disposições em contrário.

-11
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abri 
Palácio da Liberdade, em Belo
1 de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkniirn.

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 832
OutOr,qa à Prefeitura Municipal de Caxambú autorização,

a título precápio, para fornecer energia elétrieLi. a
outros municípios.

o Governador do Estado de Minas Gerais, us^^.T]'l(1
das atribuições que lhe conferem o al,t. 

38- ns. 3 e S.da COnstituiÇão Estadual e o decreto fed)e
, 
ral li. 584,_de 14 de janeiro de 193d.

DE-CRETA:

Art- 1. ' . Até que as leis reguladoras dos disposi-
tivos legais atualmente vigentes e referentres à ma 1 éri,^
.sejam decretadas e Permitam a outorga em caráter' de'-'finitivo, fica outorgada, a título precário à PrefeituraMunic i

p
al d^o . Caxainbú, autorização para ' fazer contra-tos de fo r

necimento de energia elétrica a outros mu ii i-
c'P'Os , sem prejuízo do disposto no decreto n. 729, de7 de janeiro cio corrente ano.

Art. 2. 1 . Para cumprimento dos contratos de for-
necimento que celebrar, fica a Pr efeitura de Caxaulbú
autoriz,adã, a construir as linhas de transmissão neces-
sári as e a fazer ampliações nas suas instalações paraaproveitamento s&mente da , potência 

m
anifestada nos

termos do art. 149 do Código de Águas, d ievendo os pro-jetos e orçamentos das obr as respectivas ser aprovados
pelo govêrno do Esta,do.

Art. 3. 1 . Os contratos entre v Prefeitura de Ca-
xambú e as Prefeituras interessadas terão suas minutas
p rèviamic ,nte aprovadas Pelos res pectivos legislativosm
unicipais e serão assinados ad re^ereridum do govêrnodo Estado.

Art. 4. o	Revogani-se as d isposições em contrário.
0 Secretário de Estado dos Negócios da A gricul-fu ra ,, Indústri.,9, Comércio e Ti-abalho, assim o t ,en'ha en-tendido e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30de abril de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 833

Aprova v^6 do prefeito de Caxambú

o Governador do Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições, tendo exmninado os fundainentos

do veto o
p
osto Pelo pr-efeito de Cax^^mbú 

à resolução

inunicipal. número 14, que regula o im
p
o sto cedular sôbre

a renda de imóveis rurais naquele município, resolve

aprovar o referido veto.

Palácio da Liberdade Belo Horizonte, 5 de maio de

1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N . 834

Cria escolas dist i-itais no município de Ubá

0 Gove=clor do Lstado de Minas Gerais resolve
criar inais uma escola em cada um dos distritos de To-
cantins e Conceição do Turvo, município de Ubá.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizontic, 6 de maio

de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Grislicu? o Montebio Machado

DECRETO N. 83,5

Cria a 4. , escola distrilal de Jequitibá, município de

Sete Lagôas

o Governador do iEstado de Minas Gerais resolve

criar a, 4.' escola distrital de lequitibá, município de

Sete Lagôas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de maio

de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano. Monteiro Machado

Horizonte, 30 de

1
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DECRETO N. SU
Substitue 0 

Diretor de Viação e Obras Públicas da Se-cretari,,1 da Agricultura pelo Advogado Ger^íl do Es-tacto, no Conselho Acin,,inistralivo a que se rejere
o art. 10 do Dcc. n. 9-5^ de 1930.
0 Governador do Estado de M 7 nas Gera1.^ usando,e atribuição le gal, resolve substituir o Dli retor' de

. 
Vi,a_Ção e Obr^s pú^'blicas da Secretaria da Agricultur j pejo

Advogado Geral do Estado, no ConNelho Administ ' ativoa alie se refere o arti go 10, do Decreto n . 9 . 5 l'1930.	o	 SO, de

P ','Iáe' ,o da Liberdade, Belo Horizon IL e , 6 de 1_^1a^O
de 1937.	 1

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRErO N. 837
A u!Oriza o Prefeito 

d'Q Mun"*cíPio de Uberaba e apro1^a1,e executar o projk-10 de obii ,, s de (íb(jslecii?,, ento dá-gua da cidade e a, realizar 'um empréstimo com a
G'xa EcOnÔMica do Rio de Janeiro.
0 Governador do Estado de Minas Gerais 11 ,zn ji dodie	

que lhe confere o Decreto n. 9 '.847, de1931, DECRETA:
Art. i.,. F '^ca o Prefeito do Muni cíPio de Ube-r ,̂ ba auto rizado a aprovar e execu t

ar por concorrênciapública, o projeto de obras de abasteèi Mento dá «̂ u,-, da-quela cidade, elaborado pelos engenheiros 
Hen riqu-,- deN--ovais e Manuel Viváqua Vieira.

Art. 2. 1 . Para o fj nanc^amento das obras de quetrata o artigo 1.*, fic a o Prefeito de Uberaba qutorjz^^da realizar, O po rtunamenue, com a Caixa D	
-0

conômica doRio de Janeiro , um empréstimo até a irp port,,̂ ^nci i detrê s Mil e quinhentos contos ele 1-éis (3.500:000$000)
res,,atáv;el em prestações senrestrais dentro de praz
não inferj. or a quinze anos e juros	ode oito por cento( 8 %) r ,o ano, cl.ando em garantia as ren,,as das taxas
de pena dágua e de es0to, bem como, subsi diàriamen~te, as rendas dos im

p
ostos pre dial e territorial urbano.Art. 3. 1 . 

Revogam-se as disposições em contrá-
rio, entrando êste decreto em vigor na data de sua pri -blicaçao.

P - I ácio do Govérno, em Belo Horizonte, 10 de junhode 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Alaria de AlkInim
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DECRETO N. 838

Revigora p ,^Ía oè-xei,cício de 1937, o saldo do decreto
numero (;89, (te 6~11-36, aberto à Secretaria da Via-
ção c Obras Públicas.

0 Goverua ,̂'or do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuiç5o que lhe confere -o arti go 20, parágrafo

único, da l pi número 1.012, resolve revi gorar, p,ara. o

exercíe^o de 1937, ^o s,^ldo do Decreto número (389, de

6 de novembro de 1936, na imporUincia de 10:000$000
(dez contns c-e réis), para pa=iento de um terreno
a(^quir*d,o ("a Viúva 9fonso Bi^eiro Costa, situado em

Pouso Al f,gre e des',inado a um campo ^e aviação.

Os Secre ários de Estado dos Ne gócios da Viaç^Í_,^o e
Obi- s IMI)licas e das Finanças, assim o tenhani enten-

d'(Io -P façmil executar.

11alác^o 
da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11

de junho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIPEIRO

RI ul de Noronha Sã

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 839

Revigora, para o exercício de 1937, o saldo do decreto
número 9(;3 1 de 11-11-36, aberto, à Seci-etaria 

da 
Via-

ção e Obras Públicas.

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atr ; lm Í ç1`.o contida no arti

go 20, parágrafo ún,ic,9,

da lei número 1.012, resolve revi gorar, para o exercício

de 1937, o sili^o d,G Decreto número 693, de 11 de no-
vembro de 1936, na importância de 1.725:148$700 OnA
s,,t(,c,i,nt,)s e vin'e e cinco contos, cento e (1 11,11'ent.fl e

oito mil e setecentos réis), para ocorrer ao pagamento de

váiios con,iaios ci e consuução 6c estradas-

Os Secretários de Estado dos Negócios 
da 

Viação e
ZObras Niblicas e das Finanças, assim o tenham enten-

dido ie façam execut^ar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonhe, aos 11

de junho de 1937.

BLN- LDITO VALADARES RIBEIRO

Raul de Noronha Sã

q"
	

Ovídio X^wier de Abreu
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DECRETO N. 840

Rev^qora. T)rlra o exercício de 1937, o crédito de .
100:000$000, aberto pelo decreto n. 679, -de10~1936.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 20 1 parágrafoúnico, da lei número 1.012, resolve ^evÍgorar, para o
exercício de 1937, o crédito de 100:000$000 (cem con.
tos de réis), aberto pelo Decreto número 679, de 26 deoutubro de 1936, à Secretaria das Finanças, para pa-^_
mento do auxílio co,ncedido ao Asilo "Bom Pastor"^'

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanç*as
assi,m o tenha entendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de junho de 1937.

BFNEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 841

1?eVigora, Para o exercício de 1 937, o saldo do decrelon. 69 8, de 11 de novembro de 1936, aberto à Secre-
taria do Interior.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
d a ,, tribuição que lhe confere o art, 20, parágrafo úni-
co, da Lei n. 1.012, resolve revigorar Para o exercício
de 1937 o saldo do decreto n. 698, de 1936, na impor-tância de 25:000$00o (vinte e cinco contos de r^is)
para pagamento de despesas -Com a trasladãÇão doz
restos mortais de 84 oficiais e praças da Fórça Kbi; -
ca, mortos na revolução de 1932, para o cemitério dóBonfim, em Belo Horizont.e.

Os SecretárIos de Estado dos Negócios do Intei-lore das Finanças as siIII o tenh-un entendido e faç,1111
^executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 
11 de

jimh^o de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO, N. 842

Revigora para 
o exercício de 1937 o suldo (10 (^ecre1ü

número 704, de 27-11-36, aberto à 
Secret(tria do

Interior.

0 Governador do Estado de 
Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 20, pará,graf,0

úBico, 
da Lei 1.012 ' resolve revigo rar para o exerc i-

cio de 1937 o stildo d,0 
decreto núm;ero 704, de 27 de

novembro de 1936, na importi^Incia de 9:000$000 
(nove

contos de réis), J)ara--aqui,sição de uma faixa de 
terre-

no pertencente a Francel ;.iia de Camargos e outros,

confinando de um lado com 
os terrenos (Ia Penitenciá-

^-4zend^[ de Mato
ria de Neves e de outro lado com 

a, F,

Grosso, ambos de propriedade do Estado, 
e de um ina-

nancial situado na Fazenda dos Moniolos, distrito 
de

Neves, município de Contagem, de 
s 

propri^edade de

Henrique Sapori ?
 terrenos esses neces ários à instala-

ção da penitenciária, Agrícola de Neves.

os Secretários de Estado dos Negócios do Interior

e das Finanças, assim o tenham entefidido 
e façam exe-

cutar.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de

junho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkrnim
ovídio Xavier de Abreu

DECRE,TO N. 843

Revigora para o exercício de 1937 o 
saldo do decreto

n. 716 de 27-11-36 
aberto,à Secretaria da A gric Ul

-lura, I^dj^sjria, Go^iércio e Trabalho.

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
arti go 20, parágrafo

da atribuição que lhe confere o
único, da Lei número 1.012, resolve revigorar par a, 0

exercício de 1937, o saldo do decreto número 
716, de

27 de novembro de 1936, na ii-nportànei^a 
de 376:078$600

(trezentos e setenta e s,eis contos, setenta e oito m il e

seiscentos réis), para pagamento dje 
compromissos 'as-

sumidos pela Escola de Agricultura e Veterinária de

Viçosa.
o s secretários de Estado dos Negócios da Agricul-

tura,, Indústria Comércio -e Trabalho, 
e (Ias Finanças,

assim o tenha^^ entendido e façam executar.

1 1
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11de junho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 844

Revigora para o exercício de 1937 o saldo do decreto ri
696, de 11-11-36 aberto à Secretaria do Interior

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 20, parágrafo únicoda 

Lei ri. 1.012, resolve revi gorar para o e 
1 
xercício de

1937 o saldo do decreto númer'̂ o 696, de 11 de novembro
de 1936, na importância de rs. 1:514$200 (um conto
quinhentos e qualorze roi-, e duzentos ré:s), pira
Inento de despesas efetuadas conn a realização do 11
Con

g
resso Eucarístico Nacional, festi vi dades do "Dia da

Pátria" e hospeda g
em de Sua Eminência o Cardead Le-

gado, D. Sebastião Leme.

Os Secretários de Estado dos Ne."ócios do Interior e
da ,z Finanças assim o te nham entend.'do e façam exe-cutar.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADAREI RIBEIRO

José Maria de Alkmim

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 845

Revigora para o exercício de 1937 o saldo do decreto
11. 664, de 15110^936, aberlo à Secretaria

do Interior

^O Governador do Estado de Minas Gerais. usando da
atribuição que lhe confere o arti go 20, pará grafo único,
da Lei número 1.012. resolve re`vigorar paioa o exerci-
cio de 1937 o saldo do decreto número 664. de 15 de ou-
tubro de 1936. na im[)ort.incia de 49:892$800 (quarenta
e nove contos oitocentos e noventa e., dois mil e seiscen-
tos réís) Para pa gamento de transportes. diárias aos
membros das Juntas Apuradoras das Eleições Munici-
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pais e material e pessoal do Tribunal Regional de JuQ.
tiça Eleitoral e juíz~eleitorais.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e dis Finanças assim o tenham, entendido e façam exe-
cutar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBLIRO

José Maria de Alkinim

Ovídio Xavier de^ Abreu

DECRETO N. 846

Rev^qõrn para o exercício de 1937 o saldo do decreio
número 690, de 8 de novembro de 1936, aberto a
Secrelaira do Interior

0 Governador do Estado de Min gs Gerais. usando da
atribuição contida no nrt'^go 20, -parágrafo único, da Lei
1.012. resolve revigorar mira o oxercícin dp 1937 o snI-
do do decreto número 690, de 8 de novembro de 1936,
na importância de 30'2:(;118000 (trezentos e dois conIns
seiscentos e onze mil réis), para pagamento de despesas
verificadas com o movimento subversivo de 193.").

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças assim o tenham entend'do e façam exe.
cutar.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte. aos 11 d4^
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Alaria de Alkmitn

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 847

Revigora para o exercício de 1937 o saldo do decreio
n. 473. de 15-1-936, aberto às diversas Secretaria.<
do Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais. usando ].i
atribuição que lhe confere o art^go 20. parágrafo único,
da Lei 1.012. resolve revi.gorar para o exercício de 1937
o saldo do decreto número 473. de 15 de janeiro de 19.46,

11
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARF5 RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 850
Cria a 3.' escola disirítal de Piraguara, município de

Piranga

0 Governkdor do EÈtado de Minas Gerais. usando de
suas atribuições, resolve criar a 3.' escola distrital de
Piraguara, município de Piranga.

Palácio da Liberdade, em Belo -Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

'BFNEDITO VAU.DARLS RIBLIRo

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 851

Cria uma escola distrital no município de Entre Rios

0 Governador do Estado de Minas Geí^ais, resolve
criar a 4.' escola distrital do Destêrro de Entrè Rios. no
municívio de Entre Rios.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 852
Cria a 4.1 escola distrital de Jurudia, município de

Aluzambinho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resoilve -criar a 4. a escola distrital de
Juruáia, município de Muzambi^nho.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

m
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na importância de 73:120$800 (setenta e três contos.
cento e vinte mil e oitocentos réis), para pagarnento de
adicionais da Lei 425. de 1905. "ndo 20:000$000 para a
Secretaria da Viação, 8:654$000 para a Secretaria da
Educaç5o e Saúde Pública, 19:886$700 para a Secretaria
da Agricultura. Indústria. Comércio e Traba ho, ......
11:207$100 para a Secretaria das Finanças e 13:373$000
para a Secretaria do Interior.

iOs Secretários de Estado dos Ne gócios do Interior,
das Finanças, da Agricultura, Indústria, Comércio e Tr,1~
balho, da Educação e Saúde Públ^ca e do Viação e Obr:is
Públicas assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte. aos 11 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmini

Ovídio Xavier de Abreu

Israel Pinheiro da Silva

Cristiano Monteiro Machado

Baul de Noronha Sã

DECRETO N. 848

Cria a 4.1 escola dislrital de Sem Peixe, município de
Alvinópolis

0 Governador do Estado de Minas Gera^s resolve
criar a 4.* escola distrital de Sen! Peixe, município de
Alvinópolis.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de junho
de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Monleíro Machado

DECRETO N. 849

Cria uma escola disírital no município de Dôres da Boa
Esperança

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolv^t
criar a 3.1 secola distritad de Coqueiral, município de
Dores da Boa Esperança.
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DECRETO N. 853

Cria a 4.1 escola distrital de Monte Belo, município de
Aluzambinho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar 9 4.' escola distrital de
Monte Be'o, município de Muzambinho.

Palácin da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de in.
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisilano Monteiro Machado
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DECRETO N. 856

Cria a 3.' escola distrital de Alpinópolis, mnnicípio de

Nova Rezende

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar a 3.1 escola distrital de AI-
pinópolis, município de Nova Rezende.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de

junho de 1937.

BENEDITO VALADÃREs RIBEIRO

Cristiano Munteiro Machado

1!^

DECRETO N. 854

Cria a 4.' escola urbana de Fábrica do Cedro, na cidade

de Paraopeba
0 Governidor do Estado de Minas Gerais, usando ]e

suas atribuições, rpso.ve criar a 4 a escola urbana de Fá.
brica do Cedro. na cidade de Paraopeba.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteíro Machado

DECRETO N. 85á

Cria uma escola no município de Oliveira

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando rie
su as átribuições, resolve criar mais uma escola no dis-
trito de São João Bat'sta, município de Oliveira.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Crisliano Monteiro Machado

DECRETO N. 857

Cria a 5.1 escola disIrital de Cachoeira (to Campo, Il? u rti

-cípio de Ouro Prelo ^

^O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve criar a 5.1 escola distrital de C^i-

choeira do Cam
po, município de Ouro Preto.

Palácio da ^Li,berdade, em Belo Hoiizonle, 30 de jU

-nho 
dê 

1937.

BENEDITO VALADARES RiRFIRo

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 858

Cria seis escolas distritais no município de Mariami

0 Governador do, Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve criar seis escolas distritais no
municipio de Mariana, sendo em Cláudio Manuel, uma

(3.1 ), Furquim, uma (4.1 ), Acaiáca, duas (4. 1 e 5.'), Pas-

sagem, uma (5.a) e Diogo de Vasconcelos^ uma (5.1).

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-

nho de 1937.
BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Cristiano Manteiro Machado

14
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DECRETO N. 860

Converie em disirital a escola rural du Esí(teão de Frail-
cisco Sales, municíPio de L<ivras

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo eni'
vista que a Estação de Francisco Sales está localizada
na sede do distrito de Itumirim, município de Lavras
resolve converter em distrital a escola rural daque^a lo-'
calidad,e.

Palá^cio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Munieiro Machado

DECRETO N. 861

Cria um escola distrital no município de Gu~sla

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.1 escola distrital de São Pedro -da União mu-
nicípio de Guaranésia.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES - RIBEI110

Cristiano Monteiro Machado

H
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DECRETO N. 862

,Cria tinia escola distr^Lçt^ no município de IltIffilaba

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
lar uina escola distrital em Santa Vitória, município
Ituiutaba.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES 'RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 863

uma escola distrital no município de
^O Governador do Estado de Nilinas GeraL^ resolve
r a 3.' escola distrital de Barreiros, m unicípio de Ita-
mdiba.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizontç, 30 de ju-
de 1937.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 864

Cria ditas escolas distritais no munteípio de Ilojubá
0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve

iar duas escolas no distrito de Sole^dade de Itajubá, mu-
cípio de Itajubá.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
io de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crístiano Monteiro Machado

DECRETO N. 865

Cria uma escola distrital no munícípio de Ilojubá

o 

Governador do Estado de Minas Gerais resolve

r a 
5.1 escola distrital de Pirangus ,sú, município de

a 
à

^ub

i
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DECRETO N. 859

Cria uma escola distrital no , municipio de Lavras

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.' escola distrital de Itutinga, município de La-
vras.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
ju^nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RiBEIRO

Cristia.no Monteiro Machado
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 866

Cria uma escola distrital no municípiio de Ibiá

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.' escola distrital em Santo AntÔnio da Pratinha,
município de Ibiá.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 867

CPiu uniu escola (IiWtrital no município de Jequitinhonha

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 6.' escola do distrito de Vigia, município de Je-
quitinhonha.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEII^O

Cris l ia,10 Monteiro Machado
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DECRETO N. 86Q

Cria duas escolas distritais no município de
Jequitinhonha

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve

criar a 4.1 e a 5.' escolas distritais em Vigia, município

de Jequitinhonha.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, a 30 de

junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 870

Cria 
a 3.' 

escola distrital de erfstais, município de Sania
Maria do Suassuí

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve criar a 3.1 escola distrital de
Cristais, município de Santa Maria do Suassuí.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, » de ju-

nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Monteiro Machado

DECRETO N. 871

DECRETO N. 868

Cria uma escola distrítal no município de Jequitinhonha

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.1 escola distrital de Rubim, município de Jequi-
tinhonha.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

CrisliOno Monteiro Machado

Cria a 2.1 escola distrital de Paredes do Sapucaí, mu-
nicípio de São Gonçalo do Sapucaí

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 2.' escola distrital de
Paredes do Supticaí, município de Siáo Gonçalo do Sa-
pucaí.

Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonie, 30 de ju-
nho de 1937.

BFNEDITO \'AI,AI)ABES RIBEIRO

Cristitmo Noideiro Machado
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1
DECRETO N. 872

cr ;a a 3.' escola dístrítal de Retiro, 17?111?ícípi(> dC Sá^
Gonçalo do S(ipucaí

0 Governador do Estado de Minas Gcrai,^,
de suas atribuições, resolve criar a 3.* escola disirit
(te Betiro, município de São Gonçalo do Sapueal.

Palácio (1,9 Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de j
nho de 1937.	 UI

BENEDITO VALADARLs RIBEIRO

Cristiono Honteiro Machado

DECRETO N. 873

Cria dois lugares de eslagiária em Bias Forles, 11111111
. 
ci

1 
pi

. o

de Barbacena
0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve

criar dois lugares de estagiária nas escolas reuni6s à
distrito de Bias Fortes, município de Barbacenq.

PqIácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristitino Monteiro Machado

DI,'1CRETO N. 874

Cria uniu escola urbana no inunicípio de Juiz de Fora

0 Governador ^d,o Estado de Minas Gerais resolve
criar uma -escola urbana, anexa ao 4. 1 Esquadrão do 4,1

Regin,wnto de Cavalaria Divisionário de Juiz de Forfi.

PóMeio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 875

Cria uma. escola distrital no município de Aiuruoca

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.' escoIn d* distrito de Serranos, municiplo de;
Aiurnoca.
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PaIácia^Aa Libei,dade, 
em 

Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADA11ES RIBEIRO

Cristiano Monleiro Machado

DECRETO N. 876

Cria u 3.' r^^f.v;la.dis1rilal de São João do Morro Grande,
inuni

. 
ci

1 
pio de Santa Bárbara

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(Ias suas atribuiçõ es, resolve cria.- a 3.' escola distrital

São João do Morro Grande, município -de Santa Bár-
bara.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RUMIRO

Crisliona Monleiro Alachado

DECRETO N. 877

Cria uma escola disirital no município de Combuí

o Governador do Estado de Minas Gerais, resolve
criar a 4.' escola distrital de Bom Jesus -do Córrego, mu-
nicípio de Cambuí.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALADAI`LEs RiBEiRo

Cristifino iVorde;ro

DECRETO N. 878

Criu uma escola disti-[ial no )nunicípio <1e Corinto
0 Governador do Esta(lo de Minas Gerais resolve

criar a 4. « es(-.oIz^ distrital (te Santo Ilipólito, inunicípio

de Corinto.

Palácio (Ia Liberdade em Belo Horizonte, a 30 de
junho de 1937.

BENEDITO VALAI)AhES 141bLiffi)

Crisliano 31onteii-o Machado

1A',1
lu
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DECRETO N. 879

Crí(1 1111 ' (I escol` (listrital RO Inunicipio de Barbucena

o Governador do Estados, de Minas Gerais resolve
criar a 3.1 escola distrital de Destêrro do Meto, inunici-
pio de Barbacena.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, a 30 dejUn ho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

CriStiano Monteiro Macho(lo

DECRETO N. 880

Cria uma escola disírital no município de Campo Belo

0 Governador do Estaldo de Minas Gerais resolve
criar a 5 .' escola distrital de Nossa Senhora das Candeias,m
unicípio de Campo Belo.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, a 30 dejunho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CPist iano Monteiro lfachado
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tais de São Doiiiingos ,do Prata, sendo eni Jaguarassú, uma
',Nlarliéria, uma (4.1 ), São josé do Goiabal, uma
e Vargem Af"re, unia (3.1).

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, » de ju-

nho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Crístiono Monteíro Machado

DECPETO N. 883

Crin, (1 3.' es (^ol< l disirilal de Vera Cru.-, município de

Pedro Leopoldo

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.' escola distrital de Vera Cruz, município de
Pedro Leopoldo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nbo de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 884

DECRETO N. 881

Cria uma escola distrital no ii?tnicíPio de Cabo Verde

0 Governador do Estudo de Minas Gerais resolve
criar m a i s ~,i escola no idistrito de Divisa Nova , n ju -
nicípio de Cabo Verde.

P<'^]Í"ciO (1,1 l,ibe"(].qde 
em 

Belo Horizonte , 30 de ju-
nho de 1937.

BENFI)ITO VALWAREs RIBEIRO

CristianO Mouleiro Machado

DECRETO N. 882

Cria quatro escolas distritais tio Diunícípio de Sào Do-
mingos do Prata

0 Governudor do Estado de Minas Gei-ais, usando
de 811ws afribuições, resolve criar qI1,91ro escolas distri-

Cria wn grupo escolar no distrito de Serrania, município

de Alfenas

0 Governado,- do Fstado de Minas Gerais resolve

criar, para ser instalado oportunamente, um grupo esco-
lar no distrito !de Serrania, município ide Alfenas.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-

nho de 1937.

BENZEDITO YALADARES BIBLIBO

Cristiano AIonteiro Machado

DECRETO N. 885

Cria um .(ii-upo escolar no distrito de Porteirinha, muni-

cípio de Grão Mogol

0 Governador do Estudo de Minas resolve
eriur um grupo escolur no distrito de Porteirinha, mu-
nicípio d(, Grão Mogol, para ser instalado oportunamente.

1
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-nho de, 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRo

CriStiOno Álonteiro Hachado

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Governador:

Tenho a honra de submeter a V. Exci^j. o regula.,
mento para o instittlt(, Biológici> Ezequ;el que se
faz baixar, eni obediência ,to artigo 2.', da lei 163, de 13,
de novembro de 1936. Apraz-me assinalar que, 1;crido oprimeirG que trago à sua apreciação, depois de minha

,posse no cargo de Secretário da Educação e Saúde Pú.
blica, é possivelmente, pela natureza do serviço que com
êle se institue, um. dos mais importantes de quantos ^pos.
sa ainda fazer presente ao critério -apreciador dei
V. Excia.

Em suma, o que se objetivou c o n, a lei referid
-se que, em nosso Estado, se veja um apare-

o permitir	
a foi

lhamento semelhante em sua finalidade e se possivel

maior na extensão de seu alcance prático ao do Institu.
to de Mn riguinhos, sein dúvida alguma um dos marcos de

,cultura de que se pode orllulh,,jr o nosso país.
Dêle se tem ocupado a literatura científica de todo

o intindo civilizado e o seu creador, e os seus servi,lores,
aqueles que deram e dão tudo de sua atividade em bem
da ciência pura ou da ciência aplicada, que são a prá.
tica permanente ao abrigo daquelas paredes ma^estosas
do Instituto Osvaldo Cruz, têm a sua memória vinculada
à vida contemj)or,^inea e os seus nomes presos às melho-
res realizações de nossa época.	 i

0 Instituto Ezequiel Dias, filial Idaquele, era uma
1) ârc eL1 do todo -e se :transferiu ao Esta-do de Minas, por
fôrça da lei federal ri. 164, de 2 de janeiro de 1936.

In e,9 1culáveis eram as utUir-l ades que, na reduzida
CxPress ,;̂ o a (1 ,ne se stil)or^iiiiqv-,i, na vi-^n-c^a do regime
em (-,,ue vivia, prestava o mesmo ao ,osso Estado. Mul-
t ' l)las erP^M as crue no orçamento dêste se
destinavam. Dor S0lieitaÇões indeclináveis da economia
rural e reclamos da coletividade, Í) aqu i sição 0.e produ-
tos nêle fabricados . Também nêle se via o ni esmo entu-
siasmo daqueles (jue, em Manguinhos, se devotara 

1devotnin no trabplho irduo, penoso e de incr)ntes`t1^Í_'1e1i111
sacri fícios. nias esti mill^., (Ior e cheio de encantos que ofe-
rece um cen

t
ro de cultura e de [)esquis," que derive sua
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ativida,de para talilas solicitações da vida, quer do in-
divíduo,-quer da coletividade. As exigências da vida mi-
neira, em seus diversos aspectos, estavam a impÔr ao
Estado o ato que se consubstanciou nas supracitadas leis,
e, V. Excia. soube patnociná-12s 

com 
o 

s
enso da oportu-

nidade que lhe é característico. Abrem-se perspectivas
novas, da maior resonÂncia futura para os aspectos cul-
turais de Minas, para a orientaç,,~io segura de sua eco-
nomia e para eficiência da ação preventiva do Estado
na defesa de seu patrimônio humano.

Lançam-se definitivamente as bases pai-a, repetindo

o que V. Excia. afirmou,
11 
a criação de tini estabelecimento

onde se satisfaçam os ariscios de cultura do povo
mineiro e de onde se irradicin os conhecimentos
de h ,* ologia aplicada, indispensáveis ao aperfeiçoa-
inento do homem, idos rebanhos e das indústrias
do Estado".

Tais pesquisas e estudos, em parte, se têm feito até
aqui em estabelecimentos dispersos, sem unidade de tra-
balho e de dircç^o, 

nem 
coesão científica. L2nçam-se o

terreno e o ambiente para que possam ser praticados, de
ora 

em 
dinnte, ampliadamente, sein os tropeços que a

diversidade de pequenos centros científicos impunha pa-
ra subsistirem apenas as dificul , ,Iades contra as quais é
impotente o esfôrço dos b?mens 

*0 re!mlamento é tão m 
1 
micioso (ninnto possível para

a disciplina do trahalho 
em 

tão relevante departamento
cientifico, . Dêsde a definie qo geral dos encargos do Ins-
tituto, deveres de seu diretor e de seus servidores, ma-
neirá de provimento dos carlos, divis^o e alribifle5es
dos diversos departamentos e secções, até os detalhes
das relações que terá de Tn qnter vom as demais institui-
ções eientit`ic.^,ç^ do pa I s e do estr ,,in-eiro, há nêle es y)eci-
ficaç ,̂ o de toda sua atividade atual, deixando margem ao
alar41amento inevitável 

da 
mesma ` à medidq que as im-

,posições do progresso de Minas exil=em.
Ao passo que se extenOem, 

em 
necessária aniffliae,5o,

as pesquisas científicas inidispensáveis para a -defesa hu-
mana. para a defesa animal e piira a defes q. ve.-etal, to-
das tão. expressivas para a economia coletiva, quer tir-
bana, quer rural, criou-se o departamento do en^hi0 e
dívuj ^zação, com a instituição de cursos esneci alisados,
e o departamento dos que assiri nlados i)réstimos liaver.'i
de proporcionar ao desenvolvimento de muitas indús-
ti-ias do Estado.

Ficou est.,.ibelecido o horário mínimo de 6 horas de
trabalho para os funcionários, o que vale dizer, ini -i)õe-se-
lhes o tempo integral. Nern de outra maneira se pode-
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ria lazer eficiente o aProveitamenLo da capacidade de
seus servidores que, em compensação disso, téTn OS %eU,5vencimeW,os maiores na tabela respectiva. Quem quer
que se entre.gue, com cabedal de conhecimentos por ve-
zes p enosamente conquistado, a trabalhos da natureza
dos que se fazem em tal Instituto , não, deve preocupar-sede outra atividaide Par2 satisfação de seu sustento e de-mais encargos de família . 0 tempo lhe é Pouco para asorna. avultada de atenções e devotainento às cousas quedeba, xo de suas vistas a ciência lhe revela ou o estudoC 0 trabalho lhe desvendam.

Tais, senhor Governador, o sentido e o alcance doInsfituto que se fica a dever à sabedoria com que
V. Excia. Procura servir ao nosso Estado. Pode-se bem
Prever que o Povo mineiro haverá de bendizer em fu-furo próximo à grande signifi cação do ato de V. Excla.

Renovo-lhe a expressão de meu mais sinceroaprêço.

Belo Horizonte, 30 de junho de 1937.

blíca 
CristianO M. Machado, secretário da E. e Saúde Pú-

DECRETO N. 886

Aprova o regulamento do Instituto Biológico
"Ezequiel Dias"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando deSuas atribuições e de conformidade Com o disposto noart. 2.1 ida lei ^. 163, de 13 de novembro de 1936, re-solve a
p
rovar o Regulamento do Instituto Biológico "Eze-

quiel Dias", que com êste baixa, assinado pelo Secretário
da Educação e Saúde Páblica.

Os Secretários da Educação e Saúde Pública, dos Ne-
gócios do Interior, das Finanças, da Agricultura e da
Viação e Obras Públicas assim o tenhalii emendido e fa-çam executar.

Palácio da Liberdade, ein Belo Horizonte, aos 30 dei 1111 110 de 1937.

BENEDITO VALADA1M8 flilirIRO

CriStiano Monte—o1,	111(1c110(10

José Haria de Alkinim

Ovídio Xavier de Abreu
Israel Pinheiro da Silvia

RUu, de Noronha sá
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REGULAMENTO DO INSTITUTO BIOLO'GICO
"` "EZEQUEL DIAS"

Finalidades e organiza^ão

Art. 1.' 0 Instituto "Ezequiel Dias", transferido da
União para o Estado pela lei federal n. 164, reorganiza-
do e ampliado pela lei estadual n. 163, sob a denoini-
nação de "Instituto Biológico Ezequiel Dias", constitue,
com o seu pessoal e instalações, departamento de servi-
ço diretamente subordinado à Secretaria ide Educação e
Saúde Pública, ficando a seu cargo.

a) estudos de patologia experiniental, humana e
animal, zoologia e botânica, zoologia médica, fisiologia,
fito-patologia, anatomia patológica e química aplicada;

b) estudos de hi
g
iene e saúde pública;

e) estudos especiais sôbre plantas medicinais ou
tóxicas, particularinente ,do Estado;

4) estudos de epizoolias, enzootias e epifitias que
ameacem a economia mineira;

e) estuidos especiais sóbre as 4ernientações, prin-
cipalmente das aplicadas à indústria;

f) preparo de vacinas anti-rábicas e anti-variólicas«,
S) preparo de produtos biológicos ou químicos des-

tinados ao tratamento e profilaxia de todas as nioléstias,
inclusive dos vegetais;

h) campanhas especiais contra animais peçolilien-
tos ou de qualquer modo prejudiciais à saúde e econo-
mia do Estado;

i) análises e pareceres sôbre produtos biológicos
e químicos destínaldos à terapêutica humana, animal e
vegetal;

D exames microbiológicos e anátomo.^patológ1cos;
k) organização de excursões científicas para me-

lhor conhecimento e combate, dentro do Estado,, das do-
enças que atacam o homem, animais e plantas;

1) organização de cursos de saúde pública e -de
aperfeiçoamento dos estudos que lhe competem;

in) colaboração com institutos científicos e de en-
sino para melhor preenchimento dos seus diversos en-
cargos e especialmente com a Escola de Veterinária do
Estado, nesta Capital, à qual abrirá os seus cursos e Ia-
horatários.

Direção

Art, 2.' A idireção técnica e administrativa do Ins-
tituto caberá a um diretor de imediata confiança do Go-
vernador-do Estado.

Art. 3.1 0 diretor gosará de plena liberdade no
exercício de suas atribuições, itanto de ordern técnica

1
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cOrno de o,rdem administrativa, ressalvando-se, apenas
quanto às úl tinias recurso contra os seus ato 

s 
para oSecret,àrio 

d ` 1'̂Jdu`cR Çã0 e Saúde Públicq.

Exames e fornecimentos

Art. 4.' As requisições de exames e de Pro dutos doInstituto, feitas 
por 

administrações P
ública s ou por par-ticulares, só serão, atendidas 

mediarite PréV io 
p
agamentodos preços constantes da resp ec tiva tabe.Li.

Art. ,)., As requisições feitas pelo Estado por in-
terinédio de suas autoridades, in dependerão de lp)aganieii-to, e terão preferência sôbre as demais, devendo constar
cláu sula nesse sentido de todo cOnIra10 P or Ventura ^ce-lebrado pelo Instituto :

Art. ti., As requisições de outras administraçõesPúblicas 011 de Particidares serão atendidas por ordem de
recebimenio, urgêiicjk 

iMPO. ta 1-,e!a gravidade docaso, a jui zo do diretor.
Art. 7.1 Para as pesquisas científicas do Ir1s1ituto^o diretor,.Por si Ou Por delega,do a creditado por escritoterá livre 111 ,, l-e ,% s o nos ho ŝPit -

ais ou estabelecimentos con 'gêneres, permanentes ou (te ernergênci,-, , (1c5(le que per-tençani ao Estado ou dêle recelmin S U I)V ,!nçã,o 0u favo-res, i nclusive a simple dechil- -'i Ção de litilidade pública.0 direto	ir (10 Ir] st tuto poderá entrar em acór-do corri a direção dos liospitais e estabelecimentos men-
cionados no ,11,tigo, afirri de neles estabelecer os meios
n ecessários às pesquisas científicas.

§ 2.1 0 idiretor do
cretário da Agricultura, lust ' tuto, POI- solicit aÇãu do Se-
cÇões	ent-rará em acÔrdo com as se-

léc11 'cas dos Sc"' vi (^ 0s de Produção Animal e Pro-dUção Vegetal, no sentido de ser adotado o Pro ,grama depesquisas de maior interesse para o (lesclIvOlvilrl ento dos'i eferidos serviços.
Ar t . 8.,, Os pedidos de exame 

seralo Protocoladosem 
livro O u fichário especial, ruj)l,i caldL0 pelo diretor,

onde se consignará o ano, mês, dia e hora da entrada dom
aterial e só serão ;-ecebidos durmte o expediente.§ L, A escrituração relativa a cacta entrada seràassinada pelo portador e pelo recebedor do material.§ 

2. Fora do expediente Poderá ser recusado, o re-
cebirirento de material para exame 

cOM aviso iniediatoao interessado, para a reinessa de novo material.Art. 9.' Nenhun-i resuILdo de exame será fornecidosem o registi,o em livro esp ecial, devi damente rubricado.
Parágrafo único. A escrituração trelativ a a cadasalda será assinada pelo entregador e Por quem recebero resultado.
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Art. 10. 0 resultado de exame feito pelo Instituto
íó se reputará autêntico tft[ando lançado em talão oficial
cassinalo Pelo diretor ou pessoa legalmente autorizada.

Parágrafo único. 0 talão Para êsses exames terá
unia parte destacável que será entregue ao interessado e
um canhoto com a cópia do resultado, que ficará arqui-
vada no Instituto.

Art. 11. Conforme a natureza do exame, Poderá o
diretor exigir a presença do paciente, para a colheita
do material sus

p
eito, ou enviar iiiii técnico ao seu do-

micilio, para êsse fim, irão secjicaíiiinli^iiid-c, a pesquisa
no caso de recusa.

Transporte

Ai-L. 12. 0 Instituto, mediante requisição do di-
Mor, terá direito a transporte gratuito nas Estradas per-
tencentes ao Estado ou por êle concedidas, e por conta
déle nas demais, Para o seu pessoal em servÀ'ço, para o
material, plautas e a,nír)iais destinados ao Instituto e pro-
duios por éle fornecidos.

Art. 13. Nas estradas de ferro e rias lirilias de iiki-
vegaçã-o do Estado e iras companhias que explorem ser-
viço de transporte por éle conceaido, os volumes condu-
sindo animais e plantas destinados ao Instituto ou pro-
dutos por éle forriveidos terão despacho gratuito e pre-
ferencial, independentemente :de requisição, desde que
tragam o seu carimbo oficial.

Miblicações

AK. 14. Os trabalhos realizados no Instituto serão
publi(^^i,,-^os, anualmente, 

em 
resumo ou em relatório e

mediante "visto" do diretor das "Mejiiói ,ias do Iii.siituto
Bioló,gico	Dias".

Parágrafo único. Além das Memórias, poderá o Ins-
tituto publicar avulsos ou separatas, para permuta ou di-
^vulgação e cooperar na elaboração de revistas de propa-
ganda do Estado.

Art. 15. A inipressão das Memórias, avulsos, sepa-
;rotas, talões, ciucuares e material de expedie p te recla-
imados pelo Instituto será feita pela Imprensa Oficial do
Estado, mediante re quisição do -liretor.

Art. 16. Exigindo a natureza do trabalho e lia-
venido verba, poderá o diretor autorizar a impressão em
outras oficinas do que não possa ser feito na Imprensa
Oficial.

Art. 17. 0 diretor iriandará publicar rio ".Minas Ge-
rais" os balancetes do Instituto e, bem assim, os traba-
lhos que se relacionem com -os serviços a seu cargo e
cujo conhecimento mereça divulgação.

1
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Dos cursos

Art. 18. Logo que o Instituto esteja suficiente men-
te aparelhado e instalado, serão inicia(dos os cursos de
aperfeiçoamento dos alunos da Escola de Veterinária e
outros a que se refere o art. 1.o, letra 1, cujos programas
serão organizados pelo diretor.

Art. 19. Êsses cursos serão feitos pelos Chefes de
Serviço e de Laboratório e pelos Assistentes e versarão
sôbre as diversas matérias que compõem as Secções do
Instituto, podendo ser ampliados, restrin gidos ou desdo-
bradospelo Diretor, sob aprovação do Sec`retárioda Edu-
cação.

Art. 20. Os ;técnicos eticarregados dêsses cursos te-
rão direito à gratificação pró labore prevista no orça-
mento.

Art. 21. Êsses cursos não poderão ter mais de vin-
te (20) alunos, e a respectiva matrícula será feita na Se-
cretaria do Instituto, mediante pa gamento da taxa que
for estabelecida pelo Secretário da ` Educação, mediante
proposta do Diretor, a título de indenização do niate-
rial gasto.

Art. 22. Os 
c
u
r
sos unia vez terminados, idarão di-

reito a um diploma, caso, a média geral das notas obti-
das nas provas práticas, orais e escritas, não seja infe-
rior à que preceituar o regulamento.

,Art. 23. Os diplomas de curso do Instituto Bioló-
gico "Ezequiel Dias" darão preferência para os cargos
técnicos estaduais que digam respeito às suas respectivas
especialidades.

Contabilidade

Art. 24. 0 dinheiro proveniente de exames e da
venda 4os produtos do Instituto será recolhido aos co-
fres do Estado em guia de talão próprio, cujo canhoto
ficará arquivado com a se gunda via do recibo passado
Pela repartição arrecadadoroi do Estado, tia Diretoría do
Instituto.

Art. 25. Para o, regis^tro de sua contabilidade, o
Instituto terá uni livro "Caixa", no qual serão escritu-
rados todos os recebimentos e pagamentos.

Art. 26. As guias para depósito, quando partidas
do Instituto, levarão o "visto" do Diretor -ou do Chefe
do Departamento Administrativo.

Art. 27. Todo o material adquirido pelo Instittito
dará entrada no Alrioxarifado.

Art. 28. 0 material destinado a-os laboratórios e
fxpediente será registrado por meio de fichas para cada
espécie de artigo.

Art. 29. No fim de cada mês, será levantado o ba-
lancete mensal do Caixa, que deverá ser encadernado,
juntamente con?`todos os documentos de receita e des-
pesa e as fichas de recebimento e pa gamento.s, efetuados
pelo Caixa.

Art. 30. No fim (te cada exercício será levantado
um balanço geral.

Art. 31. Toda a correspondência referente à Con-
^abilidade será encadernada separa ldamente da relativa
ao expediente da Secretaria, do Instituto.

^ Art. 32. Toidos os documentos e livros da Contabi-
)idade serão arquivados e catalogados.

Art. 33. Das folhas de paganiento do pessoal titu-
)ado, pago pelo Tesouro -do Estado, nesta , Capitaldos ser-
viços extraordinários ou dos contratados e diaristas, fi-
cará arquivada uma cópia- no Instituto.

Art. 34. Nenhum material sairá do depósito geral
sem pedi-do assinado pelo encarregado do serviço.

íParágrafo único. Os podidos que excederem, em
màis de um têrço, à média semanal anterior, serão visa-
dos pelo Diretor.

Art. 35. Paraú fiel cotiiiipri^nien,^(i,do artigo anterior,
haverá rum talão especial de pedidos internos, em cada.
,¥ecção do Instituto, nela ficando arquivados os canho-
tos das respectivas requisições.

Art. 36. As compras do Instituto ^se farão pela regi-
me -de concorrência pública ou administrativa, entre
candidatos idôneos, a juizo do Diretor.

Visitas

Art. 37. Os Tnos^truários, coleções e viveiros do
lustituto poderão ser visitados por qualquer pessoa nos
dias a Isso destinados pelo Diretor. Fóra dêsses dias, a
visiba) ,dependerá de licença -especial.

Relações

Art. 38. 0 Instituto manterá ínitimas relações e
permanente intercâmbio científico com os demais in.s-
litutos congêneres, especial-niente 

com 
o Instikito Osvaldo

Cruz do Rio de Janeiro, a qual abrirá suas salas e Iaho-
ratórios, para a realizção de cursos e trabalhos condi-
zentes com os seuis objetivos.

Provimento de cargos técnicos

Art. 39. Os auxiliares da secção anti-orildica serão
nomeados por concurso de provas, uma oral e outra e-,k-
crita — perante uma comissão designada, pelo diretor,
que organizará a lista dos pontos.

15
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§ 1.* 0 canditdato diplomado Pelo Instituto ou peloInstituto Osvalde^ Cruz será dispensado de concurso eincluído na lista com as notas que houver obtido fiocurso.
§ 2.* 0 diretor poderá mandar cancelar a inscrição

de candidato que julgar sem idoneidade morâ1 par o
cargo.	 a

Art. 40. Os ca11905 de chefe ide serviço, chefe de^ ja-
horatório e assistente serão também preenchidos por con-C-Urso.

Art. 41. Para admissão ao concurso, os candidatos
deverão Pruvar ter frequentado, pelo espaço mínimo de
um ano, o Instituto Osvaldo Cruz, do Rio de Janeiro, os
cursos de Instituto Biológico Ezequiel Dias ou Instituto,s
Congêneres nacionais e estrangeiros ou ter tomado parte
nos respectivos trabalhos práticos ou, então apresentar
qualquer trabalho julgado valioso pela Comissão Exami~nadora.

Parágrafo único. Caso haja candidato oii candida-
,tos sem prova -daquela frequência a COMissão julgará pr4-
ineiro o trabalho ou trabalhos iapresentados e só será ad-
mitido ao concurso o candidato cujo trabalho obtiver
nota igual ou superior a ^(3 (seis) .

Art. 42. A inscrição para o concurso ficará aberta
por 3 meses.

Art. 43. A banca examinadura do concurso será
constituída por uma comissão Com posta de 4 -membros
escolhidos dentre os funcionários técnicos do Instituto
designados pelo diretor, com a-provação do Secretário da
Eduoação.

§ Lo Quando as cinscunstâncias o exigirem, o Se
cretário da Educação poderá, mediante proposta do di-
xetor, designar pa ,ra a banca ^examinatdora profissionais
(le reconhecido saber e alta idoneidade moral, extranhos
ao Instituto.

§ 2.1 10 diretor do Instituto é presidente nalto da
comissão.

Art. 44. 0 concurso Constará -de provas práficas,
com os 

r
espectivos relatórios, provas escritas e orais,

versando prepond eran temente sóbre as matérias constan-
t,es das secções. do Instituto , onde houver vaga e subsi-d iariamente sôbre as outras matérias, das outras secções.

Art. 45. As provas terão a nota de zero a dez, deca,dia, membro -da comissão e sómente serão aProvaldos os
que tiverem uma soma de Pontos j,^ual à metade e maisum, do produto 50 pontos, pelo numero de provas ele-Qua,da.,;.

Art. 46. Quando houver dois ou mais canididal<-,és
classificadc,s em primeiro lugar, o desempate se prom-

A1^
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derá por concurso de trabalhos científicos apresentadm
pelosmesmos.	4L–

Pará
g
rafo único. Asses trabalhos terão a nota de

zéro a dez, -de cada tira dos nicinbros da,. c<^-issãir) e a
média dessas notas será acrescida à soma dos pontos ob-
tidos pelo candidato, nos ^t,êrmos do art. 50.

Art. 47. Terá direi ,to à noincação o ^ean,di(t^,.to ela-s-
sifi-cado 

em primi-iro lugar; em igualdade de condições,
será preferido o que, com<) contratado, ou voluntaria-
mente, já esteja prestando serviço ao InstRuto desde, pelo
menos, três meses anteriores à verifoa.ção da vaga.

Art. 48. 0 candid,110 que apresentar trabalho ori-
ginal, ou	científica, 

de excepcional valor, ag
juizo da comissão, poderá ser nomado independente de
concurso.

Art. 49. Os casos ornissos déste regulamento, rela-
tivamente aos coneursos, serão resolvidos pelo Diretor.

Art. 50. Pi-fivada irre lgularidade que vicie o resulta-
do do concur

so scrá o inesnio anulado pelo Secretário
da 17,ducaç5o, mediante recurso <te qual(jucr candidato ou
promoção deal gitin dos nienibros dv comissão examina-
,dora.

Art. 51. As vagas de chefe de laboratório serão
preenchidas por assis!ientes e as de -chefe de serviço porr
chefes de laboratório, pelo exame e -confronto:

a)	dos títulos dos candidatos;
h) dos trabalhos científicos por êles publicados,

ou realizados no Instituto 
ou fora dêle, principalmente

dos relativos à secção onde exista a vaga.
c) — da assiduidade ao trabalho e serviço em horas

extraordinárias.
Parágrafo único. 0 julgamento será feito pela

comissão examinadora segundo o processo adotado para
o ~curso de assistentes.

Distribuição (te ejz<-(-,rgos

Art. 52. Os serviços e estudos a cargo do Instituto
serão distribuidos pelos seguintes idelv,-trtamQntos e sub-
divisões:

1	Diretoria;
11 Departamento Administrativo: a( SecretaTia;

h) Bibliotéca; c) Mu
s
eu; d) Almoxarifado; e) Con[ibili-

dade; f) Desenho; g) Arquivo; h) Fotc^.grafi-a , ; i) Porta-

ria; j) Encardenação; k) Esterilização; 1) Distribuição;
wn) Carpintaria; ii) k;azômetros; o) Biotério; p) Gochei-
ras; (T) Canis; r) Coelheiras, ete. .

111	Depiartaniento de Defesa Humana;
IV Departamen'o de 

Ensino e Divulgaçãcz : a) C,-ar-
sos gerais ou especializados; h) Cursos de caráter prá-

tico; c) trabalhos de propaganda.
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V — e partamento de N̂liel-Olbi ol«gia: a) Baclerio-
logia; h) Bacteriol G ilgia aplicada; e) Micrologia; d) Fer-
mento&; e) Febre amarela; f) Tifo exantemático; g) Mo-
lés<lia de Chagas.

vi -- Departamenjo de Parasilologia: a) Protozoí#-
logia; h) Helinintolo gia; c) Entomolo gia médica; d) Ofi-
diologia e Escorpionismo.

VII — Depart-aniento de Sôroterapia e Vacinoterapia;
ia) Raiva; h) B C. G.; c) Sôros e Vacinas humanas.

VIII — Departamento de Anatomia e Fisiologia I-1la-
tvlógicas: a) Analo ,mia Pa,kAógica; h) Fisiologia normal
e Patológica humanas e animais.

IX — Dep.,irta-niento de Química: a) Química biolô-
gica; b) FísicoiQuínica; c) Estudos dais águL,--,hidro^n1i-
nerais -do Estado de Minas.

X — Departamento de Defesa Anim21: a) Secção de
Zoologia; b) Secção de Veterinária (Maimiferos); c) Se(,,-
ção de Ornitopalologia; (1) Sec

ç
ã
o 

de Piscicultura e Itio-
Patologia; e) Secção de Parasitulogia animal e de sôrose vacinas aplicados,

X1 --- Departamento de Defesa Vegetal: ,I) Secção «e
estudo deplan tasmedic in ais aplicadas aos homens e ani-
anais, particularmente ido Estado de Minas Gerais; b)
Secção de FitopatoloMia; c) SecÇ5o de Entomologia agrí-
cola.

XII -- Departamento de Wicrobiolo gia Aplicada às
Indústrias: a) Secção de Estudo dos Fernientos em geral
e aplicados à indústrias.

Atribuições dos Departurnentos

Art. 53. A discriminação constante dos ar lIgos sie-
guintes não é limitativa: além das atribuiç^Óes expressa-
mente enumeradias, constitue obrigação normal de tods os

rtamentos e secções e execuç5o das providênciasDepa
e tra^balhos determinados pelo Diretor e de tudo o que,
embora não determinado, concorra, direta ou indireta-
mente para o inelhor preenchimento dos fins do Instituto.

Departamento Adininstrativo

Art. 54. Ao Departamento Administrativo incumbe
á orientação e fiscalização do serviço e secções de ad-*
"ni,stração inlerna e, especialmente:

a) — Receber, abrir, protocolar e distribuir todos os
papeis dirigidos ao Instituto;

b) — Preparar os papeis que dependam -de assina-
lura;

c) — Examinar e processa^r contas;
,d) — Classificar verbasde acôrdo ,com o orçamento;
e) — Preparar propstas de orçamento;

f)	Preparar folhas (te Pa^gamento;
g)	Preparar balancetes e quadros denionstrutivos

da receita e da 4c^%)esa;
li)	Registrar análises e exames de qualquer natu-

reza;
i) Preparar a correspondência;
j) Registrar o Pessoal e anotar o-,^ principais fatos

de sua vi4a nos tra-balhos do Instituto;
k) --- Preparar os processos de colicorrências, keÔr-

dos, -contratos, certidões, ^etc. ;
1)	Preparar o relatório anual do Diretor;
iii) - Processar o t^xpe ,d j cntc relaiivo i^i nomeações,

licenças ie posse do pe-ssoal e as que, sôbre
êstes, tenham de ser dadas;

in) — Orientar o serviço de propa ganda coniercial
dos produtos fabricados no Instituto;

o) — Orientar é fiscalizar as escriturições de outras
secções administrativas.

DEPARTAMENTO DE DEFEESA 11UMANA

Art. 55. Compete ao Departamelito de Defesa ]lu-

mana:
a) — Estudos de quaisquer problemas obiscuros de

patologia humana, especialmente de epideiniolog i -,i, que

interessarem a defesa da vidia,;

h) — Verificações exl)eriinentui,.,^ p,ára a orientação

das autoridades sanilárias na prática do iné ,todo profilá-

- Preparo de sôi-o:.,,, vacina ,., e outros p^ro,(iUtos
biológicos indicados para conibate às d(->ienças Iiiiiiimas.

DEPARTAMENTO , DE ENSINO EI DIN'UU;AÇÃO

Art. 56. A êste D. e jy^brtaniento eonipc^v:

a) — Organização de cursos de inicrobiologia pura

e aplicada;
h) — Organização de cursos de ,Higieiie e Saúde Pú-

blica, de acôrdo com as condições nuzológioas pectilia-

res :ao Estado de Minas Gerais;

e) — OrganUação -de conferências públicas de*cará-

ter denionstrativo -o prático para divul gação de conheci-

mentos úteis à higiene coletiva e à defesa contra os atib-

mais peçonhentos e as ;moléstias i^nfeto contagiosas do

E^,tado de Minas;

d) - - Propaganda ;pelo Bádio (tos meios pelos quais
as populações podem se precaver contra as el)i,(íeiiiiks,
eiidemiaLs e epifilias no Estado ide Minas;

r
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C ) -- Gi)ganização das b3.ses para 
0 ilItercânibio cien,tífico e cultural entre 

os t'stabeleciiiientos coq<,Ljjere^_dos Estados e -do estrangeiro.

DEPARTAMEINTO DE DEFESA ANIMAL
Art. 57- A êste Departamento compete:
a) — 0 estudo de todos os P

rOblein," obscuros quePossam interessar à defesa animal e especialmente dasenzootias e ePlzoo,tias não esclarecidas;
b) — Estudos para a aplicação prática de métodosPreventivos aconselháveis ao co

mbate de qualquer epi-zootia;
C) — Estudos especiais de genética que interessemaperfei

Çoamento da indúsfj-ia Pastoril no Estado;

bi

d) — Preparo dos sôros, vacinas e outros produtos

o'ó '05

	

do 
gií-	ou químicUS Para- o tratamento das do,11ç ,s nm,-	 asis;
e	Cursos P"«fiticos de microbi(>Iogi,,,

- 1 animal
de entomo,]Ggia que i nteressarem à 

defes, de higiêne e

X) — Orientação dos serviços de combate	epi-zf,ütias e cnzootias -no Estado de Minas fiera^s,.

DEPARTAMENTO DE DEFESA VEGETAL
Art. 58- A éste Departameirta desdob-rado emviço de fi;tologia e s

e
rviço de entomolog a i grícola

	

compele:	 ^li	n

;a) — Estudos de ePifitias comuns no Estado de Nli-,nas 4GeVaâs^ especialmente das que interessam à defesacola;
h) — Orientação ide quaisquer trabalhos para o con i -bate de epifitias dentro -do Estado;
e ) -- Estudos relativos a seleÇão das plantas úteise medicinais sua, aplicação r CiOn al e conisequente criaÇão de um h^rto destinado ao eastudo e seleção idas plantw.,úteis à medicina humana e anjimal-
d) — Estudos relativos a I) acteriologi ,a do Solo e van-4gens dêstes trabalhos para 'divensas culturas;
C) — Estuidos das fermentações dos adubos e suaaplicação racional;
1) — Estudos de ent~ologia agrícola e orinemçãodo combate às pragas n ocivas às cu`lturais rio Estado (tuMinas.

DEPARTAMENTO DOS FF,&mbNroS

Art. 59. A êste Departamento compete:
a) — Biologia geral idos fermentos-Ili) — Biologia geral dos ferment '

	

índústrias;	 os aplicáveis . às
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c) — Seleção dos fermentos;
d) — Preparo e melhor meio ide «condicionamento

para o fornecimento ao consumo público.

Microbiologia

Art. 60. A ~a secção compete em especial:
a) — Estudos especiais sôbrebateriologia e protazoo-

lugia;
ib) — Estudos sôbre micologia compreendendo co-

gumelos venenosos e patogênicos para homens e animais.

Pe~has
Art. A esta secção compete:

Mintais Gerais;
a) — Campanha anti-ofídica em todo o Estado de

Minas Gerais;
ib) — Campanha^ anti-escorpionica no Estado de Mi-

mas; 
e) — Estuido de belmintologia e de animais inocula-

dores de parazito4s;

	

d)	Organização e conservação de coleções zooló-

	

gicas;	 .	
.1

	

,e)	Sistematização de animais peçonhentos do Es-
tadwu de Minas em particul,ar e do Brasil em geral.

Variola

A,rt. 62. A esta secção compete em especial:

a) — 0 preparo e a distribuição do vacína antí-va-
riólica para todo o Estado de Minas;

li) — Estudos experimentais sôbre o virus da vacina

• meios de purificação da mesmia,.

Raiva

Art. 63. A esta secção compete:
a) — 0 preparo da vacina anti-rábiciai para homens

• anknais;
b) — A observação ,de animiaís suspeitos;
e) — 0 fornecimento ida vacina , à Saúde Pública e

suprimento dos Postos e Sub-Postos de Higiene estaduais;

d) — A vacinação gratuita em Belo Horizonte das
pessôos encaminhadas pela Saúde Pública;

e) — a realização de estudos experimentais sôbre ia,
raiva, pseudo-raiva e molósfias afins.

Anatomia patológica

A,rt. 64. A esta secção compete:
.a) — Os serviços de !necropsias humanas, requisita-

dos pelos diversos Hospitais e Saúde Pública do Fstado;
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li) — Os servi ços de patologia cirúrgic,1 requisit A d ĵ .^pelos 'C "'u'rqiõe s ou 
p
ela Saúde Pública ^o Estado;

C) — 0 serviço de . necropisias de -animais su,^p^eiiQS,como mortos de eviizootias e enzootias, dentro do È-,^^ãdode Minas.;
,d) —A organização e conservação ?do 2^juseu

tomia Patológica Imimana e !animal;
C)	Estudo sôbre patologia experimenial;
f)	A Iiistolo,,ia nor,ori al, patou)Í,ica e enll)riologia;
9)	A organização de coleções de preparadoN dehistOlogia normal e patológica, principalmenle referentesàiR doenças infecto-conta^giosas, dentro do Estado & Mí_

n" Gerais.

QUíMic^a aplicada

Art. 65. Ao serviço de química aplicada coxkq>e^e
enl especial:

,a)	0 estudo geral de físico-química;
b) 0 esludo especialda quínjjc^j,, referente à,jj^3i.^J3_logia animal ou vegetal;
c) — Quaisquer trabalhos referentes aos imedien-

mentos oficiais e às análises idos remetidos -pela &,m'dePública, Para exames,
4) — Estudos --de ',quinlioterapia experimental.

Mici^obiologia aplicad,,

Art. 66. Ao serviço de MicirobiolGgiu aplicad i àsindústrias compete.

a) — Estudo dos processos fermentativos que inte-ressem às in dústrias do Estado de Alin as Gerais;ib) — Pesquisas inicrobiológicas que possan,
rcssa-r, de :qualquer maneira às indústrias ;no Estad deMinas e principalmente, das ' que Possam concorrer p-ara0 seu aperfeiçoam,̂ nto cniaiorr rendimento-

C) --- Cursos I)rátjc, () s ,^ój)re fennicnt" '^ queprincipalmente às i ndústrias do Estado.

Biblioteca

Art. 67. A' Biblioteca -compete em especial:
0 fornecimento para estudo de livros e re-

vistas das coleções ido Estabeleelmento ' a,os funciouários
do Instituto ou, com ordem do Diretor, ao Pesqu^s14^r
de fóra que os reqisi,te;

Nenhum livro, tese seParaita ou revista, será
fornecido sem requísiÇão escrita, assinada e datada, ewnfichas especialmenle preparadas Para isso;

^C) — A organ,izaçã<), pelo sistema decimalcional de Bruxelas, do caiálogo geral ida Biblioteoa;
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.d) --- A expo.,̂ içãGi dos anini3is (to Instituto ^e outras
publicações;

e) — Organiz^kão de um relatório ailu,91 sôbre os
livros e revistas chegados, os pedidos para leitura, os
liv~ e revistas existentes na Biblioteca, as ewcad^^rn,^-
ções efetuadas, etc.

Museu

Art. 68. Ao museu compete em especial:
A guarda, exposição e calalogação de coleções cicil-

tíficas, gráficas e desenhos do Instituto.

Almoxarifado

Art. 69. Ao Alinoxurifado compete ein especial:
a) — A aquisição do material autorizado pelo Di-

retoir;
b) — A fiscalização do material entregue;

c) — A organização pelo sistema de ficliaimento in-
,dividual e por espécie de todo o "st(>ek",existeiite no Ins-

litírto;
d) — A expedição do material e de todos os ^produ-

tos ido Instituto;
e) — A verificaçã<^ do material necessário aos tra-

balhos do Estabelecimento, -comunicando sem deimora ao
Diretor ou ao Chefe do Departamento adininistralivo w,
faltas e necessidades.

Pessoal

Art. 70. 0 quadro &ii pessoal do Instituto é o anexo
a êste regulamento, com os vencimeintos no inesmo es-
tipulados .

Art. 71. Os funcionários transferidos com o Insti-
,tuto e os que forem neinuados na forma (lêste regulanien-
to gozarão de todos os direitos, re

g
alias e ^-antagens do.^'

demais funcionários 
do Estado, fic^ando sujeitos à imesnia

disciplina, aplicando-se_llies, Qnquanto não for votad(i
o estatuto do funcionário público, o ro,,,lulainento da Se-
cretaria da Educação e Saúde Pública. ;os casos porven-
lura omissos ou as disposições inaplicáveis,
dos pelo diretor e uma vez aprovada a nornia pelo Se-
cretário ida Educweão, passará a constituir re gra pernia-

nenle.
Art. 72. Aos funcionários transferidos com o Ins,

título, da União para o Est2(lo, contar-se-â, j) ,^iira efeito,de
aposentadoria, o tempo prestado àquela.

Atr. 73. funcionários do Instituto, eni ca,,w de
,em a serviço, -terão icUreito, alêni do p,^sse gratuilo.

a uma diária arbitrada Pelo diretor, até o máximo de

30$000 (trinta mil réis) .

1
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Art. 74. Ao técnico do Instituto que mais
ti nguir du

r
ante o ano proporcionará o govérnoPrêmio, iuna viagem de instrtjç,-1(> outro Estad^estrangeiro, nas condições coírnbin aadas com o idireArt - 7.5. Terminada a 

viagem , apresentará ,cionário, (]entro de flO dias, um relatório circun,,^ta,rdo que fez e observou. Se o relatório fór 
julgado iciente PC-10 

diretor deverá o funciomário satisfa2suas exigências identro de 30 dias .
Parágrafo único. A infr,ação dodis~tonêst^in,inport,ará em suspensão do 

funcionário pelo temração.

Axt. 76. 0 
funcionário Premiado poderá excse da viagem anotan do-se neste caso, o prêmio nfôlha de se1^çG.

Art. 77. Todos os funcionári
os sãoPonto' e a seis horas, no míni,mo^

	

	obriga
de trabalho diár^<,

Deveres e obrigações

Art. 78. Incunjibe ao diretor:
a) — A orientação e direção dos trabalhos !éc le adininistrátivos do InsfItuto-

b) — A di
stribuição dos trabalhos Pelos chefe

serviço, chefes -de Laboratório, 
assiste ntes, auxiliai.demais funcionários-C) — 

A designáção de técnicos que tenham de1) `lhar em qualquer secção do Instituto;
d) — A designação de -médicos C acadêmicos que

vain trabalhar sob as ordens dos chefes de Serviço .e) — A
e trabalhos , f'scalizaÇãO Plena de todos os funcionao Instituto.

f) -- As providênclas administrativas e finance1>revist,a;s neste regulamento;

9) — A designação -dos funcionários técnicos eitíficOs qUe devam ser c011ibssion!ados no inferior dotado ou fora dêle;
h) — A indicação de ecnicos que devam ir ao

, t ,	,
trangeiro cu l, viagem -de, estudos ou aperféiÇoamento,*

i) — A prapostade de
ao Secretário de E5',1a^do e, 

missão e promoção do pess
bem assim, aPlicação. de peili dades a todo o pessoaldo nstituto-

i) — l"roPosta -dos contratos e disp
ensa de técni<e adMissão e demissão de diaristas, e Pessoal extraornário;

k ) — A remessa ao Secretário da Educação daPosta de orçamento do Instituto
Art. 79. Ao chefe do Depa . ta

compele:	 r , mento Adininistrati

a). — Receber e abrir toda a correspondência oficial
e comercial do Jp^stituto;

h) — PrepaTar os papeis que -devam subir à assina-
Uira do direlor;

c) — Fiscalizar a escrita do Instituto;
,d) — Informar os processos e concorrências e pre-

sidi-las, quaiv!o outro finicíonário não for -resignado Pelo
diretor;

e) — Preparar as fôlhas, de Imgamento, rrtibricando-
as e levando-as ao "visto" do diretor;

f) SuPerintender o Pessoal subalterno do Insti-
tuto;

!^)	Vei^ifiear e aptirar as faltas no livro (te Pontos,
do pessoal técnico e administrativo do, Instituto;

h) — Colaborar nas propostas de orçamento e re-
latórios anuais do diretor;

1) — Anotar em livro próprio os fatos da v^da do
Instituto;

j) — I > rel)arar as cone oi-rê ,ii(,, ias, acôrdos conU-a-tos,
e certildões;

k) — Eweerrar o livro de ponto, quando designado
Pelo diretor;

1) ---- Prei),trar o exPed i ente relativo lás licenças, tal-
tas e posse (to Pessoal e prestar as inforniações ordena-
(tis pelo diretor;

Art. 80.	Ao aliiiox<ii^ife-,zeli ,(Ior compete:

,0 --- Receber e registrar todo o material móvel, ;se-
movente oti imóvel que entrar para o Instituto;

b) -- I)ar saida mediante pedido, assinado por téc-
)Aco, encarre llgado do serviço ou Pelo diretor, dos ma-

lei, iais necessários ao serviço interno, do Instituto;
c.) — Zelar pela conservação dos bens pertencentes

ao Ir<	,,íituto;

d --- Fazer toda ^i eseritia, (to alinoxarifado, de modo
que in qual(ILier tempo se possa verificar de unia ma-
neix-a ex,ata o que foi gasto e o (Itie existe em depósito;

e) Organizar f) depósito Igeral sob forma de ficha;

f) Recolher a depósito especial, todo o material

j^nipreNtáveI do Instituto, após a respectiva I)aix(a ,, visada

pe14) chefe do Departamenlo Administrativo;
g) - Organizar mensalmenle os mapas de forneci-

m,enlo e conipras efetuadia^s;
h) - - 1,'ornecer diariamente, (te iacôrdo co;in deter-

ininações 
do dire,'or Gu chefe do Departamento Adminis-

-trativo, as forragens necessárias à alimenKção dos ani-

m a is;
i) — Fiscalízar, Por determinação do Diretor ou Che-

,fe do Departamento Administralivo, os serviços ~ su-
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balternos do 
l " s" tuto ^ ])C "' c01110 o fiel cumprimente, doponti-> diário

i) -- cUMPI-Li- as detei,iiiiiiaçõe.s d‹) Chefe do Del) ,,ir-tal- rt, !o Aeliiiiiiistrajivo.
Art. 81. Ao contador compete:
a)	organizar toda a escrita do Instituto;
h )	auxiliar o Chefe d<,i Departaniento Admini,^^va_tiVo Tia leitur,1 e j) rc^ j) : j ro dos processos;
'c
') - - a u x " i," ) ' 0 C, 1

1 
lefe do Departainento Adinini^^Lra_-no i)rei),iro 

(ii) '^ b ^ l'^^ ficeles mensais e
lhe os (lados necessários;

tituto, forncce"<Je,^	
anuais do Ins-

d) ---- verificar se a escrita das outras secções etoInstituto está em 
eOnCOrd áIleia com a da Diretoria;

e) Por e 'w, "i to, ldi arianiente ao Diretor,

um boletim e0111 o 'es111110 (te -todo o ^njovjjnento fijj^1n_-eiro do Iiistittito*

f) - ' 11111 Pril JS det erminações ido Chefe ido
tamento Administrativo.

Art. S_).	
A'	compete-

executair os trabalhos dactil ' rafia nece,%,,^á-rios ao 1nstjtuto;	 019
,h) - - (-11.111prir as determin aÇões do Chefe -dotamento Admii)istrativo.

Art. 83. A(^ Wn-l ucuse coimpete:

t	
-(ola!)oral- CO3111 os deniais funcionários da, Dirv-"1,1 fle) P I-C P--o (te expediente, (Ia correspondênciaespe-cial e	(1(j Ins,iitllto;

13)

	

	as deterininações (10 ^Chefe do Depii,_Administj-a,tivo.

Art. 84. Aos chefes de laboratário e assistentes^noineados ou contratados. ciampete:

a) - - l `ediz ar (>^; estudos e exame.,; necessário.^ aoboni andaniento -(Ias d i fereeites secçõe s
 <to Ins^jtut'C^, cor-forme deteriuim^ção feita pelo Diretor, 
(te acôrdo caiu asrespectiN,as

b) apresentar ao Diretor, no fi
lo 

de ea^da	e
a]lo, ` r" ,' 1t ^)riO esCri to (ks trabalhos <Ia'c	 secção;

) ao Diretor, 1)or escrito, relatórios
Id os tr,,^ba1hos efet uados n:^s comissões que lhe foram de-sil,111adas f

ora 
do Institut<^;

d) --- "`PareCer às reuniões seinanais (l[je se reali-zarem no 111! ^4i

'

tUt0 , lafilin de ^resumir oralinente os e.vtu-

i
dos e ' entíf ' eos (!ue lhes forein delenininados pelo Di-
^et,or;

Art. 85. Aos auxiliares de primeira classe co,111-
pete:

a) ---1)^j-eparai- todo o material necessário às diversas
secções do Instituto, de acÔrdo com as deterrnin,,tções
do Diretor;
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h) — auxi1,^^' , o preparo e distribuição de sôr<y.s, va-
cinas e outros produtos falbricaidos pelo flistítuto;

c) — encarregar-se, quando -designado pelo Diretor,
da sub-secção de distribuição anexa ao depós,ito geral;

,d) — cumprir as ideterminações do Chefe ido Depar-
lamento Administrativo;

Art. 86. Ao porteiro campete:

a) — receber -e protocolar ^t(>dos os papeis e malerial
para exame, entregues a<) Instituto;

b) — encaminhalos às diferentes secções do Institu-
to, recebendo o "confere" respectivo;

c) — atender aos chamados telefônicos, transmitiu-
do os respectivos recados, enquanto não funcionar o cen-
Iro au!tôno.iiio telefônico du Inslituto;

b) -- expedir e recener a, correspondèneia do ImUi-
luto, registrando-a convenientemente, e pedindo, sempre
que possível, recibo da que fôr enbregue 

em 
mão próprin.

Art. 87. Aos auxiliares ide laboratóriu de 1.' e 2.-
classe compete:

a) — preparar todo o materhA necessário às diver-
sas secções -do Instituto, de icôrdo cGni as determinações

do D^retor;
. b) — auxiliar o preparo e distrib nição de sôros, va-

cinas e outros pro,dutos prepara-dos pelo Instituto;
e) — encarregare-m_se, qua;nelo designados pelo Di-

retor, 
na sub-secção de distribuição amxa a<-,& depósito

geral;
(1) -- realizar as vi q,ens determina elas pelo Diretor

para colher idados estalisticos -e material necessário ao

esclarecinieMo de epizootias e enzootias;

^e) — Luer as ohserv^^ções dus animais, doenles ou

em experiênci,!;
f) — -auxiliar a limpeza doslaboratórios e outrns

<l,el)en,dênci,,is do Instituto;

g) — ,itixiliar o tratimento dos animais em experi-

éncia ou não, o r ,egistro idas observações experimentais,

a limpeza e conservaçãu do biotério e quaisquer outros

trabalhos indispensáveis à vida do Insti,'uto;

h) --- weixiliar, quando estíver organizado o serviço,
a colheila do material veterinário para os respectivws, es-

Üidos e,diagnó^;ticos;

i) -- cumprir as determinações df,^ Chefe -do Depar-

lamento A(1^iiii^iii-tritivo e -dos Chefes. de serviço, Chefes

de Laboratóri o e Assistentes .. ,,.os quais servirem.

Art. 88. Ao auxiliii- da secção anti-ofídica -com-

pete:

a) — auxiliar os chefes de serviço e assistentes nos

trabalhos,da secção;
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h ) — recoAher os d :adG.s inec"sários e classificá-lospara os relatórios mensa1^s e a n u ais da secção;c) — auxiliar ou presidir à ^c ollici-ta do veneno e pre-Pará-lo cORvenientf^mente para o respectivo arquivamen-to e tinoculação;

ol) - - zelar pela parte ido Museu correspondendo
-'escOrpiões e eobras 

1 Impedindo a Per ol,ad do materiale concorrendo. paI',^- a boa c(>",servaÇão e ordem das peças,classificadas;

e) --- superintenider o serviÇo de chegada e saidtdos Ofidios e escorpiões, ]c-vando aO chefe de serviço asfalhas 11,&1e vcrificad^,1s;

f) -- ter 
em 

dia a correspondència dos ^&erviços anti --Ifí (lieU e escorpiónico, beni Como a remessa de caixa, la-ços, etc -, referenj' ,es a ês,tes trabalhos;
9)-cOlaborareGin os ch efes de serviço,da secção nostrabalhos de PrOPa-an,da e de campanha e, quando ineces. -sário, (a^uxiJiar o tr'̂ abalho de outras secções;
,11 ) --- el^in^I)rir as deterininações do Diretor e ido Che-fe do Depirtaniento Adniiui^strativo.
Airt. 89. Ao coni&ervador d(-) Museu. cOmpete:
a) — conservar as Peças do INjuseu 1 

mudando os res-
Pe^r-t'VO 

s 
líffilido s con serva dores;

b) — comunicar ao chefe de serv Í̂ço u que estiversujeito as 11110 (li fi cações im:ra a distribuição e classifica-
Ção das peças sub sua guarda;

c) --- zelar pela boa conserv^aÇão dos rótulos dasm~as;

d) — organizar um fichário das peças existente,% no
Museu, de modo a facilitar a consulta das -mesmas;

e) -- cumprir as determin,ações ido chefe do Depar-tamento Administrativo.
.A,rt. 90- Ao fotógrafo compete:

a) --- e,xecutar <)s trabalhos fotográficos requisitadoLs
Pelos chefes de serv

i
ço , de J abora^ório e assistentes do1ns.tituto;

,b) -- manter em ordem a sul^b secção e organizarufina seleÇão de chapas, 
e fotografias de ;mo-do a poder, em qual(luer tempo, reconstituir as ' ^bserva-ções científicas realizadas;

C) -- ap resentar ao Diretor, até 31 de janeiro de cadaano, nin r^^1atório anual dos traballi Gs da secção;
d ) - --cumprir as determinações do Chefe do Depar-!amento Administrativo.
Art. 91. Ao rondanle compete:
a) — registrar em livr^ próprio todos os a cidentesocorridos no estabelecimento, durante a noite;
b) -- rt-cebel- e regis,trar todo material de naturezaliegente, ^chegado du)ran'te' a noite ao Instátuto;

c) — registrar em, relógio próprio, a sua estadu; eni
pontos diversos do Instituto, afim de provar ti-ma real

fúcalização;
d) comunicar to Diretor ou ao Chefe do Departa-

mento Administrativo, pelo telefone qualquer ocorrência
(lue exija imediatas providências.

Recursos
Art. 92. Das deci-sões do Diretor em matéria de

administração e contra as penas disciplinares Por êk
inipostas poderão os interessados recorrer, dentro de

dez (lias, para o Secretário da, Educação e Saúde Pú-
blica, tendo o recurso efeito suspensivo.

Art. 93. Das penas disciplinares impostas pelo.-

<-hefes de serviço haverá recurso Para o Diretor no mes-
mo Prazo e condição do ãxtigo anherior.

Belo Horizonhe, 30 de junho de 1937.

Cristiano M. Machado, secretário -da. Educação e

S,^úde Públi".

DECRETO N. 887

Aprol)y, os prograinas da Escola de Aperfeiçoarnento

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da,s atribuições que lhe conferem a Constituição e o n.
3, do art. 2.o, do decreto n. 11.501, de 1934, resfllN-e
zprovar os progranias da Escola de Aperfeiçoamento,
<jue com êste baixam, assinados pelo Secretário da
Educação e Saúde, Pública.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
j«ho de 1937.

BEINEDITO VALADARES RIBEIRO

Crisliano Moiikiro Machado

IIR(X,BAMAS DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO, A
QUE SE REFERE 0 DECRET-O N. 887, DE 30 DE
JUNHO DE'19^7

PROGRAMA DE METO`DOLOGIA DA LINGUA
PÁTRIA

liziroVução ao esludo da língua poitria

A língua e o meio — A língua- e a eficiência d.^,
individu,o — A responsabilidade da escola primária no
-desenvolvimento da língua-pátria. Em que deve con-
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S-,islir o Iníninio essencial da língua pátria — Obi,tivos
,gerais, do ensino da língua pátria.

Divisão do programa de m etodologia da língua par,^
eficiência -do seu estudo em linguagem oral, leitura,
literatura infantil, Composição, ^grairiáti", ortografia e
caligrafia.

LEITURA

	

1 --	(10 estado (Ia leitura

A leitura n a, escola de, acôrdo com as novas con-
cepções de educação, de aprendizagem, tle programa
de ensino. Relação da leitura com as outras atividadees
pscolares.

tura'. Fatos sociais que modificaram o programa de lei-

2 — objetivos essenciais do en ,^ino (Ia leitura lia
escwola 'primária.

	

3 —	da leitura:

flevisão das. experiências ' norte-anicrica nas C euro-P éia-s, sôbre 0 caráter do 111«iniento dos olhos e a 1 er-cepçao oa paia^,ra. Ell eifientos fundanientais da leitura
haseados no rilovimento d.os olhos: a ex tells .~, , de I.,eco_
nhecimento, o gráu de reconhecimento e 

o Movimento,111ar e rítmico (to s' Olhos ao long--o da lin:Lipi.
Percepção (Ia pdavra. Principais experi«-knei^ZN,, ' nié-todo de perceber palavras e estudo dos elernentos que

aux ili .-m à percepçãio.
Leitura silenciosa. Relação entre a articulação ecompreclis,~(-o, entre a compreensão e rapidez, etc. B,ases

,da articulação.

Inter l) reta Çãw: seus fundamentos psicológ,7co s e el e-
nientos.

Diferenças fundamentais sôbre a leitura oral e si-
lenciosa e estudo de seus elementos.

4 — Métodos ^le ensino <Ia Leílura

1 1"',"OIUÇ',-10 dos Inétodos sintéticos C analíticos.
iE,sludo dos principais nlétode ,s de ensino de leitu-ra, entre os quais os norte-aniericanos de Winnetka, de

Detroit e de Margaret ^i,-i ,cklosl^eí e o de Decroly, natBélgg; ca .

Comparação entre êles baseada na Psicolog i a infan-
til e 11,1 psicolo gia da leitura. Estudo ,s de edue`altores epsicólogus sóbiê a s ti perioridad e do li
tórias.	

^étodo de his-

inoderno (Ia leitura. Divisão em

^0cH0dos ba.çz^a(1os no desenvolvimento (tos hábitos, ati~

,tud-es e habilidades. Fundanientos dessa diví^são. Es-

ti, ( ,. () ( ^e ca ( í a perí.)^!o, ob i ctivos caracteristicos e ativi-

ensino de leilura no 1 .` ano e suas fases Ca-

racterísticas. Métodos cie j l i^st^) ria,-s e esitido (te cada wn

d	1e seus estádios. Organização 
do niaterial adeqtiado

Sico c
7	o p	a (tiàrio (],a^^ ,^tivid.ides de leiltira

-in	 - o1, , ,,Ii(lade. Meios de controlai
crianças e ( te s ,,kIisfazer a,,; diferen-

ças individuai.,>.
c desenvolvimento das -c ri

an ç
as pW-!^

-Serem	K)s perícdos semintes.
(,	d^^s dificuldades e dos ináus

bito., (Ias criam" ^as en) leitur,!. Meios de resolvê-los- Ma-
terid ad ,equado para êsse fin.t.

lo - 1 1]^inos & at i vidades. Atividades que dese^1-
voj-,-e j y^ o poAer do Litor. .-k leitma conio instruniento

,(te <)utra ,̂  niltél'ius (10 proW'al11a. ^ leitura iii(lei)ejideii-

te em ea--^^i e na eSCOla e nianeira ,^ de controlá-lu. (,Iub-c

de leitura.
11 - - 0r1«a1i^zaç,-to e 111ovinicillo do.,;	de

12	1)ibUoteca infantil geral e 
da 

Classe. PI^1-
nw., de

13	- Enriquccinlento do vocabulário. Princípio,;-

Ativídad,es.
(^ uso do	1,'1xercí^,ios 1)i-eliiii^iiiires pai,:,,

.0 liso cf ; c ; cilic e lâbito (1:)

1 1 -- A Icilu l- zi	Coitio ensinar i crimça

a estudar.
15 - Tc.x,o%	 para e ,;tudo e aná-

a literá-Jw; textos -, s; o l w'es,	o,^ pontos de vist,
rio,	:e da p:wIe	1,esquisis.

16) - - Te,^1,(-;_

Literutura 112!(IiiiiI

1. - -	cstlld1^ ([,, literatura: A litera-

ilira 11:1 escola	ConC^,Ítl1aÇÍ-to da niatéria: iné-

'todo. material e resultados.
-- alor-S da I'tCr^^Aura	A parte que q litera-2. V,	

-lura exerce w]	eri^)nça, hábito ,, e. alitudes

4esperíficos que foriii:i.

Ob*, Ctj v0.^ do	(1,1 Iiteratur,^.

4. Os -êncros (jue têm lu gui- nuni prograina de

Riterattira na escola
5. -- EIstudo das histórias.	Princípios de sele-

16

11
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47.
Vários lípos,

w1 ,i 
in-

Nuiuc5to	
bio-

ilI Icl-és.sc^; (;,i	
I)Ci4)S vá~

'difil d'i fjlf^^1j1cia à ndo-
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]e ,;( . ( , lites.	
s.vicÍ,ão de livros p:jj,^o
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1 P)	-	da 1 i ler;^ll11-a COM	mil rw^ ilia-

r i :i s d o 1 ) ro,',mi 111 ti .

23	Elisaio de col-: , iiizne.-lo dC iIIII j)ro.<,r^tm:1 de-

l^1cr^thIr^o iii[ .,ilitil pw ..i a Ise()hi prim,'Iria.	- Pc^SqIIizls.

Linqmiloien? wv1

II)li-oduç,,-10 ; t o k-,ill(^o ([:
i
 1 ; w_1,11a ., cill	PeIv,sa-

c ,,(wvjlIri^;Illo) e ]ó ,<,ica. FilliCões da

l^cl^IçZIo entre	peli,',lo im , 11 i() e :i
	Evoltiçã(>

(b)	(In	(^a	( 1 1 izl]](:li .

4) — rito i ., tial e rítini-
"Ico.	início da	o1<) '-ito. 'Os silitonias,

(I(-	fí^,i^-^!	 ',tivi^IZI(ICS	voe,li

Uniforirlidwie	primeiras combíiidçõc ,^	cili

As

primeiras	
- m
	dli	propriamente dita.

A	(Iv

A ,,,	reações il^i c I ' illJI Ç^I -à

; w111(1[wd() ^tw:0. 0

to	 NoIt1lIt;'Ir^:Is. A 11:1bifidadL lin-

"(Iístic,i de iiiii criança de 1. o alio.

4	 da ilitelIffeLI Ç ,-W	bIt,,11ffe-

laçã1()	 ewl-

Aparecinienh) d;ts wIlIt's do dis-Ir -^ 0 - -	M('-

to(l(> de cl-w, ,,iiic^w () N--d)Lilário	d.^ ,; crizI1Iç;I ,^.	Pah-

v r ^).s -	fr^t^,cs . A função	 111 d

cl-inIimI^:50 (b) ' 111),N!tJ]tivo e do vel-Im. Flinçálo (1,1 llx_

elani .,IÇt-m, (hi ilIl( , rjci^lio, do adjetivo, do adv(^r-bio, da

preposiç;-lo, (1,1 c^)l1.jLllIçao e (!() prolionic.

G	(-oli	v (>i-dem das

óô— Flino.-ao (1 ll iliflexão. PrJilIcípj() ,^ de

do	tios

Exier ,"m (lo	tio ^cntido dos síiiII)olo,,,.. DificLIl~

liti a(lilisiçíw do ' elitiffi) de	pa-

d:^s -mias l-vL1c^>e ,̂  coril	0 d(-^elIvoAvi-

nicil ,' o (!o	 t H .

d^js	entre si, por i»ei(>

da pallIvr^I or-l;	~ m e

V:'-ios f , !^.UIAios de	 da expres-

sao vcrj)^ll d^I crimica:

letivo,	discil,"':`i().

11)	A,, pergtint:I>,, dw,

11	De.senv^)lvitiieIIl<) ffii expressão oral lita- esc-
( te l) e il( ie li je (j^ i	Atividades cili

PriIno, in) l-vql11sit^) lw1 . a a cl*ici^1I(-ia d^I bôl1 ex-

12	0 ^tinbienLe c OMO COIldi Ç-)	0

vimelil() dli
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MI,

13 — Desenvolvimenlo (Ia eficiência através das Ati-
vidades gerais (Ia escola --- 0 treino da linguagem, atra-
vês das várias matérias. Os planos de atividudes e fes,
tivais da escola como nicio (Ite ensino da linguagem. Ex-
posição oral (te tr2ba]lios; relatórios, discursos, pales-
,tras, ete.

14 --- Desenvolviinento da eficiéncia -,travé^; de
ntividades Qspeciais - desenho, -modelagem, excursões.

Histórias ]idas: inaterial adequado para essa atividade
e princípios de	Téciijc,^,, (te leiltira. Resulta-

Dramatização, Critérios de cwolha de histórias
para êsse fim. Apresentação de histórias e organizaçãto,
Gravuras: de, gravuris de acôrdo Com o
conteúdo, !colorido, ele. Poesias. Jogos de linguagem.

15	Aspectos forn-i,^is do	(Ia lingu,)gein.
16	Efeitos da ](!ittir, 1 sôbre a eficiência da Iiii-

iguaglem.
17 — Erros de linguagem. Como e quando corrigir.
18 — Várias i-naneiras (le control(ii, o ProgrfIsso)

-das crianças no treino da expressão vei-b,11.

Gramátio(r,

1 .' -- Belação entre a gi-,Ii ill átic,1 e i coniposição.
Experiência. pesquizas.

2." --- Ó aprendizado 
da 

graniática e -,, psicologia
Lifantil. Experiências e pontos de vista,

3.' -- A gramática n,a escola: primária, de acórdo
<-On, o n osso sistema de ensino atual.

4. 1 — Objetivos: a gramática i!tr <lvés de exercícios
orais e escritos, e a gramática formal.

5.' -- Pontos de parti-da — a sentença — ia noção
da sentença para crianças. NaturezR dos exercícios.

6. 0	Análise lógica e gramatical.
7.'	Planos e sugestões para ü estudo da senten-
e -seus elementos.

Composição

1 — Introdução ao estudo da composição --- Senti-
Ao da palavra. Relação entre a linguawn oral e a coni-
PIO-SiÇão. Fatores que estimulam o de^senvoIvimento (1.1

,expressão escrita. 0 grupo social como a llgente de des-
envolvimento da expressão escrita,

2 — Objetivos.
3 — As fontes de composição -- Motivos. O's dois

estádios de desenvolvimento -da texpressãú escrit;a.
4 — Lim,itação e agrupamento da matéria — Vá-

-rio,s tipos de planos e suas fin^lidades. Espírito e valor
da discussão dos temas. Atividades que desenvolvem e
-apressam a organização de idéiias.

5 — Aqui,siçã,o das formas de expressão escrita —
Mínimo essencial de formas na escola primária e em
cad& ano partioularmente mediante os examos de com-

posições de vários gêneros realizados na escola I)ri;iiiá-
ria. Fases da aquisição de formas. Fixação das formas

em hábitos. A expressão artística e criadora.

G -- Correção das composições -- Qualidade-, prin,

cipais de unia composição . A correção, e as leis de
aprendizagem. Iniciação da crítica nas classes, desde o

primeiro ano. o espírito e o fim das críticas em classe.

A questão da correção dos êrros nas coniposições. As
listas (te érros e a o^,fic j êiicia do "controle". Maneiras
de correção. Valor da imitação nas composições.

7 - Planos e sugestões para o ensino ola composi-

ção 
em 

cada ano, a partir (to primeiro.

Escrita

1	Introdução ao estudo da escrita -- Os métodos,

<te ensino de escrita vulgarmente usados e seus resul-
tados.	 1

2	Objetivos do ensino (Ia escrita,.
3	Fatores que influem no al)rendiz:a,(Io.
4	A legibilid g de, a rapidez e os seus elenientos.

Xfovi,mento. Rítmo. Posição.
5 — A maturidade para o início do aprendizado da

escrita. Dificuldades de uni ensino precoce. restes de
maturidade.

6 — Sequência dos hábitos a -^dquirir. Interêsses
cliain:a(los nesse aprendizado.

7 — 0 ensino da escrita no primeiro ano. INtaterial
usado. Típo de letra. Primei ,ros exercícios. Correlação
co,in as outras matérias. Correção da escrita. Atitud 

e 
da,

professora para com as crianças canhotas. 0 método
(te escrita. notadamente o de Margaret Wise.

8 — 0 ensino (Ia escrita, nos ol-emais anos.
9 — A cópia e seu lu gar no prograina de líiigua

pátria.
10 -- Classificação dos elementos de uma bôa es-

criti^. Escalas de escrita gerais e as part icul ares -,i cada
.q no. Maneiras de organizá-las.

Ortografia

1 -- Introdução ao estudo (la ortolgrafia -- Situação
attial do ensino da ortografia. 0 objeto do -ensino da
o-tografia independente do da (- g ligrafli. 0 método de
ensino de ortografia ligado a leiturn.-.

2 -- Determinação da dificul(kIde da-s palavras
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Sele~ clasWicação e graduação das lmi"ras de vicôr-
(to com sui ,' s dificuldades.

:l	Base psicolôgica	do ensino (Ia ortografi,1
Inia gens nientai:^, 0 processo mental no aprendizado da
ortografki.	01-1 ,ografia conio	aquisiçãto	(te hábilos.
Prilirípios psicológicos (ta 'Ipresentação (],i palavra	e
outras 

fãsvs.

4 - Mêtodos e exercícios de ensino	^!jioS
Principais 0 (,.,,Iii(lo independente (ta or-

tografLi pelo -,dinio . Vai-or (to ([;lado e seu Jugar no pro-
granta (te língua pátria.

5 -- ErFOS : CaU-'^, ClassificaÇões e meios (te corre-
çao (i:i,; v^'kr^a ,, para preveliii- os
erros.

(; — As lislas de ortografia geral, a do grupo, a (J.a
Casse e as INtas individuais, e a maneira de organi-
z ,á-las. Te%tes.

7 -	Estudo particular do ensino ( te orlogral, i ii en,

04a ano da esvola P rinIdria , in étodos, InaterbI e revi-
só=, etc- Hehgão cn~ a orlografia e oWN nmdràs.

8 — Planos e sugestões.

I Not a	0 (tescrivolviniento (to progrania (te líri -
gtia p^friu, implica trabalhos I)rátiCos lias cJa^ssCS

	

.,	ane-
xas, leilura e di%vuw %ao i n i l, e vi r iada, pvsquizab or~

e confeCçao w (P^^ poniw, ;í-oo devi-
(binenle exjwritnenwIo^ (Nãqimenlados e enriquecidos
Coni as eXpv!-^^-n(-ias j ndiv^dnai ,, da,,

MET0, DOLo,;Uk 1).\ AHITME-T í CA E DA

imo

1 - - Vdor e fM~Me d a Ma[eméiAm im imino
Seu histórico.

2	A avilmética v a	n,o curso
Sens objelivo,	em lace dos oj)jci,ivo.'^ gerai'^

da educação.
3 . MabilHude,, -	SIja	s[la

Constituição, sua inedidn.
4	Conexões -- A importi^incia da	(1,is

conex5es vm criímMka	MinvíPios gerais que rmmii
a sequência mi fornwçàto d.j ,^ ines11-,a.

5	Raciocínio	Seu pvoc^ , sso, mia natureza e
condições --- Ilicrarquia d t . hábito,,.

6	-	 (1,1 id (^ja do nín 11 , 1, e +I

quantidade 
na 

criança	Os 
núnici-os entre os

nas. Os n(imeros entre os prímitivos.
7 — O's métodos no ensino ( 1 ,1 arit Inética e ( 1 ,1 guu_

metria. — Considerações sóbre os inesmos.
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S —	 e "procc'^so',"

.ariLw^Iicos, ',eu d C"( , I^voiviInCnIo e	para fix:-

do'^	x	(to exercício.
9	C a	na	ilif,A i i ^^

S.11 j ~=HU e sua vxevnçáo.

lo	 Sva	,, 1jIeIodoIo^?,ia.

T i 1) o ,; de	Nailireza e foitic,',' do'^ Inesmos.

O^, probleiwj,,;	comp^ndiw^, Os probleinas de Situil-

ção r(al. 0^ p-obleinas	0 lu gar d(- cada uni

no	 ^dIIno na reso-

0 e11^^no da'.. qL',^^Io	^;11a final;-

da(^v e	do.#;lateriffl.

12	0	cv"áw, Os núm= Umionários.
o g aA	 rc^^vz^ de	ete- ^ ;I " Incindol ,' -

( s ic u!o n i enoi	Nlvios c"mômuss e ráW-

A,	
(> a r"eowc1r j ^^ lia ', iinidade	o 1 e,

:i 
^,istcIII:diZaçno que a ,, mes-

no anrei-^izado.

d^ ,	e (1','	Vi-

Cot,'In,c^wcn1o,

cpÇ&".
16	Distrilmíção qualitativii e (I narítilativa (Ia vita-

téria vi.,^an1do, na , niCsifilt classe, diferenles típo.'^ dc ^titi-

nos, ~anúnção (to inaterial j)-tra	e niedida

(10 ,' r(-,liltados.

17 -- Dia^,,,ti(
Estudo (Ins cali.sas que or,	 problenta,,

e nas opeTações) . Organização e conrecção do malerial

util jogo eíh^,-aiivo v :I st!;^

20	Fám[o olus afunk pmW,m" de arUwM&,i

(curso	;"(^ ^wís e ^!v	(]o,	paise,;.

0 que se (bve e:óWr do abuo ao ~Wai o — mo b á-
Inarifi.

21	Geomelvi,a	- Conio exectitIr U- P rOgi-an1 2 de
geoincii^a tio cur^^o

22	. CortOdemçãos sóbro , o co , bu) da nideniíHri

' :àrio,ri o	^,ecunc,

N OTA	0	^do !^ o1- W ( io ( IV ;tilias,
JOhmm, Dbso ,rvações nas classes printórSN 

anexas e

pesqu^','^a,^ íIo.'^ ^n-pos	paia ^o m>lui,-iio de ^^ro-

	

perlinentes to ensino de 'Irilinética	e da gN)-

Inctri:^. OrganiZ^^ç.-io e confecçí~lo dei Inaterial didático.
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PPOfMinia de Melodologia (le Ciéncias Sociais-

No Regulamento: Geografia e História.1 — 
Natureza das Ciéncias Sociais. Característicos^

essenciais. Matérias que as constituem na escola p,rj
-m,'iria. Geografia --- História — Instrução Cívica.

2 --- Contribuição dis Ciêneia-s Sociais para o ai-
cance (tos objetivos gerais da educação. Fins e valores
esPecíficüs de cada Omatéria.

3 --- Geo"rafia. Concepção antiga e concepção mo-
derna. Ilistórico. Característico essencial: relação. Re-
lações fisiográfi cas e biolóOgicas. Geografia humana e
seus precursores.

4 — História, Evolução: concepções diferentes, ob-
jetivos diferentes; simples narração, didática, científica.
0 estudo atual (li história. Fontes histórie-as. Crítica.
A escola P ri niária e a história científica.

5 - - Seleção e organização da m^atéria. Maneira
científica formal. Memória e recitação. Organ!7,açã(>
atual; experiências infintís; pensamento, interêsse, nie-
in,,ória. A organização lógica e a relação com a psicolo-
,;i,a^ infantil.

A) — Geografia- Locul. Elementos a serem estuda~
dos. Início (to pensamenk) geográfico. Esbbelecimento
de bases essenciais de relação geográfica. Dependências
(te regiões ,̂eográf jeas distantes para a vida da locali-
dade. Re-ional. Re,,iões naturais . Regiões I)olítica,.,;.
Caracterí ,;ticos. Critério para escolh i de -material típi-
co. Passa,t ein do estudo (i,^ uma para outra região. poi,
tos (te semelhança e de contraste. Mundial: ponto de
vista internacional; redistribuição de produtos; distri-
buição (te terri e ^'igua; cliiiii, população, ete. Geogr,4ia
Iliateinática.

B) -- Ilistória. A hi
s
tória da, localidade e a for-

mação do espírito (ta Criança tio tempo. Ambiente 71:,
tórico local e suis possibilidades. Discussão de di"Í,I*--
sas teorias para graduação (Ia matéria; critérios (te i]']-
terêsse , facilidade, proximid qde no te

mpo e 
no espaço.

Cronologia.
6 -- C ,tr2ctei-ísticos (Ia História elementar: fatos

gerais e particulares, concretos e abstratos; aspectos e
âmbient^es físicos, palavras e ações, motivos e ^reso-
luções.

7 S it'1aÇ^o dos mitos, lendas e sagas no ensino da
hi^,tória ciêntífica elementar.

8 -- MeniorizacaG de datas e fatosbistóricos . A me-
morizaç ,ão (te localizações, fitos e relações geográficas.
Princípio^; geri ,;s básicos.

9 -- MgtivaÇão. Relação entre o espírito infantil e-
is duas matérias: Geografii e História.

10 -- Métodos: 0 método de projetos. Característi-
<-ns, poilto,,, que se propõe corri,gir, tipos, sua -aplicação.

11 — Método de problenias. A situação do proble.
^ii,-i no ensino da ~grafi.a. Car,-^eterísticos diferenciais

do problema -eo^-ràfiêo. A^pIieação do método: seleção,
formulação e crítici. Problemas locais. Organização
lógica da matéria dentro (to in('^toclo (te probleinas.

Possibilidades <te -t^I)lieição do método 
em 

Hi-stórki.

12 -- Outros inétodos e processos de ensino. Práti-
('a'^ 211xili,-wes. Excursões. Viagens s^niuIadas. Labora-
tório. RecAnção soei alizada. (,oiif^-,rén,ci,-,)s. Draniatiza-

çao. Ti-al)^fflios e rcaIiz^ições coletivas e individuai,;.

M^^terial ilustrsitivo. Enriqueciniento (Ias ex-
^)crÍèncjas tio meio anibiente: inaterial vivo. Muiscu.
Modélos. Cinemia. Gravurw;. Desenhos. Gráficos. Esta-
lí ,;ticis. Dia,,,ramas. Literaturu,.

14 — Map,as. Gerais e especializados; interpretação
e %ignificação. 0 wn li a no 1. 1 ano; o inapa rios 2.", 3.'^
e anos; inipas cnfecciona,dos pela criança. VerUL.
caçao prática do desenvolvimento d i liabil i dade infnn-

1 : ! n —, interpretação do mapa.

3 -- Bio grafias. Como centr.d^za^, Í.^io d<) estudo;
vintagens e dificuldades. Biografia para criança. Ada-
ptaç,--lo, característicos. Reali7ação.

16 - Correlação dis Ciências Sociais com outras
inatér i as do progrania. Ponto (.te vist ,^i geográfico; sua

r-clacão e diferene.i, essen(-i.il (tos pontos (te vista his-
lórivo e (-jentí'ico-naturd.

17 --- Instruç,~̂ o Cívica . T.'i.li eição Cívica e ^!oral.
0' pipel tio professor. A tridição, o pre

s
ente e o futv-

ro. A teoria e i práticia. Confronto.

18	Geografia	e História (tis escol^ : s	r ti ra i s
1 -al do nicio. ForinaÇão o ,, ii i n-.kprove i t^ 7 nieTi^o inte-i,	

i 
d	e

te i-lira] socid_ecoilôni ;,co c1v^co.

19 - - Preparo (to professor. Plano, seu valor e uti,-
lização. Cultura. Atiiule. Pensainento geográfico e
apreciação (Ia histórii pátria.

20 — Bibliografia. Da iiiitéri, ,., . Da iiieto(lol-o,,,ia.

(P,q r.^ o professor). Bibliografia par,^ o tilimo. Livros

de texto. Estudo crítico (te livros utilizados em nossas
escolas primárias.

21 — Testes. Objetivos. e org-.mizacíl<> <te
icôrdo coni os objetivos gerais elas Ciências Sociais e

específicos (te cada, matéria.

',2 --- C(infec.ção de matérial de estudo, iltistrati ,vo e

contrôle.
23	E'studo e comentário (to programa primário

TI.s i tido de outros pro.graira-s do país.
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MLTODOLOGIA DA^; (11-,:XCL\S

CiêIICi(i '̂  Natill'uis

1 - - Simnifivação e p^apel das	naturais na
^ eSCOl a v na vida do indivíduo.	lnfWênC i,^ (!,) incio
SACO.

2 - tÁridiçAs pi=sentes à) ensino das ciènviall
pOntw; ( te	nova,'	G,

das ci&n(-his II.Mm-nis corno lucio e 
com

() fifil.
Com outras niatérias, e `s l iCC ial n '(- n[ e (;vografia, Hislórin e
Desenho.

3 -- 0WelIvos Q valoms do emiuo das ckndas na.
turais. As tendênck ,,s e o c%, tudo (Ias Ciências.
(NitéKo a seguir e P~4rios sôbre que se (leve basear

ensbo.
4 JuMiração WN dá p "os ran i os da ~1, ri,

e%cola primária. Alimvnlação, vestuArio, higiene geral,
Como Wwe, VImu~ I a eduvuçú,, Coino deveni w-
tr^d^^das	n)^atérias quanto 'i qualida(^C e (ILIZ^liti-
dade.

S--progrnuia	CHIPHO c s~ na sua cwyná^i-
ÇAO. iÀrOlh a d e nwWHa. Organização M91ca e jAirolô-
9"`1 - I'^ x P eriênCias	dos jWavsses (Ia
crinnça, rias ses

inIC11) ` e12r e cxeC LItar o programa vigui.
te - Horári-O cM si e em face (lesse progranja.

7 - -- Método ,, e pro(-essos. Métodos:	liv,es_
co, e experiniental.

0 método científico Cili oposição ;i 
rolimi, ao vvrba-

lisino, ao ciripirisvio e ii fanfn!^ia; seus Car:b(-lerísti(,os.
Indução v ded iaç,-in na 

nIcsIf12 li Ç ãO: Cla Pas v vantagvris.
N~O projeio. 'l'tiliz^i,' -10 (!^ssc 1,1(', tod O 1w

ensino das ciênchs nuturaiv QUAIo lmrn ju"Wi"ento
dt , inu 1)rojelo.

e zI)livacão nas
A li^"ào -- (K'NenvOlviinento . plano. j,^.,;jndo^,

d ^S cla P ! ^ S e 
sua 

A e os (1,11adros
ÉnUms.

10 - - Correlação com ouiras Inalérias (!Cntro dos di-
versos métodos.

11 — Conio des i) CrIar e ni^z ,nter o inferêsse <Ias
crianças , (:omo	

'i, ULIriOsi dad ,,-, a observação,
ide ntin cação. o contarto com a náure, o % traj)^qjjOs
pralicos, os jogo^.'; e a (lrl^iliitiz^içi-10.

12 .. o Mi~o t) r,'^ti C o e iI, iniporL`incin.
In-Iter-i-d iJ ,,istr^ i Iivo - j )rob ilvilias r("t^il , ivo" a si]:!
,e pref),u-o. (^ad Crnos . -^jbnns . (,jcç^)Cs.
parados. J^'otograj'j,as.	

^s 1) e c 1 
1 
1 
lens 1 1 C_

i\parelho de	!'al)ornU)rio.

T,'Irio. ^Mu.-'eu.
Modela-ena. -esenho. Gra\til-ns, qLj:^droS

vos e desenho no quadro	CaderneLI, (te

notas (to Irabalho (te cnilipo, cic.

13 --- Excursõcs	valOrCs (- iins -	Or- -lu izz ^'^ ãO-
plano. (Exectição. Pvs[diados.

14 - - Outras ntividades	~ U tili ( h ^IlVN ( Ias llivi (-' :I -
das V~11)rogramw M) t , nsúb) (os Viéncias Clubes.

Ativ^doíe nas fér;as. EXpwsiçí-lo (te trai),(-

e	:,fividadvs.	Conio dCv,! ser
Conduzido 4) tr^J);dhíj (i, , j:^"dina'gcIn.

15 -- Fonte, de i~n~O -- 0 criderrio de notas

16	TCA(-^ de	e de,

~VnVOI~V01n.
17 - - A professora-	Preparo é (Imilidades

AtiW& dMifle do irab^dho
1 ^	Aula (te dv1non'^tra^: "-10	nas classes aIIC-x"IS^

(tos pordos	pela professora dC inelodolo,',ia.

I)Ch is alunas ou pelas profe ,~1. a.,' da classe. .,\,, aulas

de crílica esc^-iIzi ou orn1.

So(IiaIizo^'õo

1	ConAdCr^tçõvs ;^"Vra'is	- Conceito (Iv Cdue^"^:ão;

pontos de v~ a nliL'^o (! In-ICIno;	teor:,1

IwM&a. Objetivos de vducaÇão. NINião 
da 

vscolu.

2	(te soclalizar a CM-Ola	A C'^co-

la conio unia	Br^'vv lii.'^tórico	da eduençáv)

Conio	a c.,,cola. Método , ; sociali-

zados. 'NCce^A4!adC (Ins Or^"'anizaçõcS	escolares p^ira

!Collll)ICto cunipriniento (tos fins cla escola.

3 lnsiiiuições e orgfaiiizações escolares Obje-

tivos. t-'[iJidade. Princípios fijii(l.iiii ,(^nt^iis. Condições es-

senciais pn i-a o boin (', xito (ias inslituições.

4	AdininisIra^,-Ío - -- l'robIcnia^s	a intro-

dução da'^	Instituições pratic,,iveis na es-

cola priim'iria. FunÇão (to di rc iOr soCi21 - qUandO o

liouv er (ou professor socializador); refação entre ê"e,

<) diretor gern] e os professores. Linaite e extensão (Ia

Socialização.
5 -- (V estudiante - Cniracterístico ,,, físicos, nicin-

tÁS e soci.^Ís da criança C (to :11jolescente. Canaliza-
çao d(^ sun ,' teri*ncias. DjfCrcn^.-' a'^ individilais.

-^s 'scnIhl^in	(AtiditOrio (to regu!anienlo pri-

(,ori-c,eito. 0r '̂ ^nn^z:u"ao e princípios específi-

cos. Program,9: ri d in , vz, ;i e inalcrial. Típos <te progra-

Inas: Lisfa sugestiva df , assuntw^ pwr,^ pro-

grwilfz	): dis,( , ossao. Valores, Conienioriçálo (tas datas Cí-

vicas e a ass-nibléia.

1
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7	Participaçao dos alunos ria adiiiiiii.sti^a ,ção da^
escola
	

Utilidade. MciO,s ( te CO11.seguí-la eficienteinen-
le. Formas diversas de participaçaú.

8 — Conselho (te estudantes — Valores e fins. Or-
,gan i zação: princípios, estatutos, tipos de representa-
ÇãO, COMissões, ele. Atividades. Esbôço (te uni conse-
1110. Forinas 

's 
imples e coniplexas. 0 professor conse~

lheiro. 0 diretor.
9 — Família escoL ii- --- o (lue (,. Fins. Utilidade.

GIrganização. A1ivid i des (lista Silges,tiva). orgarlização
de p i-ogrania; modelos. Modelos de deseir volvi `iii en to de

tk')pico lim, ,1 o pro grania. Professor conselheiro.
10 -- - Clubes -- - OValores. Princípiús específicos.

Objetivos. OrganizaÇão; idininistração estatutos, dire-
lOria , ille ) III) l-08 , "cuil i ões ele. Div ersas ' espécies de clu-
J) (' s . Discuss ão . Atividades próprias;. como funcionam.

11 — Clulie de Leittira --- Seus objetiv-^)s específi-
cOs - Conio (leve funciortar; or '-«^mjzação, pro..,,, rania, ete.
Atividades. Papel da professora.

12 — Publi c i Ções --- Valores COM uns a jornais, tiiuá-
rios , Icvist,2 s, 'M1nuais, cadernetas e boletins. Estudo Ini-
nueioso (to jornal. Valores como nicio de educação. Ti-
POs divel-,-- '-LIéria.	Estudo r^pido das
(xitras publicações.

13 -- Excursão	Valores, . Conio ^j-anizar e con-
duzir um^i excursão . Princípios básicos 'iversos tipos. D
de excursão . Orientação sôbre Iu ',^1reS a visitar.

14 -- Museu -- Valores. Princíl)Pios educacionais
que o justfic^ini. Como organizá-lo . Materiaí; ilicio^ 3e
conseguí-lo. Particapação (tos	Corro ii" z .	o
museu.

15 13ibliOtéc,1 Flinção. Vdor proprianwnte
instrutivo e valor educativo. 0 livro em si. Organização
geral; inaterial; sua escolha; ambiente. Cooperação d,,)s
alunos no servico da Biblioteca . 0 bibliotee ,'Irio e sua
função. Uso dos" livros.

16 -- Beiiini qo de professores — Necessidade e van-
tagens do (lia (te leitura . ObJetivos , Atividadc,-s, Como
manter o interêsse dos professo,res e torná-lo eficiente.
A atitude (to diretor. DifienIdades intercorrentes — Co-
mo evitá-las e resolvê-Ins.

17 — Associação de pais e professores
entre a escola e a sociedade. Necessidade d g cGoper,,^ção
entre a escola e a família. Como a escola ex tenãe sua
ação educativa até à família e à socjeda,^(^ Co,.)per^!Çã0
dos professores e do diretor.

Atribuições da Associação dentro (Ia ( -^e f Aa. Causas
de fracasso. Reuniões.	01,11gqiiiz,,^ção

18 -- Atividades das férias - -	Co,,mo con-
duzí-las e apr,)veit^-1;-,s. Sugestões.
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19 — Exposições escolares -- Valo -e ^. Organização,
.participação dos alunos, deveres dos profe ,^sores. Fra-
'-alhos a serenn ,ipresentados.

20 — Instituições de assistêncii — Esttido da titili-
dade e da orgarrização de: caixa escolar, copo de leite ou
merenda, socieda ,des cooperativas, ete.

21 — Estudo inais rápido (te outras itivi(1^t,-Ies . , ,, Iio-
sas conto: Drainatização, banco, orquesirz) 1)II, ClUbe de
inúsica, escotismo, I)an^Ieirantes, jo lgos e bnniluê^I^)'; do
recréio, párque de diversões corri stia ar ganizição mais
,ampla, jardinagem, ele.

22 --- E'duc '̂ 1ção cívica -- Aléni das nói-ii;:ii já esta-
belecidas, que ol-ieiit,^iii a formação moral (to aluno conio

indivíduo e como cidadão, outras pr-,`iticas de ciátivar o
,civis!,10.

Prática -- A prática se realiza:

a) pelo f uncionaine rito de instituições [ais corno:
conselho (te estudantes, clubes, i-cuiii^)e$ sociais, publica-
ções, excu-sí-3es e ouIris ciue foreni sugeridas rio correri
"(tos trabalhos e (pie se realizar com participação das

professoras;

b) pela participação e (>])sei-vição das atividudes rizis
clas

s
es priniári,as anexas.

C) 
em 

todas as atividades e situações (Ia vida do
estabeleci inen to (tire envolvam cooperação, resporisabili-
,dade, iniciativa, sentimento de lei e de ordem e outras
qualiffitoles individuais e sociais postas 

em 
jogo.

Segue-se a parte teórica apenas desenvolvida dentro
,CIOS limites das necessidades do curso.

24 ---- Instituições ---- Conceituação (Ias instituições
Soci,iis e politicas notadaniente das (lue inais se relacio-
-nani com a vida escolar. Característicos . Discussão sôbre

,vários aspectos, sempre com referência às instituições es-

rolares.
25 --- Deinocracia Conceito eral. Democracia e

educação, Virtudes e hábito,,; sociais. Acentuar os pon-

tos mais necessários à missão 
da 

esc'ola,.

26 — Liberd,,ide e autoridade - - Necessidade de con-

ciliar tinia e outra, acentuando o irial (to excesso de auto-
-incípio (te hierar(iiii	e	li-vidade e (te liberdade. 0 pi

cença.
27	Princípios denioeráticos	- Rever e firinar

Aqueles que são pastos em prática na escola socializada,

28 --- ^O indivíduo e a educação -- Estudo de Bio-

grafias e a fixação de 
um 

grande ideal de vida.

29 -- Nacionalismo -- Consideraçóes gerais, corri o

fim de eselarecer a função 
da 

escola il,, i forinação de

,um patriotismo sá.dio.

r 1
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1'ROGIIAMA DA CADEIMA DE' DESE'NJ-10

Trubolhos maimuis

1.` alio:

Prepar;Ição (his

Dar-lhe,' técilica 1. coI:Il'_'cillIell^o prático dos truba-
ffios	ilimiulis,	(lewIlho,	illodeLI,'('111,
( . arpilII 'iri^l ' para j Ilichol ,	do
ULliol- f lrjllez^ .t lia ^ipJXaç-'k o e	(jo jr^ibdIlo no
curso pi-im^río,

	

Pr01'e ^ ;,0J '^ Ès 0 hábito de	o densenho
(Croquís) collio meio ilitilitivo lil;iis pr,'dico	j)ZIi'^j
transmissálo, ijLjsIj'^^ç^lo e	(ii^ Sil^is
(-ri,iiiçus (lo c ti rso prilliál,i,	(iiver,,as ativid^ ' dCs	(1,is
allias (te	 IIis^óri'i' CU.11(.:^I' ík"11-
g ião, ete.

Assim a	 o 11,,11) ; to (te t,:;1. o
desclifio coilio CXI)I'C',SIo do pellsalileillo,
sar (), :Juiios Y,^, roi.jjjz^^,^-jo	 Islo
colliribuir,t para que :i	gal)Ite 11111 ilivilior co-

( ,'e se li s	íie s jj ^ j vi(j ,^ (ie '^js teII(^i^11_

cias e POde11(10. Por ê^, Iv ilicio, im,tIt,)r
ÍLII , 'á-los colise quellicilicilte Illelhor oricilizt-1os nos Ira-
1):iflios

1 ti imestre

Descilho ( to lilttli . ^il. -- fillerp1 .etação aplicada cili
cositira e bord,14,)s.

Noções de descilho L',cométi . ico. -- Perspecliva 1. co-
Inétrica e

Croquís (Ic objulo ,; e p1:111 11as (f(^iIos' diariaownte).
Composições

Colisti-ti,	(Iv 1).ivtos
iríodelagem, desenho v Irib:11hos	 ré'^w;IS'
esquadros, c^jjjct^)s,	 eir.).

E,stildo da arte NI 'trajoar^^	 lio I^^;IíIo

c011i i P li ca Ç õ es dcc.or^jtivi.s usadts li-) cul-M	prilli, . Ivio.
— Pintilra de vas,)s, ele. -- Despc - ^;jj- ^i dt , s(-, nvolvel- ili-
terè.sse pela Arte

11 trimestre

De.,̂ ciiIio (to li ^ i t ili -z i l -- eroq [j í .,^ ( te	(jos
rentes 

Ilivios de 11 .	
si)Orte 0'^'itoS

Trab-lDios re lg ioilais --- Ti-m i ç^),, iw, c,^ j pailia (le mi--
]tio. wiIII (te " . oque i ro, tralmilio,; d(- bilclia, cipó, c,1 1) 11:),
barbarile, ete.

Cariona-em	Albuns, wislw;, cadernos, ete.

AproveitamenÁ& (to inaterial existeinte li,) ilicio.

Modelagem — Priniciro,, t-oiilie(-ii yieiito sôbre a ir.,,iia.

Técnica (te. iijo(lel.zi,,,eiji par.a stia Ilicillor	aplicação,

no Curso Primário.

Execução, em modelalgem, de motivos (te desciffios

feito", vol composições, objeios de
Liso, etc.

III Irimes11.c

De ,,ciffio do mitur:iI	Croquís (feitos diàriamenle)

em cóp i a tio iutur^iI. _^ Os mcsmo ,^ feitos (te

p1l1 'l1^is (-	Elicil (lei-]) ação ( i c livros, colicertos e

t . onScrv^^çaO do,.' inesillos.
Cartomi,-citi, re(-orie - (te	e de joÍ,õs para	o

esludo (Ia	-	Ouiros maleriais didáticos.

Metodologiu - - I (1110

1)	Necessidade, valores. filis (to,', Tralmilios'. Ma-
limás e DesI^lljlo lio Curso Prilil.'Irio.

1 2)	Vários iliétodos (te Desenho: suas v.InU^ Igeiis e,
desvalita -ens.

3	'̂ ^omo cii ,^imir Trib:iIIio ,̂  M^muais no	Cti r.,^o

PrillUírio 111) 1 -- 11	111 e IV ^'IIo. Correlação com

w.,, o[ltj"ls tmitérias.

4) Conio devem tralmalhar juntis as professoras de
cI^I'^Ses e a pj'ofcs .^o1 . ^t vspccI^IIizaII^I ' col Trabalhos Ma-

liu^ii".

Evoluçi_to (to De ,ei-lho da cri:inça,
T 
e ,^1k^ de	 Como con-igir os desenhos

criinças (te acôrdo com 1 evolução (1^^ linglial-e..11
grárica.

0 Deseifli;> nas atibas (te Um,tia Pátria no 1

alio priim 
1 
irio e, no,,; outros inos (to CIMIO.

7	- Como ciisimir Modelagem cori-cizi( , ioii^i(lt is

outras (1;scii)Jia^is (to proAram3.

8	Ijort:I e jw'dimi lgem conio trabaffi,')
9	0 ^ilill)iclite, o inaterial escoku- e :i (-oiitril)iii-

çíio (1^i	(lk, Tribalhos 'Manu.:)is.

10	Couio w)roveiI^x i ,^ possibilidades (to altuio e

,(to Illeio mis milas (te Tral):11110 e
11 --- 0 bom gôsto, a educação estética (lzz	cri-

ali ç:] .

(Prov^is práticas e tcóric^is em cada Irimestre, de

acôrdo com o assillito estil(hido).

11 (lizo

Coilsiruç5o (to iiiilei^i.il did,'dico para todas	!,S n^;i-

térias do pra-graiva.

h,1,
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Maior desenvolvimento (Ia cultura artística da pro-
fessora, por meio (te estudos e palestras sôbre as di-
versas artes. Êsse estudo será feito pelas alunas do 2.*
-ano, que o transmitirão às colegas do 1.' e do ^Curso de
.frabalhos Manuais, Por niei^o úe conferências iIustr^,
das com projeções de gravuras e fotografias.

Cada alua.i . será responsável por uni lema do pro-
graina. Serão depois, feitos em classes nas diversas 'tur-
mas, desenhos e composíções sôbre os estilos estuda-
<Ios, bem conio estilizações cientro (to assunto.

Estas palestras têm o fim de educar o gôsto esU-
tico (Ias professoras, dilatar-lhes os c,,)nlieciiiiento-.,
sôbre as ai^Ées, mostrando-lhes o desenvolvimento &)
espír i to humario, o seu pro gresso expresso na elevaç,_w
(te seus sentimentos e- de seu,, ideais at,ravés da belesa
nas artes: mostrar-lhes o desenvolvimento das inesi11a^^,
de acôrdo com a evolução da raça humana, estudando-
as desde os tempos prelfistóricos até às civilizações
clássicas e na atualidade.

Formar as professoras o amor pelo belo, o desejo
de transmiti-lo a seus alunos, por ser isto, além de
grande fatoi- educativo, um dos melhores meios (te ele-
vação moral.

I triínestre

Material vara o ensino de L. Pátria --- Iliv,1ração
Ados Jogos para leitura e linguageni.

Cartonagein (te gravuras para exercicios de lin.,wa_
<,Qin; albuns, e^c.

Desenho do natural: plantas, animais, ele.
ção e composições aplicáveis 

em 
costura e bordado.

Ponto siniples para Curso Primário.
Croquis executados diàriamente, como	exe1-C^f_^j1)

de imaginação reIacion,ado,^, ao estudo de lAn,gMa
tri,a.

Estudo (Ia evolução da cerâmica, ^1 sua história.

Il trimestre

Cianstrução te jo
g
o- e material (te ilustração Y)a^^a o

ensino de Aritmética e Geonietrk^ (cartona,.,,,em'^ '
Desenho tii-,^do no natural e composição apli,.,ada

em t"b,,illios manuais.
Croquis feitos diàrismente para ilustraç,-lo <te iiiLis

no qu,aüro negro.

III triniesIre

Construção de jogos e inaterial de ilustração j)W',R
o ensiiio da Geografia e da História (desenho, moíb , la-
gern e P-a,.rtonagerr).
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Carpintaria — construção de pequenas estantes
p,,,ra insetos e I)&queiios aniniais. Fichário e albuns
para botânica.

Desenho do natural — fi
g
ura humana.

Cro,lu i s executados de inia ginação, sôbre temas co-
nhecidos e com aplicação das regras de perspectivas es-
tuffi^das (Trabalhos feitos diàriamente).

Nlodelagem de obj etos e de material did-ático.
Estudo das partes do ^orpo lium,,.no, em argila.
Realiz,,.ção, em modela

g
em, de diversos estu-GCIS

Geo,grafia, Ciências ' Naturais, História, feitos nas clas-
ses I)r.iilárias (ii)al)as, <'relévos, aspectos físicos, etc.).

P ' lestras — Estudos sôbre as diversas artes anti-
gas e modernas (Gre ga, Japonesa, Romana, Egípcia, Bi-
Z.M[ina, Italiana, Francesa, Flamen,ga, Estava, Peruana,
Portu.,mesa, Marajoára, Brasileira).

,Os artistas ctuais brasileiros.
-Observação da realização dos trabalhos nas clas-

ses primárias.

Metodologia — 2. 0 ano

1) 0 desenho nas aulas de Aritmética.
2) 0 desenho nas aulas de Geometria.
3) Trabalhos manuais nas aulas de Aritmética e

Geometria.
4) Trabalhos Manuais nas aulas de Geografia e

História e Ciências.
5) Os Trabalhos Manuais e o Desenho ria forma-

ção do museu escolar.
6) A ModeLgem nas aulas de Geo,grafia, História e

Ciências.
7) Os Trabalhos Manuais e o Desenh,) no Método

de Projetos.
8) A influência dos Trabalhos Manuais na forma.

ção do caráter. Os Trabalhos Manuais nas classes espe-
cLis. Alunos anormais.

9) Os Ti-aba hos Manuais e -a escolha de profissão
Os Trabalhos Manuais como Uinte de expres^ão e de

,graii(les recursos para revelar aptidões que podem ser,
muitas vezes na própria escok' priniár I a, aproveitados
como um dos critérios, na escolha de uma profissão.

PBINCíPIOS GERAIS DE EDUCAÇÃO

(No regulamento, Metodologia Geral)

1. 1 ano

1 — Esfera da educação — Fundamentos e peder
da 

educ,^:ção. 0 "ideal educativo" 
em 

face do "ideal de

17
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vida." 0 unilateral ismo, defeito capital de várias cor-rentes.

2 -- Função da esc-,^la — l',vOlU Ç ao da escola. D i s-tin ção entre educação formal e não formal. Vanta gens edesvantagens de cada Luna. fli e l ar(luia dos edu'̂ cado-res. Influência poderosa da família, como fator funda-
inental. Necessidade ele conhecimento e correspondên-
cia dessa Iiii-arquia para a f,)rm^.Ção do caráter do edu-
catido.

3 — A n atureza do homem — Instintos e cap,aci-
dades. Ed11c2 b i lidade do homem sua atividade própria,
Sua plis ticidade e capacidade pal 'a modificações. A e( ; ii-
cação completa ou integral.

4 -- Aprender e ensinar — C ar
acterísticos da apren.diz,i ÍÍ ei ,̂ i. Diferentes tipos de aprendizagem. A aprendi-za.gem e a conduta.

5 — Interêsse — Diversos sentidos. Teoria do in-
terêsse peda gó gico . Natureza psic,^ló ,lic,a, d() interêsse.Iii[crêsse e 's
religiosos	

c Í^orÇ,). Móveis instruti 'v̀ os . Motivo s é t i co-
. Evo,'ução dos interêsses. Meios para de.sper~tar '^ interêsse. Éducação dos interêsses.

6 — A in otivação na aprendizageni — Fatores e fon-tes de inotiviação. 0 processo de aprendiza gem. Aprendi-
zageM coril o reação. A comp^exidade de re ìções. Apren-diz,^^genj P riM ária e concomilante. Condições fisioló gi-
cas, Psicológicas e educacionais. Princípios gerais e leis,da aprendiza,gem.

7 — 0 pensamento no Processo de aprendizagem
Relações entre o p eiis g niento e a lingua gem. -Relaçõesentr e o pensamento e outras formas de ex'pre^sao.

8 — Hábitos — Na t ureza do hábito e caracteres es-senciais -ao mesmo. Diversas espécies de hábitos. Re-
ggras para su i formação. Re'ações entre a memória e o
hábito. Belações entre o pensarnento e o hábi to. A in-
fluência dos hábitos no processo educativo. Os Iiábit ,,^s eo caráter.

9 — Matérias e atividades — Critério que deve ser
obedecido ria escolha P ara j uI^aniento do valor & s
Enesili as, considerando a harrnon^'ia no desenvolviment,)
do educando. Su,,estões para o desenvolvimento dasatividades e a p recição dos resultqdos.

10 -- 0 inétodo em geral — 0 método ,era]. A ..-iná-lise e a síntese. Natw^cza e nccess^dqde da an,,'tlise e (Ia
síntese. Formas de zliálise e síntese. Aplicações peda-
gógicas.

0 método P eda gó-1co — Necessi(Lde e im-
portânci,^ do método na e`duêl Ção. Suas b.ase^. o mé-
todo e a pedagogia. Classificação dos métodos, segundo
cO rreales várias.
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12 -- Pi`ncipios prais dos métcJos de ensino —
Educaçúo funcionzd. Métodos de (leseiivolvil,11^il,^^ 0,1
a,ti\, o.,^ e método.^	A amál'se, a síntese, a in-
duçao, a deutiçL--j, a expciinientaÇao, ete.

j^3 — Classific.ção dos pr,)cessos verbais de ensino,
coni silas subdivisões. Estudo-análise dos mesinos para
ap^ -aÇ5C5 pedagógicas.

14 -- Modos de ensino. — Modo individual, simul~
ti^meo, misto. Vantagens e desvantagens de cada um.

2.' ano

1 — Or-9nização da matérin — En
s ino sistemático e

ensino incWcntal ou ocasional. Oi- Í<aii^ziç 7̂io Ió^"ica e or-

-aniz^^çzio Corielação. Sistematização. As-g
suntos centrais e assuntos sectindários.-

2 — 0 ensino por nicio de Definição
do "l)i-ol)leiii^i" e tipos vários. Suas ba

s
es P ^ lividades

diretrizes. 0 pensaj^-.ento reflexivo. 0 "problema" e a
sisicin,,ttização no trabalho.

3 — 0 estudo diri lgido — Tipos de estudo. Erros
entre os mesmos. Conio estudar. Naturéza dos princi-
pais fatores no estudo e suas relações -- a 111-, ) Liva Ç ãO , a,
or^y anizaç5o de idéias , jul gan i ento, inciriorização, Liso das
i(léias. Livros, jorna^s. (ĵ"jcionários, enciclopédias e ou-

tras obras de referência.
4 — As diferençns individn-is rio inesino 1«rupo de

trabalho — Necessida(,'e de atenção aos diferenles graus
(te pro g resso e as suas causas deterininantes. Adaptação
(lo materiu1 e dos inétodos de instrução às exigências da
limitação &s diversas capacidades.

5 — Ensálos para o ti^a[aniento peda gó gico das di-
ferenças inuividuais — Individualiz:iç5o ^^ô ensino. 0
ensino ministrado diferentemente a grupos de n^unos per-
te^w,_, n1cs à inesma c1a.,^se. Trabalho fora do liorario es-
cf,lar. Trabalhos snl)leiiieiitare.s em qu q iit ; (Iade e quali-
(Iade. Mínimo essencial. 0 sisteim^ Winnelda. 0 111a110
Cousinet, o Plano Jeria, o Plano 1.\Lekinder, o sistema
Platon, o sistema Gary, e outros sistemas de nienor di-
vul,gação ensaiados na Europa, Estados Unidos e entre

nós.
6 — Os "centros de interêsse" — Princípios capi-

t g is. GIob^JizaçÍ-10 e correI:^ç "̂n dos (studos- Aprec1^ção
sôbre os ',centros de interêsse

0 sisein ,1	— Ori -en] e seu hist^)rico.
dei Bambini". A pedu.-o.-ia científica -de Mop

-tessori.
8 -- 0 Plano Da'ton — Adaptação do Plano DnIton

dPrítro da miuil orIganiznçi-m das escolas brasilciras, como
um dos meios p^^-ra atender às diferenças individuais.

,1
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Ensáios feitos nas Classes Primárias Anexas à Escolade AperfeiÇoamento e seus resultados. Organização domaterial.

9 — Unidades de trabJho — 0 sistema de projetos.
Origem, princípios básicos. Característicos que Irielhor
definem o projeto. Conf i-onto com OLItI_08 sistema .

meio de projetos. os
Vanta ,,ens e Perigos do ensino poi11 
probleinas" rio projeto . Os P rop ósitos que os det e 1. ^ ,) i_
MIM. Critério para jul gar o valor (te um projeto. o
lugar do professor. A questão (Ia autoridade. A
za Ção lógica e Psicológica. 0 lu-ar de tini e ouiro. 0
Projeto e o pro grama .-0 projeto é as diferenças indivi-
duais. 0 projetô e a socialização no trabalho. 0 pro'e_
to e a disciplina.	 i

10 — Disciplina — Liberdade e disciplina. Natu-
reza e firineza da autoridade. C ompreensão da criançae 

r
espeito a sua personalidade para conse guir elevá-la.

Castigos e recoiripensas. Disciplina prevenUa e repres-
siva. ' Disciplina construtiva . Meios conducentes a um
"fim superior de disciplina."

1 1 — Plano de l ição — Finalidades. Seu histórico.
A influência do "plano" no preparo das lições. 0 lugar
do "plano" no processo educativo. Pontos flindanientâis.
Como organizar o "plano".

12 — Medida do trabalho — Meios Para o "contrôle"
do trabalho. Registro. Ficha,,; i ndividuais. Gráficos.'
Caderneta do aluno. Os boletins.

13 — Pro
g
rama , — Determinação dos objetivos e

conteudo do pro,li-ama. 0 Pro rama , e as diferanças iii-
dividuais. Orgarrização de programa.

14 — Bibliotéca — Seu lugar na escola . Sua or-ani-zaÇão. Classificação por asstmtos, Por autore s e po,
títulos de obr^,s. Funcionamento da bibliotéca.

1 5 — 0 educador — Suas res ponsabilidades na obra
da educação. Fundamentos da 2utoridade. Personali-
dade do educador, tiaços desejáveis.

16 — Assistência técnica — Al guns problemas daassistência técnica. Conheci mento do^professor e Le sua
atitude perante o trabalho. Conhecinjento dos alunos e
da classe. Conhecimento do trabalho . Visão (10 ConjuntoA atitude do técnico em re12ç.ão à escola e os profes-501' e s. Seu ideal Pedagógico. G ,)nferénciús com os pro-fessores e participação iniedIata dos trabalhos e.^c^)ja_
res. Aplicação dos princípios que cimentam o pro.
cesso educativo. Colaboração no sentido de unifie,ar o
es
p
írito da . escola, Concorrendo para a vida harmoniosa

da instituição.
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PRO,ÇxBAMA DE PEDOLOGIA E DE PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAL APLICADO A' EDUCAÇÃO

1.* ano

1 — A psIcologia geral e a pedologia — Definição
e objeto. Esbôço histórico. Necessidade do seu estudG
para o educador. A psicolo gia racional e a psicolo ll ia ex-
1)ei , iiiieiital; a aplicação desta última aos problenias edu-
cacionais. Os métodos de investi gação psico^ó,-ica-

2 — Desenvolvimento da criança — Crescimento
físico sob seu aspecto quantitativo, quaI^tativo e inGr-
fológico. Leis do crescinTento.

3 — Métodos para o estudo do desenvolvimento
físico — Métodos antropométrico e fisionlétr i cos - ltidi-

ces: iiorfoló,"ico, de robustez e de nutrição.
4 — F.Aores do desenvolvimento:
a) a hereditariedade (estudos de Galtois, Weisman,

Mendel e Pearson) .
b) o meio social, -sua influência sôbre o ser e ati-

vidade humana.
c) as glandulas de secreção interria, sua influên-

,cia na constituição corporal, no desenvolviinenao men-
tal e no temperamento.

5 — Noções de biotipologia — Segundo Si,gaud,
Gjovanni, Vio,a, Bárbara, Pende, Kretselimer.

6 — A base anátomo-fisioló gica dos fenômenos

psíquicos — 0 sistema nervoso da vida vegetativa e o

da vida de relação.
7 — A motricidade — Sua ev . ,)IuçSo. Métodos para

o estudo da motricidade: os testes de Oscretzky Walther

e outros.
8 — A sensação, como elemento psíquico que nos

leva, ao conhecimento do mundo exterior. 0 substnatum

anátoni-o-fisioló gico da sensação. Métodos p,^,ra o estudo
(Ia sensação. Limiar absoluto e diferencial. Medida da

acuidade visual e auditiva.

9 — Imagens — Propriedade das iinagens — Várias
espécieis de i=gens. Tipos inia l,finativos. Diversidade e
determinação dos tipos imaginativos.

10 — A percepção, sob o ponto de vista funcional.
,^ 11 a evoluç,,.io na crianç q . A percepção da côr, forma e

espaço . Dinamismo e sincretismo (Ias percepções através
dos estudos de Descouedres, Sedgers, Cousinet, Meili,

Pia,get. Sua relação com a. aprendiza,gem da leitura e da

escrita.	
— Algumas teorias relativas à aten-11 — A atenção

ção . Seu papel na economia da vida niental. Vários as-

pectos da , atenção. Sua evolução na criança. Estudo ex-
perimental. Testes de atenção. Educação e ortopédia.

1
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12 — Instintos e emoções — Característ'cos dos 1115-
tintos: sua lelação com os	instrumentos de da
ptação: a inteli , L.,ência e o li:'d)ito. sua relação coin as
e rnoçõe,s. 0 estudo das cinoçoes.

13 — Interêsses — A cvcl ii çfio dos interêsses i!ravés
das id--des. Métodos para 1)esquisa dos in,'erê^.Ses. o
in',crêsse em face da educação.

14 — Formas de atividade — Atos reflexos, inslin,
tivos, i m.pulsivos, esponUineos, -,7(;I tl ntár,'o !3. Teuipos e
reaçao simples e discriiiiinativa.

Evolução da ativid,-,de através das idades: do jogo

co ti-ab, , Iho. Ergo grafia: Curvas de trabalho. Tipos de
trabalhadores.

15 — A fadi l-a — Sua natureza e função . Seus efei-
tos sÔbrc 0 traba --h o. P1oces^.o.^ p^^ia a niedid^ da fadiga.
Sono, sua função biológica. 0 sono na criança.

16 — 0 desenho, como J^nL, ,ua ,,eni ^,áfjca da
Sua evolução. 0 estudo dos in1e^êsses e (Ia intelig,ência
através do desenho. 0 teste de Goodenoug11.

17 — Lin -Igua ,Íem — 
Sua origen, e eveiução. Funções

da lingualgeni. AnoinalLs. ReLções entre a iinguage_ii e
o pensamento.

18 — Memór^a — Suas forma as e mecanismos. De-
senvolvimento da meinória. Sua relação com a inteli-
Iléncia e com o inlerêsse. Testes de memória.

19 — Apreiid'zageiii — Caracleres do ^:prend;zado.
Leis de api endiza,geiii e suas aplicuções . j^l1 edi^a (ia
aprenúiza^^eni. 0 P rob lenia Ga transferência.

20 — Testemunho — Es,u(los experinienais de 13:net,
Stein, Varendonck e outros. Su I s conclusões prátic,^s.
11eúa 1,o^,ia do testemunho.

21 — Ilit eli ,',Iência: Sua função na vida do indiví-
duo. 0 desenvolvimento intelectual da criança. A ; nte-
ligência se1150 - 111010ra e a intcli^,-,ência racional. A inte-
Iigênc^a global e a inteligência in,egr21. As três oper^_
ções capitais de uni ato completo de inte1 7,Iência. A
c), I il)^eeiisã,) e a invenção. Tipos i nenjais . ^%1edjd^1 da
inteli

g
ência, A escala métrica de Binet-Sinion. Outros

test es PsicolóOgicos, individuais e coletivos. Técnicas e
'^vaJ;açao ilo^

22 — E'leinentos de estatística a p Ili cada à Wolo ,-ia e
à e^ncaçào. Medidas e valores re li)iesentativos (te gran-
deza e variabilidade. Pejeentila geni.	'xCori eiições.	1 , - -
pre"ãO gráfica: CLII-Va de fiequência, o l-iva ( 'e Dalton,
quadro de duas entradas, perLi bio-psíco:ó.,ico.
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II ANO

Psicologia Individual
4%1—

1 — 0 estudo da personalidade — Constituição,
lemperaniento, cará,cr, tipo iiieiiLal. Fatores que atuani
na iormaçáo da personalidade: lici-editai^ie(iade, ambien-
te lainiliar, nieio ec^jnôinico e culiural, euticação e au-
Lo_(_üueaç^^o.

Algumas class 7 ficações ctoIó.gicas (Ribot, PavIov, Vi-

renus, L,^soursky, Kretselinier, Spran gler, Jua.—, Iley-
iíi,in,,) . Li-me, (to poiit^j Le vista de Anuler, Piagel e ou-
tros sôbre a influència. social.

Lsiudos ce persodalidades célebres -- infância e fa-

tores que a,girani na sua forinaçãa.

A vontade como fator importante na formação (Ia
personalidade . — Sua função e re.ação com a intelig, ên-
cia. Sua educação.

2 — A psicolo,gia do educador. — Caracteres ])i,)-
psíquicos favoráveis e desLvoráveis à profissão do ina-
gistério. AI ,- ,uns eJucadores célebres: Pestalozzi, D. Bôs-
co, Anchiet à, ele. Personalidade do eclucador na escola

nova.
3 — Crianç,,^s excepcionais, sul) e super-dotadas. --

Definição do anormal. As causas prováveis de anorniali-
,dade. Anomalia dos sentidos, da motricidade, ela inte-
ligência, do caráter. Tratamento e educação de criança s
retardadas, psico-neuróticas, perversas. Crianças sui -
do-mudas, gagas. Outras deficências. Estudo detalhado

de tinia criança excepcional — aninese, desenvolviMen-
to físico, biotipo, inteL lgência, coniportamento, cz^ráter.

Organização das classes escolares e coniróle objetivo do
trabalho escolar:

1 — A seleção das crianças em classes hoiiio,<,,ênias.
MateriA empre gado para a seleção. Testes -de inteli-

gência e de escolaridade. Critérios recomendados para.
a constituição das classes lionio lgêniis: o dos quoc^lciites

in',electuais, o dos percentis e o dos coeficientes menWs.
2 — A medida objetiva do trabalho e dos métodos

escolares. 'restes de desenvolvimento geral e de proiio-

çoes suas técnicas e interpretação dos resultados. Cri,

térios de julgamento . Indices sôbre as poss ; bilidades so-

ciais, econômicas e inte',ectuais dos alunos, introduzidos
como corretivo na apreciação do traballio pedagógico.

3 — Monografk. de tinia classe esco:ar. Estudo das
diferenças individuais do.^ alunos, quanto ao asl)cclo

físico, mental, social, moral e peda gó gico, aplicanâ0

neste estudo os testes, inquéritos e ^n t̀ros métodos (te

investigação estudad!os durante o curso de psicoIog^a.
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4 — Quest5es sôbre a orientação profission-I. A
seleção profissional e os métodos de investi lgação.	0
Pape l da escola p rimária, s e cundária e normal na ori-
entação profissional.

Biologia

Desenvolvimentn no Curso de Psicolo g
ia e de acôr-do 

com as necessidades da c.deira.
1 — Introdução. Belação com outras matérias.

Seres animados e inanimados. Ca r^cterLlicos dos pri-me I ros. Divisões da B1101olgia.
Prot^P'asma, cél-tlls e tecidos.
Es pec'e% de seies vivos. Estrutura e vida de

certos animais e plantas unicelulares. Outras formas
mais com plexas de seres vivos (I)luricelulares), desta-
cando a evoluÇao do sistema nervelso na série animi. 1.

4 — Sisteolu neivoso do liconco l . Cel Idas e fibras
nervosas; impulso nervoso; fenÔmen-os sinatices. Refle-
xOs cio 1.', 2.' e 3. 1 tipo . Sisteala cé^ebro-cs,)inhal: nic-
clula, cerebro, cerebelo. etc., suas funções. Reações.
Sistema do gr,, ^nde simpático e sua função. Gran^es fun-
Ções do ap ,̂ relho nervoso em conjunti.

Orgãos dos sentidos e suas funções.
R ep rodução dos seres vivos e perpetuação da

vida. Crescimento físico do ser humano.
7 — Hererlitariedade. As leis de Mendel. Exemplos

de cruzamentos vários. Caracteres liereditários e adqui-
i-idos. Ammialis. Herança li gada ao sexo.

8 — Desenvolvimento &' vida social. Com p risalis-
mo simbiose, paras?tismo e outras formas de associação.

9 — Ilereditariedade e o i
.ne : o. Meio ambiente como

fator agindo ^,ôbrc os seres vivos.
10 — Eugenia. Meios de saneamento da raça. Sua

importância para a, sociedade. Seus limites.

Programa de educação física

A educação física na Escola de Aperfeiçoamento
tem por ,ibjet;vos:

1.* Oferecer ao corpo discente os meios e práticas
necessárias a sua reeducação física, e todos os benefí«
Cios que a sua prática, como instrumento de sociali-
zação, pode contribuir para inte gralizaÇão da aluna, no
meio em que ela terá de ag

ir, conio através da expe-
riênc^a, conbecer diretameri`te e de modo próprio, os
valores que, mais tarde terá que apreciar e orientar no
seu campo de ação.

2.' Fornecer às alunas os elementos técnico-cien-
tíficos para, quer como professoras, quer como orienta-
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doras, quer como assistentes do ensino, assegurar uni-

formidade e eficiência no ensino da referida matéria.

A essêiici,. , e ~Liis da Educação Física, já não se
contêm denti-o dos estreitos poslulados (10 critéri-o ex-

clusivista. Seu ensino para preparação de especializados
não poderá ina's ser confundido com os aspectos p^,rti-

culares de seu ensinamenlo técnico: ginástica, jogos, ele.

Assirri é que a Escola de Aperfeiçoanienla, integrAizada

nas modernas conquistas da educação, que vem ope-
rando um movimento intenso de rcionaizaÇão 

em 
to-

dos os sectores dos processos educacionais, integralizou
a Educação Física no sistema global da educação. 0 pro.

grania que aqui temos dl)ortunidade de apreci^-r está,

pois, traçado de tal forma, que o seu entroncaniento no

pro grama geral não perde tempo em repetir matérias
cujos estudos são feitos em outras cadeir,.s do curso
geral, com a preocupação, apenas, Por parte da professo-g
na da cadeira, de ajustar os conhecinienlos auquiridos

aos objetivos de sua especialiffiide.
Dentro desta orientação, o curso a ser ministrado

divide-se em duas fases:
1.' a que se relaciona diretamente cQm a pessoa da

aluna, visando efeitos pessoais;

2. 1 estudos tearico-práticos, que encerrem todos os
"drills" necessários a sua 

Preparação profissional.

1. 1 Fase

Atividades gerais, cujos efeitos recaiwn direta e deli-
beradamente sÔbre a personalidade física, m-or^I e inte-

lectual da aluna, constituídas de:
,a) exercícios adaptados às condições fisio-moto-

ras (ks alunas;

b) exercícios de reeducação aplicados a condições

especiais;
c) jogos competitivos, recreativos e de competi-

ção esportiva;
d) clubes;

e) excursões a institu ; (^ões espartivas e participação
nas atividades, quando convenientes.

2. 1 Fase

Atividades teórico-práticas.
A) História gei, .,1 da E'ducação Física:
a) anti

guidade -oriental;
h) anti guidade clássica;
c) renascença;
,d) período moderno;
e) período conteniporaneo.
B) Educação Física no Brasil;

fin
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C) Or
g
anização e administração da Educação Fí-

sica rio Estado.
D) E,Ludo e crítica dos métodos atuais de Educa-

ção Física;

EI ) Objetivos gerais da Educação Física;
F) Noções de anatomia e fisiologia ap^icadas (em

colaboração com a cadeira de Biologia);
G) Aril'ropoilicti-ia a plicada — niensuração, pesa-

geril, índices (em colaboração cona a cadeira de Psícolo-
g^a Experimental) ;

11) A Educação Física e a. Higiene.

ChissIficação das atividades

A) Forin,9turas;

B)	Mal-cha s — seus valores diferentes tipos;
C ) Evoluções, individuais e ^oletiv'qs;
D)	Gin,'Istica:

a) flexionamentos, extensões, rotações, pensões,
circulIffil ÇõeS : hvros, com aparelhos p ortáteis e f,'XOS'

b) estudo dos valores dos ei,_ercícios em um I)r-j%i -a m , 1 de ütiH comple,'a;
c) gInástica aplicada a condições especiais, indi-

vidual e coUii,va;
d) estudo da nom, enclatura;
e) classi-ficação do movimento qUaulo à coorde-

wçao e direção;

à 
f ) Incios e modalidades dos processos de apl'c.a-

ção e execução dos exercícios quanto a sua. molivação:
a) por imitação;
b) por imaginação;
C) Por interpretação;
d) por comando.
E) Jo.Íos:
a) teoria, valores, classific,-ção;
b) re gras e práticas dos jogos:
1) recreativos (ativos)
2) esportivos.

F) Natação e exercícios aqtlá ti (-,Os, salvamento;
G) Dansas: sria ori gern e seus valores:
a) dans& g^nást1ca;
b) dansas regionais;
e)	dins-i interpretativa.
11) Atividades coniplementares:
a) 0.s clubes e seus valores no pro grarna da Edu-

CaÇ,I ,) Física e na socilização escolar;	'
h) excursões e sua interdependêncii com a Educa~

ção Física, or ganização e execução (em colaboração com
'e Socialização).

Secret.ria da Educação e Saúde Pública, Belo Ho-
rizonte, 30 de junho de 1937.
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Cristiano Alon!eiro Machado, secretário da E^ucação

C 'Saúde K,.blica.

.,VECl^ET0 N. 888

Cria um lugar de	no rnunicípio de Além
Puruibu

0 Govern q dor (to Estado de Mina s Gerais resolve

criar iiiii lu,,', I r de e s t agiária n,a escola urbana do bairro

das Ofic'ws da Leopoldina, em Além Paraiba.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de j u-

nho de 1937.

BENEDITO VALADABES BMIRO

Cristiano Alonteiro Machado

DECRETO N. 889

Oulorga à Prefeitura Alunicipal de oliveira concessão

para aproveitainenlo de energia h idráldica IM c(]-
choeira (1 0 Butisla, do ribeirão do £Urral , siluada no

d,'sIrito de Japão

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

das atribuições qUe lhe conlerein o ^jrt. 38, ris. 3 e 8,

da Coiistittiiçúo do Estado, e o decreto federal 11. 584,

de 14 de janeiro de 1936,

DECRETA:

Art. 1.1 Fica outor gada à Prefeitura Municipal de

oliveira, aquí denominada Concess ; onária, respeilados os

direitos de terceiros, onterior e le lg almente adquiridos,
concessão para o aprovei Larnen to industrial -a encislia

hidráulica corirrespondente à descarga de derivação de

OitGCCIllos e trinta (830) litros por se gundo e à iltura

de queda de vinte e três ( 2,3 ) metros, 'na cachoeira do

Batista, do i^ibeii , ,-io do Curral (ág il as comuns), siluada

no distrito de Japão, a nove (9) quilônietros da sede, no

município -C.e Oliveira.

P grágra fo único. 0 aproveitainento C.eslina--^;e 
Í'1

pro-dução, triinsfornwÇ'510, transinissão e distribuiçao de

enev!d ,,1 hidro-elétrica para serv i Ç os PúblicOs federais, es-

tadua^s e municipais, para serviços de utilidade pública

e o^)ia comércio, no distrito de Japão, do inunicípio de

Oliveira.

Ai-L. 2.' A titulo de exi lgências preliminares e 
com-

plementares das colilidas, no ai- I. 158 do Códi <̂ ^o -'e Águas

1

	

L,
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e que, por isso, deverão ser cumpridas integralmente,
sob pena de ficar de nenhum efeito o presente decre-
to, a Concessionário obriga-se a.

1 — Apresentar, dentro do prazo de um ano, con-
tado da data da p ublicação dêste decreto, em três (3)vias:

a) planta do trecho do curso da á gua a aproveitar
e dos terrenos marginais inundáveis pelo refluxo pro-
duzido Pela barragem, na escala de um para dois mil( 1 12. 000) ;

b) planta da faixa do curso onde se projetar a bar-
ra gem, na escala de um para duzentos ( 1 1200)

e) projeto da barra gem, vertedouros, comportas,
etc., na escala de um pa`ra duzentos (11200), com de-talhes na es

cala de um para cincoenta (1150) e um paravinte (1120);
d) projeto do canal de d erivação, na escala de uni

para duzentos (11200), com perfis transversais;
e) projeto do depósito de carga, na escala de umpara cincoenta (1150);
f) projeto e cálculo dos tubos de carga, !na escala

de um para cem (11100);
g) projeto de usina hidro-elétrica para a produção

de corrente tri fásica com cincoenta ( 50 ) ciclos; dese-nho das turbinas, descrição dos alternadores, transfor-
madores, para-raios, etc. ;

h) projeto -das linhas de trnnsmiss50, acompanhado
de mapa detalhado da região, em escala conveniente;

i) memória justificativa, incluindo orçamento glo-
bal e detalhado das diferentes partes do projeto e das,desapropriações a fazer.

11 — Assinar o contrato de concessião, den tro do
prazo de um mês, contado da data da publicação do atode a provação da respectiva minuta pelo Govêrno Es-
tadual.

Art. 3.0 A minuta do contrato d isciplinar desta con-
cessão, da qual constarão as exigências de ordem técni-
ca , fiscal, administrativa e penal, previstas no Códigode Águas, será p re

p
arada pelo Serviço da Produção Nli-

neral e submetida à aprovação -do Secretáriada A gricul-tura.	 o
Art. 4.1 Desde a assinatura do contrato de conces-

são, a Concessionária gozará dos favores asse gurac! ,os pelo
Código de Águas e pelas leis especiais de as `sistência às
empresas de serviços de utilidade pública.

Art. 5.' As condições de exi gibilidade de reserva
de água e energia, de que trata o a7rt. 155 do, Códi-o deÁguas, assim como a hipótese de exigência e aviso ` pré-
vio, serão estipulados no contrato de concessão.

— 269 —

Art. 6.0 0 capital a remunerar será o efetivamente
invertido nas in4?-talações da Concessionária e que con-
corra, de modo permanente, Para a produção e transfor-
mação da energia elétrica.

Art. 7.o Os preços de energia nos terminais da usi-
na serão fixadc) ,s de acôrdo com o Código de Águas e
outras leis reguladoras -da matér.a, estabelecendo-se no
contrato de concessão, a justa remuneração do capital a
que se refere o art. 180 do mesmo Códil,w.

Art. 8.1 Para a manutenção da integridade do ca-
pital a que se refere o, art. 6." do presente decreto, será
criado um fundo de r^serva, que proverá às renovações
determinadas pela depreciação ou impostas por aci-
dentes.

Parágrafo único. A constituição dêsse fun , ^o, que
se denominará fundo -de estabilização, será realizada por
quo,tas especiais, que incidirão sóbre as tarifas, sol) a
forma de percenta

gem. Essas quotas serão deterininadas
em função da duração média do material a cuja renova-
ção o dito fundo terá que atender, podendo ser modifi-
ca,ilas trienalmente, na época da revi c;ão das tarifas.

Art. 9.' Si a receita proveniente do fornecimento de
ener 

'
-ia for insuficiente para a reniuneração do capital

invertido nas instalações, na base estabelecida no contra-
-to de concessão, e para atender à manutenção dos servi-
ços, os deficits verificados em cada triênio (período
marcado em lei para a revisão das tarifas) serão rell-is-
trados a débito de conta especial, intitulada "Lucros a
corupensar% cujo saldo vencerá os juros que forem fi-
xairlos para -o capital invertido, sendo aniortizado em sub-
sequente período de tarifas, para o que será computado
coin despesa nesse período.

Art. 10. Si, pelo contrário, a receita for superior
às necessidades a que se refere o artigo precedente, o
excesso verificado será re gistrado a crédito de conta,
também especial, denominaâa "Lucros de compensação".

Parágrafo único. 0 saldo dessa conta será consi-
derudo como receita no subsequente perío 1 ^o de tarifas.

Art. 11. 0 prazo da presente concessão para pro-
-dução e exploração de energia é de trinta (30) anos,
contados da data da assinatura do contrato.

Art. 12. A Concessionária obri.-a-se ao pagamento,
ao Estado de Minas, das taxas a que se refere o art. 1.1
do decreto 24.673, de 11 de julho de 1934, na forma -do
acôrdo entre o Govêrno 

da Bepública dos Estados Uni-
,do ,,, do Brasil e o do Estado de Minas Gerais, para a exe-
cução, em seu território, do Código de Á

g
uas, firi-nado

a 24 de janeiro -de 1936.

Art. 13. Revo.-am-se as disposições em contrário.

1
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0 Secretário de Estado dos Negócios da A-ricultu-
ra, Indástria Comércio e Trabalho, a^̀ssiiu o teiili'". enten-
dido e faça cumprir.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, ao 1.' de
julho de 1937.

BENEDITO VALADARrs BIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 890
Aprova têrino de adiminento ao conirato de 2 de ou'izbro

de 1914 entre a Prefeitura de Cambuquira e a Com-
panhia Sul Mineira de EleIricidade

0 Governador do E ,,tado de Minas Gerais, usando
das airibuições que lhe confere o -,rt. 38, ns. 3 e 8 da
Constituição I`st^idua1 e .(> decreto federal 11. 584, de 14
,de janeiro de'1936,

DECRETA:
Art. 1.* Fica aprovado o têrmo de aditamento ao

contrato ('e 2 de oulubro de 1914 entre a Prefeituia (te
Ganibuquira e a Companhia Sul Mineira de Eletricidade
assimido 

em 
22 de janeiro de 1937 e g l)rov,-i(!o pela C,^'

rii,g ra Municiwal de Cambuquira. em sessão de 11 de ia-
neir,o de 1937.

Palácio (Ia Liber^ade, em Belo Horizonte, ao 1.' de
julho de 1937.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 891

Aprova contas da Prcfeitura de Itanhandá

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usan^o de
suas atribuições e de ncÔrdo com o disposto na alínea
XIX, arti lgo 12, (to decrelo núniero 9.847, (te 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer (19 Secretaria do
lWerior, -i ,, (-ontas i)re ,^t:^das pelo prefeito de It:wIi^1n(U1,
senlinr Ferwindo da S ; I ,,-,,i Co

s
ta, relativas ao exercício

de 1933, e assim demonstradas:

Receita:

Renda arrecadada	 99:386$700
Outras c-perações	 60:000'^000

159:386$700
Despesa:

Despesa realizada	 127:701$800
OWi-as operações	 20:714$100
Saldo para 1934	 10:970$800

159:386$700
Situação patrimonial:

Ativo	 388:025$800
Passivo (empréstimo com o Es^ado)	328:12(;$(;00

Patrimônio líquido	 59:899$200
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju-

Ilio de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 892

Aprova contas da Prefeitura de Itanhandá

0 Governador d. (> Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acÔrdo com o disposto na alinca,
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resolve
aprovar, nos termos do parecer , c_a Secretaria ('o Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de Itanhand(1, senhor
Fernando da Sisva Costa, relativas ao periodo de 1.' de
janeiro a 30 de junho de 1937 e assim demonsiradas:

11,ceita:

Saldo de 1933	 10:970$800
Renda arrecadada	 64:399.1990U

Outras operações	 1 .5 : 000,1'.W00

90:370$700
Despesa:

Despesa realizada	 67:887$700
Sal-o que passa para a gestão do se-

nhor Pedro Cunha	 22:483$000

90:370$700

li-
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju.
lho de 1937,

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

. DECRETO N. 893

Aprova contas da Prefeitura de flanhandú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itanhandá,
senhor Pedro Cunha, relativas ao período de Lo de ju-

a 31 de dezembro de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido	 24:483$000
Renda arreca,dada	 33:367.^400
Outras operações	 1:326$300

Despesa:	
57:176$700

Despesa realizada .. .. .. .. .. .. ..	43:309$500
Saldo para 1935	 13:867$200

Situação patrimonial:	
57:176$700

Ativo	 390:922$200
Passivo	 177:250$900

Patrimônio líquido	 213:671$3U

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju-
lho -de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 894

Aprova contas da Prefeitura de 1tanhandú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acÔrdo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as co-ntas prestadas pelo prefeito -de Itanhandú,
senhor Pedro Cunha*,>"relativas ao período de 1.' de j a-

neiro a 28 de fevereiro de 1935 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 13:867$200
Renda arrecadada	 3:271$000

17:138$200
Despesa:

Despesa !realizada	 6:487$800
Saldo entregue ao seu sucessor

	10:650$400

17:138$200

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju-

lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Alaria de Alkinini

DECRETO N. 895

Aprova contas da Prefeitura de flanhandá

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usanido

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do

Interior, as contas prestadas pelo prefeito de ltanhandú,

doutor Delfim Pinho Filho, relativas ao período de 1."

de março a 31 de d.ezembro de 1935 e assim denions-

tradas:

Receita:

Saldo recebido	 10:650$400
Renda arrecadada	 95:529$800
Outras operações	 11:477$900

117:658$100
Despesa:

Despesa realizada	 102:107,,-300
Saldo para 1936	 15:550$800

117:658$100
is

L^



DECRETO N. 897

Ap~a contas da Prefelítira de Alto Rio Doce

0 Governador 'h Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria -do
Interior, as contas prestadas pelo prefeit-o de Alto Ilio

Doce, senhor Luiz Rodrigues do Coura, relativas ao exer-

cício de 1932 e assim demonstradas:

Receit^i:

Saldo de 1931	 32: 1	G 8

11(^nda arrecadada	 8 1 :7 23',510 0

114:181$.r-m

Despesa:
Despesa realizadt	 102;809$116
Saldo para 1933	 11:372$452

114:181$568
Situação patriiiioiiial:

Ativo	 415:204,11852
Passivo..	 198:28,->1,633

Patrimônio liquido	 216:919$219
l'alácio da Liberdute 2 de	de 1937.

BENEDITO VALAD.kRr ,; RIBEIRO

José Maria de Alkndin

DECRETO N. 898

Aprova contas da Prefeiiura de Alto Rio Doce

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acórdo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, d(^ 1931.
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria (to

Interior, as contas prestadas pelo prefeito i ; e Aito Rio

Doce, senilor Luiz Rodri gues do Coura, relativas ao exer-

7cicio de 1933 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	 11:372$4,)2
Rendas arrecadadas	 85:894$660

1

97:267$112
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Situação patrimonial:

Ativo	 411:897$300
182:007$300Passivo

Patrimônio líquido	 229:890$000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 (de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkm[m

DECRETO N. 896

Aprova contas da Prefeitura de 1tanhandú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com. o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos ido parecer da Secreta-ria -do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Itanhandú,
doutor Delfim Pinho Filho, relativas ao período de 1.'
de janeiro a 18 de julho de 1936 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1935	 15:550$800
Renda arrecadada	 85:174$500
Outras operações	 2:741$400

Despesa:	
103:466$700

Despesa realizada	 84:259$500
Saldo para 191711936	 19:207$200

S

1 

ituação Patrimonial em . . .	
103:466$700

181,711936:

Ativo	 433:939$500
Passivo	 173:580$300

Patrimônio líquido	 260:359$200
Palácio ida Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju-lho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkinim
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Despesa:
Despesa realizada	 83:778$272
Outras operações	 10:020$950
Saldo para 1934	 3:467$890

Situação patrimonial:	
97:267$112

Ativo	 435:240$630
Passivo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	196:431$375

Patrimônio líquido	 238:809$255
Palácio da Liberdade, 

em 
Belo Horizonte, 2 de ju-

lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkniiiii

DECRETO N. 899

Aprova contas da Prefeitura de Alio Rio Doce

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo Prefeito de Alto Rio
Doce, senhor Luiz Bodrigues do Coura, relativas ao pe-
ríodo de 1.o de janeiro a 31 de março de 1934, e assim
demonstradas:

Receita

Saldo de 1933	 3:467$890
Renda arrecadada	 54:256$8,50

Despesa:	 57:724$740

Despesa realizada	 1,5:507$970
Saldo 

Para 
1.' de abril de 1934	42:216$770

57:724$740
Palácio 

da 
Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de j tl -

lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

José Alaria de Alkniirn
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DECRETO N. 9130

Aprova conias da Prefeitura de Muzanibinho

4'*'0 Governador -do Esta-do de Minas Gerais, usando

de suas atribuiç5es e de acôrdo, com o disposto na ali-

li ca XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve a-provar, nos termos do parecer da Secretaria do

Interior, as contas prestadas pelo prefeito de I\Itizambi-

nho, doutor José Januário de Magalhães, relativas ao,

exercício de 1933, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932	 1:078$200
Ilenda arrecadada	 284:270$000
Outras operações	

121:280$800

_^06-629$0^0

Despesa:

Despesa realizada	 337:926$700

Outras operações	 68:207$500

Saldo para 1934	 494$800

_^06-629$0(^

Situação patrimonial:

Ativo	
844:044$200

Passivo.-	
474:187$600

Patrimônio líquido	 369:856$60Õ

Palácio da Liberdade, 2 de julho de 1937.

BE.NLDITO VALADAIWS RIBEIRO

José Maria de Alkmin?

DECBETO N. 901

,,Ip l , o t,,u co tilus d.a ['refeiluiw de Lu:

0 Governador do Estado de Miiias Gerais, Lisando

de ^uas atribuições e de acôrdo com o disposto na ',]li-
nea XIX, artigo 12, do decreto nÚmero 9.847, de 1931,

-resolve aprovar, nos termos do 
Parecer da Secretaria do

Interior, as contas presta ,das pelo prefeito de Luz, don-

lor Pedro Cardoso da Silva, relat ivas W) exercício de
1932, e assim demonstradas:
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Receita:
Renda arrecadada	 100:798$600Outras operações	 4:680$000

Despesa:	 105:478$600

Despesa realizada	 85:213$300Outras operações	 19:642$300Saldo para 1933	 623$000

Situação patrimonial:	
105:478$600

Ativo	 114:423$000Passivo (dívida flutuante)	 223:158$000
Passivo a descoberto

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju.
lho de 1937.

BLNEWTO VALADARIS RIBE'Mo

José Mal-ia de Alkiniin

DECRETO N. 902
Aprova contas da Prefeitura de Ferros

0 Governador do Estado de )Jinas Gerais, usando
-de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto nánicro 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do. parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Feri-os, dou-
tor José Pinto Valente Júnior, relativas ao período de
6 de fevereiro a 25 de novembro de 1936, e assim de-
rnonstradas:

Receita:
Saldo recebido .. .. .. .. .. .. ....	21:292$100
Renda arrecadada .. .. .. .. .. .. ..	68:993$000Outras operações	 39:000$400

Despesa:	 128:385$500

Despesa realizada	 85:818$100Outras operações	 41:619$500
Saldo para 2611111936 .. .. .. .. ..	947$90,0

128:385$500

Situação patrinionial em . . .
2U1111936:

Ativo	 123:944$700
Passivo (dívida flutuante)	 43:124$500

Patrimônio líquido	 80:820$200
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de ju-

lho (te 1937.
BENEDITO VALADARES RiBriRo
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 903

Aprova o decreto municipal número 26, da Prefeitura de
Pirapora

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o parecer do Con-
selho Consultivo Municipal, resolve aprovar o decreto
municipal número 26, de 29 de abril último, pelo qual
o prefeito de Pirapora desapropriou por utilidade pú-
blica, ad referenduni do Govêrno do Estado, uni tprreilo
necessàrio à retificação da rua Antônio Nascimento, na-
quela, cidade.

Palácio da Liberdade, eu) Belo Horizonte, 2 de ju-
lho de 1937.

BENEMITO VALADAUL% RIREIRO
José Maria (te Alkniiin

DECREITO N. 904

Aprova o plano das obras (te anipliaÇão (10 pál C O (10

quartel do 3.' B. C. M. e desapropria 12.481 nis.
quadrados de terrenos, em Diainuntinu

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e,

considerando que o dec. 831, (te 30 de abril de 1937,
mandou desapropriqi, um terrerio de 12.181 metros qua-
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drados, pertencente ao espólio de José Joaquim Neto
.Xinarante, contí g uo ao quartel do 3. 1 B. C. M., 

em 
Dia^

z'niafltina, para páteo e mais dependências do mesmo
quartel;

considerando que o processo administrativo se fez
no Contencioso (to Estado, com a audiência do interes-
sad,o,, por seu advo.gado regularmente constituído e que
as reclamações (tèsie, de ordeni processual, não proce-
(]em conforme parecer -do sr. Advogado Geral;

considerando que é ^de utilidade pública a desapro-
priação do terreno indieido, quer para ensino, exerci-
cios e formalura (lo ,s soldados, quer ainda para a pró-
p,ri;( se ,1;tirança e defesa do quartel;

Pesolve:

Art. único. Ficam aprovados definitivamente o pla-
no para a ampliação do páteo do quartel que serve ao 3.0
B. C. M. 

em 
Dian)antina, : I feitura das obras necessá-

rias e a planta dos terrenos a êste fini destinados, e, como
consecTuência, desapropriados 12.481 metros quadrados
de terrenos anexos ao quartel, pertencentes ao espólio
de José Joaquim Neto Amarante, constantes da planta
existente no processo.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Harizonte, 2 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO 
VALADARES RIBEIRO

José Afaria de Alkmin?

DECRETO N. 905

Aprova contas da Prefeitura de Ferros

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do -parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ferros,
doutor Fr-,incisco de Alvaren,ga Druniond, relativas ao pe-
rtodo de 1.' de janeiro a 5 de fevereino de 1936, e assim
demonstradas :

Receita:

Saldo de 1935	 24:576$100
nenda arrecadada	 7:121$900

31:698$000

Despesa:

Despesa realizada	 7:591$300

Outras operações	 2:814$600

Saldo entregue iMT seu sucessor	21 :292$100

31:698$000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de j u-

Ilio de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBE11RO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 906

,Ipnova contas da Prefeilura do Carmo do Rio Claro

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecèr da Secretaria do
Interior, as cortas prestadas -pelo prefeito de Carino do
Rio Claro, senhor Pedro Augusto Corrêa, relativas ab
exercíci-o de 1935, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 962$300
Renda arrecadada	 125:379$400

126:341$700
Despesa:

Despesa realizada	 122:846$200
Saldo para 1936	 3:495$500

12f):341$700
Situação patrinionial:

Ativo .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..	221:487$400
Passivo (dívida flutuante)	14:841$300

PatrimÔnio líquido	 206:646$100

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de ju-

lho de 1937.

BFNEDITn VALADARES BMEIRO

José Maria de AMminz

r^ 1
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DECRETO N. 907

Marca o dia 14 de julho corrente para a inslalação do
têrmo de Malias Barbosa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
,da atribuição que lhe confere o, artigo 38, n. 3, da Cons-
tituição, resolve, de acôrdo com o artigo 5.' do decreton. 155, de 29 de julho de 1935, marcar o dia 14 de julho
corrente para a instalação do têrmo de Matias Barbosa.
criado pelo artigo 3.' n. 10, do citado decreto.

Palácio, da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de ju-
lho (te 1937.

BENEDI'10 VALADA11ES RIBEIRO

José Alaria de Alkinim

DECRETO N. 908

Revigora o crédito aberto pelo decreto 665, de 15-10-1936
à Secretaria do Interior

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 20, parágrafo único
da Lei 1.012, resolve revigorar para o exercício de 1937
o crédito aberto pelo decreto n. 665, de 15 de outubro
de 1936, na importância de 3:000$000 (três contos de
réis), para pagamento de ajuda de custo ao advogado
Geral do Estado, de acôrdo com o que determina o arti.go
206, da Lei 912, de 23 de setembro de 1925.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior
e das Finanças asim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 Ite
julho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Alaria de Alkmint

Ovídio Xavier de Abreu
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de julho
de 1937.

BENEDITO è^ALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 910

Marca o dia 31 de julho corrente para a inslalação tio
têrmo de Matais Barbosa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confete o artigo 38, ^n. 3, da Consti-
tuição, resolve, de acôrd.o. com o artigo 5.o do decreto
n. 155, de 29 de julho de 1935, marcar o dia 31 de julho
corrente para a instalação do têrnio de Matias Barbosa,
criado pelo artigo 3.', n. 10, do citado decreto, ficando
de nenhum efeito o decreto n. 907 de 5 dêste.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 (te julho d,_^
1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmin?

DECRETO N. 911

Cria duas escolas urbanas na cidade de Ouro Fino, aue-
xas ao 11.' B. C. do Exército Nacional, acantonado
naquela cidade

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando (te
suas atribuições, resolve criar duas escolas urbanas mi
cidade de Ouro Fino, anexas ao 11.o B. C. (to Exército
Nacional, acantonado naquela -cidade.

Palácio da Liberdade, 
em Belo Horizonte, 8 (te ju-

lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Manteiro Machado

DECRETO N. 909

Criu mais uma escola no distrito de Flortília, municínio
de Santa Bárbara

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar mais uma escola no distrito ( te ],"Iol^áli,,, 1n1111jcí1)j^)
de Santa Bárbara.

DECRETO N. 912

Cria a 2. 1 escola distrital de Cachoeira Alegre, município
de Palma

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando te,
suas atribuições, resolve criar a 2. 1 escola distrital de
Cachoeira Alegre, município de Palma.

1
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Palácio da Libe- rdade, em Belo Horizonte, 8 de julhode 1937.

'BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CPistiano Monteípo Machado

DECRETO N 913

Cria unia escola noturna 1,0 mUnicí1)io de Extrenia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolvecriar a 2. 1 escola noturna do distrito de São José de To-ledos, municí
p
io de Extrema.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 8 dej ulho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
CrislianO Monieiro Machado

DECRETO N. 914

Cria: unia escola distrital no MUIlicíPío de Dores du Boa
Esperança

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.a escola do distrito de Ilicineia, município de
Dores da Boa Esperança.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 8 de ju-lho de 1937.
BENEDITO VALADARES 'RIBEIRO

Crislian-o Monteiro Machado

DECRETO N. 915

Cria uma escula (jisirilui no njurjicí,)io 
de Dores da l^()t7

Esperança

0 Governador do Estado (te Minas Gerais resoiv-,
criar a 4.' escola no distrito de Goqueiral, intinicípio (1,
Dores da Boa Esperança.

PaláC i (> 1^ T 41—,7 1
lho de 1937.	

a e, ein Ueio Horizonte, 8 de jU^

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristianú Monteiro Machado
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DECRETO N. 916

Cria uma escoldldistrital no município de Diamantina

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolvp
criar a 3.' escola do dsitr ,ito de Rio , Manso, município de
Diamantina.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Cristiano MoMeiro Machado

DECRETO N. 917

Cria um lugar de eslagiáría no município de Alfeitas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve
criar um lugar de estagiária nas escolas reunidas do di^,--
trito, de Serrania, município de Alfenas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 d(^ julh^)
de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Cristia.n,o Monteiro Machado

DECRETO N. 918

Griu a 4.' escola distrital de Lassance, município tra
pirapora

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usaudu dt-
suas atribuições, resolve criar a 4. 1 escola distrital de
Lassance, municipio de Pirapora.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de julho
de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Crislianv Monteiro Machado

DECRETO N. 919

Cria unia escola urbana no município de Barbacena

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolvm
criar a 6.1 escola anexa ao Asilio de Orfãos da cidade de
Barbacena.

1
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 8 de
julho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristian,9 Monieiro Machado

DECRETO N. 920

Cria uma escola distrilal no "?unícíp io de Arassuaí

0 Governador &to Estado de iMinas Gerais resolvo
criar a 2.' escola do distrito de Itaol)im, município do
Ai:ãssual.

Palácio da Liberdade. em Belo Rorizonte, a 8 de ju-
Lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 921

Cria uma esoola distrital no município de Arassuai

0 Governador do Estado de Minas Gerais re^olve
criar a 3.a escola do distrito de Gravatá, inun icípio do
Arassuaí.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, a 8 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 922

Cria uma escola distrital no municíPio de Arassuaí
,0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve

criar a 3.1 escola distrital de S. Domingos, município de
Arassuaí.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 8 de jii-
lho de 1937.

,BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N. 923

Cria uma eseola jüstrital no inunicípio de Arassual

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 2.1 escola do distrito de Itaporé, município de
Arassuaí.

Palácio da Liberdade, em. Belo Horizonte, 8 de julho
de 1937.

BENEDITO VAiADAREs RIBEIRO

Cristiano Moníciro, Machado

DECRETO N. 924

Ci-ia inais uma escola distrilal em Ilhéos, inunicípio de
São Domingos do Prala

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar a 2. 1 escoda distrital de
llhéos, municipio de São Domingos do Vi-ata.

l'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 (te jullio
de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBFiRo,

Cristianú Monteiro Machado

DEGBETO N. 925

Delermútu que seja observadd - ria Fôrça Pública o novo
Regulantento de continéncia, buixado com o deci-clo
n. 1.662, de 20-5-937, do Presidenle da República,
na parle que lhe fôr aplicável

0 Governador do Estado de Minas Gernis, usando de
snas a tribuições e tendo em vista o que, preceitua a lei
federal 11. 192, de 17 de janéiro de 1936, que inilitarizou
as Forças PúbTic,-s dós Estados do Bru ç^il. re %^ülvc de-
cretar.

Art. lf A Fôrça Púbijea dêste Estado deverá obser-
var, na parte que l^he fôr aplicável, o Re."iila ,niento de
continências baixado com o decreto n. 1.662, de 20 de
!n"^ ; o do correnle ano, do Presidente da República.

Art. 2. Q 0 presente decreto entr.irá em vigor w)

d^'ta de sua publicação.

-ki-t,	 -áj-ig3.14 Revogam-se as disposições em conti

1



bbh. J
- 288 -

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, 9 de julho
de 1937.

BUNEDITO VALADARES RIBEIRO,

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 926

Substitue por camisa de sétia branca a camisa de sMo
côr de palha, dos uniforines de diversas calegorias
dos oficiais e dos sargentos da Fôrca Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais. usando
suas atribuições e considerando que há dificuldade pira
a obtenção de fazenda igual para confecCilo de cami^:^
de seda côr de Dalha destinada aos uniformes constau.
tes do plano 

em 
vigor lia Fôrça Pública. para uso dos

oficiais e sargentos. resolve decretar-

Art. 1.1 Fica substituída, por camisa de sêda br.iT,
ca, a camisa de sêda côr de palha nos umformes de di-
versas c^ategor1as -(1os oficiais e sargentüs da Corporação

Parágrafo único — T,',sfa providência é extensi%,ik
nos oficlak e sarkento£ do Corpo de Bombeiros

Art 2." Revouam-se as disposições em contrário.

Palácio 
da 

Liberdade. 
em 

Belo Ilorizonte, 9 de julho
de 1937.

BENEDITO VALADARLS 11IBElRo^

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 927

Translorma 
em 

grupo escolar, com a denoininaÇão espe-
cial de "11umberio I". 

as 
escolas anexas à Sociedade

Ituliana "11uniberto 1% de Juiz de Fora

0 Gov£rnador tio Estado de Minas Gerais. usando de
suas atribuições, resolve transformar em .<rriipo escolar,
coin a denominação es

p
ecial de ",Huniberto I", as esco-

las anexas à Sociedade Italiana "Huinberto 1", de Juiz de
Fora.

Palácio do Govérno. em Juiz de Fora, 1-1 de julho de
1937.

BENEDITO VAI-kDAREs RiBFiRo

Cristiam) Monteiro Machado
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DECRETO N. 928

Gria niaM`um grupo escolar em Juiz de Fora

0 Govermidor do Estado de Milias Geraís. usando de
suas itribuições, resolve criar uni grupo c^,co1ar ent Jiiiz
de Fora, coni a (lenoii^-inuÇáo de —Fran,cisco Bernardino".

Palácio do Govérno, em Juiz de Fora, 14 de julho de

1937.

BENEDITO VALADARES RIBEI11,0

Cristiano Ilonteiro Alachado

DEC14EFO N. 929

Concede ao cidadão brasileiro João de Almeida ti lavrtr,
a lítu1.o provisório da jazida de águas Inarinhas si

-tuada do lugar denominado " Laranje iras", no distrito
de Pedra Grande, município e coniarca de Jequiti-
nhonha, dêste Estado.	1

0 Governador do Estado de Minas Gerais. usando das

atribuições que lhe conferem o ari. 38. n. 3 da Consti-

tuição Estadual e o decreto feder.d n. 371, de 8 de ou-

tubro de. 1935. e tendo em vista os decretos federais ns.

24.642. de 10 de ju^Ain de 1934 (Código de M inzis ) e 585,

de 14 de janeiro de 1936. -

Decreta:

Art.1.' Fica concedida ao cidadão brasileiro João

de Almeida a lavra. a título 1)rovisório, (Ia jazida de

águas marinhas ocorrente dentro de uin.a área de vinte

(20) hectares de, terrenos devolutos. situados no lugar

denominado "l,aranjeiras". no distrito de Pedra Grande,

Município e coniarca de je(luitinhonha. dêste Estado,

area de terrenos essa encravada eni ineio de terrenos de

propried ,ade do (, o iicessioiiário por compra a êste -mesmo

Estado.
Parágrafo único. Essa área de vinte (20) hectares

será a desta concessão e será deinnrcida novaniente pelo

concessionário lia conf(>rmidade dos artigos 36 do Códi-

go de Minas e L, § 3.o, do decreto federail li. 585, de 14

de janeiro de 1936.

Art. 2., o concessionário será obrigado a satisf,^ze1-

dentro dos respectívos prazos. as exi
gências contidas nos

artigos 36, 37. 38 e 39 tio Código de, Minas.

Parágraf'(> único . Se o concessionário deixar de -sa-

ti,fazer às exigências a que aludem os artigos 38 e 39 do

citado Código dentro do prazo de seis (6) illese s . cOlIta-

19
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dos 
da 

data da oublicação dêste decreto, considera-se
abandonada a concessão para os efeitos le-ais, salvo 1110-tivo de fôrça maior, U j;lízo do Govêrno . '

Art. 3.' A concessão é feita sob as cláusulas era:s
contidas no art. 42 do Código de Minas e mais as (ltie
forem julgadas convenientes Pelo Governo e _que serão
expressas no título defij1 tivo^ na foriria da dei

ArL 4.* Revogam-se as disposições em confràrio,
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de.julho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRG
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 930
Cria uma escola (iisil-ital no inunicíPio de Aiuruoca

0 Governador do Estado de Minas Gerais. rcsoI^-e
criar a 3.' escola distrital de Carvalhos, município deAiuruoca.

Palácio da Liberdade. em Belo Ilorizonte , a _, 9 le
julho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIBO

Crisliano Monteiro Machado

DECRETO N. 931

Cria tinia escola dIstrila; tio inunICIPIO de Campo Belo^,

0 Governador do l`stado de Minas Gerais iesolve
criar unia escola distritaÍ em S. Sebastião do Pôrto dos,Mendes, In tinicí-Pío de Campo Belo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 29 tejulfiô de 1937.
BENEDITO VALADARES BIBEIRO

C"istialw Honteiro Machado

DECRETO N. 932
Reconhece como de 1.' gráu a Escola Normal "1>e^1ro 1,1—

de Dores da Boa Esperança

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
c(-" o Ile 1 -'	2 17SCOIft Nornial "l ledro Jl"_

de Dores da Boa l^.sperança.
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Palácio da Qbgi—dade, 
em 

Belo Horizonte, a 29 de
julho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBFIRO

Crístian,o Monteiro Machado

DECBETO N. 933

Cria uma escola distrita? em Cubus, município de Ferro,^

0 Governador do ;Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições. resolve criar unia escola distrital em
Cubas, inunicípio de Ferros.

Palácio da Liberdade. 
em 

Belo Horizonte, a '29 le
judho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristlatto Monteiro Machado

DUBETO Ni. 934

Cria uni lugar de estagiária no inunicípio de Grito Mogol

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar um lu,-ar de estagiária nas escolas reunidas da ci-
dade de Grão Mogol.

,Palácio (Ia Liberdade, eni Belo Horizonte, a 29 íle^
julho de 1937.

BENEDITO VALADARL5 BIBEIRO,

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 935

Cria uni lugar de estagiária tio município de Iffibira

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar um lugar de estagiária no distrito de Nossa Senhora
do Carmo, muni^ípio de Itabira.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de ju-
lho de 1937.

!BENEDITO VALADAREs RIBEIRO,

Crislitubo Monteiro Machado

11 NIVrI
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DECRETO N. 936
Cria a S., escola Urbana de Itanhoruí

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 5.* escola urbana na vila de Itanhomi.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 29 de	1julho de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

CriStiarbo Monteiro Machado
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Cri,sliano fftwIeiro Machado

DECRETO N. 940
Cria uma escola distrital no município de Treinedul

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 6.1 escola distrital de Santo Antônio do Mato Ver-
de, -município de Treme41.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de ju-
lho de 1937.

DECRETO N. 937
Cria uma escola distrital ibo município de flanhomi

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 4.1 escola distrital de Tarumirim, município de1tanhomí.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 29 de
julho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

CrisliaIbo Monteiro Machado

DECRETO N. 938

Cria 2 escolas urbanas no município de João Pinheiro

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar duas escolas urbanas, nos bairros de Chapada e
Taná, da cidade de João Pinheiro.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristian.o Miontéiro Machado

DECRETO N. 941

Reconhece como Escola Normal de lf grau o Ilistitulo
Marden, de Ituiulaba

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve re~
conhecer como Escola Normal de 1.' gráu o Instituto
Marden, de ltuiutaba.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de ju-
lho de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO,

Crisliano Monteiro Machado

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiarbo Monteiro Machado

DECRETO N. 939
Cria uma escola disirital no município de Mariana

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando ,te
suas atribuições, re"ve criar uma escola distrital eai
Bandeirantes, município de Mariana.

Senhor Governador,
Tenho a honra de submeter à aprovação de v. excla.

o novo Regulamento das coletorias do Estado.
A lei número 147, de 12 de novembro de 1936, lan-

çou as bases e as traves mestras da reforma das coleto-
rias. 0 presente Regulamento constitue indis-pensável
trabalho de acabamento, de configuração de detalhes,
incomportáveis no ato legislativo.
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0 plano de reforma daquelas iniporta li tes repa
Ções da Fazenda surgiou naturalmente, co lijo colisecL,
cia da execução de uni Programa harniô,nico de ad
nistração, e da adoção de normas, pri li cípios e pr(
Gên (-l i as rec12n-iadas pela sit kjação finunceira do Esfi
e pela solução de probleinas que se tém 'deparado
exame do Govêrno.

Toda a atividade da Secretaria das Finanças se
conduzido para o objetivo, quasi exclusivo, de liori
dizar a situação financeira do Estado, e nesse sei,.t
se orientam as providências postas em Prática, --
gunias de emergência, de caráter transitório, para a'
der a necessidades Oreinentes, outras de natureza 11
manente, destinadas a garantir a normalidade da sit
Ção, -para o futuro.

A reforma das coletorias inclue-se nO se gundo g
po. F' obra basilar que alterou em seus fu`ndanien!
o sistema de administração das ' coletorias, ronipei
COM a roffila, até enIão existente, para abrir um can
mais vast

o 
à Patriótica atividade dos exatores.

Deveria es sa refornia ter sido das prj ii ^ejras , 8(
fato de envolver modificações fundaiiieiit,1 7 s lião ac,
selhasse a guardar, para sija efetivaç^~^o ul,1 lj`eeessáriO
^tágio, de experiência e observação. , '

Durante êsse lapso de tempo, oPerou-se a refer
da Secretaria, e, com esta, a organização definitiva
postos de direção e fiscaliz ação, per-iiiiiindo melhor
são, de conjunto, dos pi-oblein," tributários do Est,,
e, con sequenternente, daquilo que cumpria fazer e
relação `is coletorias, ó rgátos executores.

Bastaria considerar os aspectos que i'essaltani, à l^
meira vista, no exame de tais problemas, pai^a conei
pela necessidade premente de uma organização racio:
do nP^^rêlho de arrecadação do Estado.

Por uni lado, os im
p
ostos chanjados indire tos, e

onerani a exportação, vêm diminuindo sensivelmente,
seja, na proporção de 50 '1' no último decênio, como
vê a seguir:

1927 . . . . . . . . . . . . .	50.668:784$7301928 . . . . . . . . . . . . .	53.334:93,5$7751929 . . . . . . . . . . . .	57.970:495$3351930 . . . . . . . . . . . .	30.773:765$314
1 1 "^I . .	. .	. .	. . . .	.	46.477
1932 . . . . . . . . . . . .	44.294:576$607
1933 . . . . . . . . . . . .	28.727:2479890
1934 . . . . . . . . . . . .	28.155:19-1$8001935 . . . . . . . . . . . .	34.543:099$600
1936 . . . . . . . . . . . .	25.955:751$325

e,
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Por outro lado, em virtude 
da 

nova discj,jm^naç,7io
de rendas, instituída pela Constituição de 1934, e Ja
fiscalização mais atenta, que tenios exercido sôbre ns
Coletorias, a arrecadação dos inipostos internos teni-çe^
avol,ii,rnado de *Modo bem aninidor. conforine se vê dw^
resultados do último decênio:

1927 . . . . . . . . . . . .	42.729:4G6$000
1928 . . . . . . . . . . . .	56.489:678$000
1929 . . . . . . . . . . . .	5,5.933:374$000
1930 . . . . . . . . . . . .	49.950:117$000
1931 ,	.	. .	.	.	.	.	.	.	.	.	^") ^_) . 255 :6 2 1,1^ 9 0 0
1932 . . . . . . . . . . . .	'^'>9. S65:759$000

1933 . . . . . , . . . . . .	59.285:2W000
1934 . . . . . . . . . . .	)7.976:727$UU1O
1935 . . . . . . . . .	. . .	0.108:246$000
1936 . . . . . . . . . . . .	81.237:917$000

Êsse fenômenG deverá prosse gu i r cili sua
não so pela natureza dos fatos econólilicos, colijo ])ela
política tributária seguida pelo Govêrno.

Para compensar o que teirios perdido, com a dini^ -

lituçao dos impostos eW exportação --- que sC ('an<^:lza1lI
facilinente Para o Tesouro, através d#)s postos fiscais,
tradas de ferro e coinfianhias de navegação — dever-
se-á reforçar a renda dos impostos internos, que SÍI()
cobrados pelas coletorias, e isso se Pode obter sem au-
mento da tributação, apenas aperfeiçoando êsses órgãos

ai-i,ce a da dores, (te forni aa evitar evasão de receita.

A simples consideração dêsses fatos justificava, por

,,;i SÓ I a reforma das colelorias, dispensando a referência
a outras circunsIâilci^As que a imptililialii: a siI^'-lÇà() (10
orçamento e as condições financeiras do Estado.

Foram estas as razões por que se elaborou a lei

147, que ora se regula,menta.

A lei se preocupou, fundanientalinente, coni a divi-
são racional do trabalho, mediante provinienlo do pes-
soal indispensável; com instalações materiais adequadas

.ls finalidades das 'éclii-

co que facultasse maior eficiência lia execuçao dos se!'-
viços e coin a manutenção do princípio, já consagrado

no decreto 11.343, de 1934, de fazer depender o au~
mento dos proventos dos exatores, do seu maior esfôrço.

0 Regulamento desenvolve cada unia dessas diretri-
zes centrais, fazendo delas derivar a rede de providên-

cias que impulsiona todo o organisnio do nosso princi-

pai aparélho de arrecadação, seja aunientando os ineios

para melhor aproveitamento (-Ia capacidade de trabaflu)

dos exatores, seja adoLando iriedidas acatitelador 
1 

do,

interesses a seu cargo, seja, ainda, ,isse gurando a <Ilire-
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ção dos negócios da Fazenda a faculdade de impôr a
execução segura e proveitosa dos trabalhos de coleta de
impostos e pagamento de despesas.

Pormenorizando, saliente-se que o Regulamento pro-
vê às medidas inherentes à instalação das coletorias, es-
tabelecendo que sejam estas situadas em pontos ceiitr,,Us
das zonas urbanas e em prédios com as condições iiidis~
pensáveis de higiene; manda dotar as coletorias de mo-
biliário, máquinas de escrevei, e caJeillar, cofres e "gui-
chets"; autoriza a nomeação, por conta do Estado, de-
auxiliares, segundo a nova c l assificação das coletorias,
que foi efetuada sob melhor orientação; no que se refere
às fianças, firma o critério de serem prestadas para cada
classe de coletorias, e não para cada coletoria; proema
modernizar a escrituração destas, estabelecendo a conta-
bilização de todas as suas operações e instituindo novos
livros e impressos; estabelece regras e s

peciais para a
organização dos arquivos; em relação à Caixa Econô~
mica, recomenda um serviço de Propanpnda que iniensi-
fique seu movimento.

Merece ser assinalado que, se o Regulamento anipa-
rou os exatores, dando~lhes confÔrto e autoridade, por
outro lado, contém um capítulo de Penalidades iiid;sT>ei!-
sáveis às iieccss1da(^(^,,

ç5es da justiça. i
	k , (^o serviço 1) ,,iblico e às imposi-

No, capítuJo das atribuições, o Regulamento não se
detém nas recomendações gerais, descendo a ininúcias_
de modo a evitar ao exator dúvidas quanto ao que lhe
compete fazer no exercício de sua elevada missão; e, (liu
um modo geral, em todos os capítulos são introduzidas,
copiosas inovações, transformadas em preceitos re gula-
mentares, por serem regras consagradas pela exl)e'iiêji~
cia.

Finalmente, o Regulamento adota uma tabela de
porcentagens para 1937, que foi pacientemente estudada
com o intuito de conciliar os interesses do 1", stado co,-ii os
dos exatores, em face do regime de transição operalo
pela reforma tributária.

Em linhas gerais, foi isso o que se fez em relação àscoletorias. Impossível seria aqui resumir tudo qiia^-1,,o""
Begulamento contém: é 

um 
código de ensinamentos, de

normas, regras e preceitos que o uso e a experiência
consa

g
raram e que nele se introduziram sob o influxo de

idéias reformadoras.

Destina-se a missão de grande relevância, pois ani-
ma e estimula as células do organismo fiscal, sôbre as

c;ii ,w^^núe parle, a estabilidade admi-
l^o^,^;ibíliÚades de ProÍ,resso do Estado.
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Reitero a v. excia, os protestos de minha elevada,

estima e consideração.

Ovídio Xavier..,^^g Abreu, secretário, ffii-s Finanças..

Belo Horizonte, 31 -de julho de 1937.

DECRETO N. 942

Appova o regulamento das colelorias do Estado
o Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo com a lei número 147, de

12 de novembro de 1936, resolve aprovar o regulamento
das coletorias do Estado, que acompanha o presente, as-

sinado pelo Secretário de Estado dos Ncgócios das Fi-
nanças, que o fará executar.

Palácio da Liberdade, em Belo llorizonte, aos 3 de

agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RiBLiuo

Ovidio Xavier de Abreu

REGULAMENTO DAS COLETORIAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

CAPITULO 1

Das coletorias

Art. 1.1 As co.letorias, diretamente subordinadas

à Secretaria das Finanças, são repartições que represen-
tam a Fazenda Estadual nos i nunicípios, coiiipetindo-lhes

além dos serviços estabelecidos neste Re
g
ulamento, zelar

pelo crédito e pelo bom andamento dos ne
g
ócios finan-

ceiros do Estado nos territórios de sua jurisdição.
Art. 2.' As coletorias serão instaladas nas sédes

dos municípios, em ponto central e acessível, devendo
funcionar em prédios que ofereçam condições de segu-
rança e de confôrto aos seus funcionários e ao público.

Art. 3.1 Para a instalação das coletorias exigir-se-

à<> côrnodos amplos, arejados e bem iluminados, de ma-

neira que os trabalhos se desenvolvam em espaço de fá-
cil comunicação com o público e com a sala do arquivo.

Art. 4,0 Sempre que possível, as coletorias fun~
cionarão em edifícios públicos estaduais, de preferência

no Forum.
Art. 5.0 Quando não fôr possível a instalação das

coletorias em edifícios públicos estaduais, a despesa coni
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0 aluguel dos Pr
édios ein que funciollarein, Correrá porconta do Estado, 
unia vez que tenhan, sido prêvia,11c11[eaprovados Pelo Secretário das Fina,

locações.	 Iças os Co1Itrat^os (te

liári Art. 
6.' 

As instalações das coletorias, seu iiiobi -,o e cofres de segurança serão forn ecidos pelo Estado,a critério d o Secretário das Vinanças.
Art. 7.' A juizo do Secretário das	p()d,-rá ser fornecido às 

c01 ('toj-ias o aparellianicnt^)in dispensável ao boi,, 
an(!amon to d()s	

fietildoPor êle responsáveis Os coletores.

CAPITULO 1

Da cl<issiiicação

Ar[. 8.' As coleio l ,ias serão c
lassificadas pelo í li di -ce do rendimento de cada nina , segundo a tabela de lot ,,,.Ções levantada trienalmente.

Art. g., Ficani distribuídas em sete classes as co-letorias, sendo:

a) de 1. ' classe as de renda anual superior a 
1.000Contos de réis;

b) de 2.1 classe as de renda anual de mais de 750contos até 1.000 contos de réis;
0 de 3.' classe as de renda anual de inais de 500contos a t é 7,5 0 contos de réis;
d) de 4.' classe as de renda 

an
ual de mais de 309contos até 500 Contos de réis;

e) de 5.,í classe as de renda anual de niais de 200
Contos até 300 contos de réis;

f) de 6.' class e as de renda anil id de inais de 100Conto s até 200 contos de réis;
réis. 

g) de 7.1 classe as de renda anual até 100 c ontos de

CAPITULO 111

Da jurisdição e cornDeténcia

Art-10. A jurisdição das coletorias. ein geral, é de-terminada pelos limites dos municípios em que estive_
ren, situadas.

§ 1.' Nas excep ções a i iiri sdiç,~io das
se exercerá sôbre o território determinado pelo Govêrno,).

§ 2.' Nos inunicípios de limites em liti,io, o
vèrno determinara a J urlsdiÇão das coletorits"

§ 3.' -0 Secretário das Finanças Poder" anipli,tra jurisdição das col etorias, sempre que as aexigêiici,ts
fiscais o determinarem.

Art. 11. E' competente para exigir impos tos e 1^1_
xas do Estado a coletoria:

-- 2W) —

a) da situa
ç
ão dos bens, quando os tribulos iiic : (!i-

rem sôbre imóveis ou contratos relativos a tais bens;
b) de cada localidade em que o contribuinte faç^a

Qperação comercial, explore indústria, exerça profissão,
arte ou ofício; `

e) do lugar 
em 

que os atos produzam efeitos 
ou 

ciu
que sejam cumpridos os contratos;

ol) da Procedência dos produtos tribulados, salvo
concessão de autoridade competente, perinitindo a co-
brança no lugar do destino.

Parágrafo único A coletoria do domicílio do con-
[ribul.ite é competente para exigir os iiiil-)ostüs ou 1axa^;
nos demais casos.

Art. 12. Ao coletqr da sede do têrnio jti(liciái-i(^,
ou ao fiscal de rendas aí 

em 
função, que poderá intervir,

competirá falar nos Processos adininistrativos, Podendo
o Secretário das Finanças desi,-nai , outro funcionário
para fazê-Jo

§ 1.o I;icumbe aos coletores dos inunicípios sem
fôro encaminhar aos das sedes das comarcas as certidões,
de óbito que lhe forcin entregues pelos oficiais do Regis-
tro Civil, acompanhaffits dos eleinentos i-teees^:,à;-'w^ -, ,
pronunciamento dêstes sôbre as avaliações dos b(,tis i Si'-
rem inventariados.

§ 2.o Quando os bens estiverem situados cui iiiii-
nicí Pios diferentes, mas pertencentes à inesina coniarca,
cumprirá ao coletor do município 

em 
que corra o feito

obter do seu colega da situação dos bens, quando não re-
cebidas as certidões mencionadas no parágrafo 1.o, logo
ao iniciar-se aquele, os elernentos indispensáveis par.I
nele falar.

§ 3.1 Os bens situados fora da comarca serão ava-
liados por precatória, salvo se forem de valor infer^,)i^ ,,,
3 contos de réis e de perfeito ( ,,oiilieein)etito íln ,; avalia~

dores.

CAPITULO 1 V

Do pessoal

Art. 13. 0 Pessoal de cada coleioria compor-se-á

de um coletor, que é o chefe da repartição, um escrivão
e tantos auxiliares quantos indicados no arti,go seguinte.

Art. 14. Nas coleLorias de 1.1 classe terio exercício
cinco auxiliares; n

a
s de 2.' classe, quatro; nas de 3.1

classe, três; nas de 4. 1 classe, dois e tias de 5.1 e 6.1 , um.
Art. 15. E' facultado aos coletores e escrivães te-

rem auxiliares por conta própria, mediante prévia auto-
rização do Secretário das Finanças.

Art. 16. Os escrivães e auxiliares estipendiau'o,
pelo Estado só poderão ser nomeados depois de um es-
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tágio de dois meses na Secretaria das Finanças sem
onus para o Estado, afim de ser verificada a sua aptidão.

Parágrafo único. Só os candidatos que se inostra-
rem cuidadosos, diligentes e Possuidores dos conheci-
mentos necessários ao exercício do cargo poderão ser
indicados à nomeação, satisfe i tas prèviamente as exigên~
cias para a investidura nos cargos públicos.

Art. 17. Não podem ter exercício, na mesin, cr,
Jetoria, coletor, escrivão ou auxiliar que sejam, entre si,
ascendentes, descendentes e parentes consanguíneos até
o 3.1 gráti e, bem assim, os afins até o 2.' gráti, inclusivé
cunhados durante o cunhadio.

Parágrafo único. o impedimento superveniente
prejudicará o funcionário de mais recente nomeação.

Art. 18. Os cargos de coletores, escrivães e auxi-liares são i ncompatíveis com quaisquer outr,,s funções,
ou profissões.

Art. 19. :Os coletores e escrivães Poderão ser re-
movidos, quando assim o exi gir a conveniéncia do s

er-viço público.

Art. 20. Os escrivães e auxiliares das coletori,^s
poderão ser empregados nos serviços externos das mes-
mas.

,CAPITULO V

Das fianças e cauções

Art. 21. Ficam fixadas as seguintes fianças:

Coletores Escrivães
a) nas coletorias de 1.- classe	20:000$000 10:000$000
h) nas coletorias de 2.* classe	iC,:0~000 8:000$000c) nas coletorias de 3.- classe	12:000$000 6:000$000d) nas coletorias de 4.' classe	10:000,,,,,()00 -,:00[)$000
C) nas coletorias de 5.' eJasse	8:000$000 4:000$0001) nas coletorias de 6.1 classe	6:000$000 3:000,$000
g) nas coletorias de 7.' classe	4:000$000 2:000$000

Art. 22. As fianças serão prestadas para clas-
ses de coletorias e não para a localidade em que fun-
cionarem os coletores e escrivães.

Art. 23. As fianças dos coletores e escrivães só po-
derão ser prestadas:

a) em dinheiro que vencerá o juro de 5 '1" ao ano;
h) em apólices da dívida Pública do Estado, rece-

bidas pelo valor nominal;
e) em cadernetas da Caixa Econômica (to Est^ido;
d) em títulos garantidos pelo Estado.
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Parágrafo único. As apólices e cadernetas desti-
nadas às fianças~"evem ser acompanhadas de certi-
dão de que não respondem por outros encargos.

Art. 24. As fianças serão prestadas na Secretaria
das Finanças, declarando-se nos respectivos termos, ex-
pressainente, adém do mais, que garantem também as
multas e juros em que incorrerem os afiançados e as
custas de execução, quando promovida para solução dos
seus débitos, bem como a exação do auxiliiii- particular.

Art. 25. As fianças serão prestadas rio prazo de
60 dias, contados da dq1a em que os funcionários a ela
sujeitos tiverem conhecimento oficial das nomeações,
podendo êsse prazo ser prorrogado por mais 30 dias
pelo Secretário das Finanças.

Parágrafo único. Terminado o prazo para presta-
ção da fiança e não havendo o interessado solicitado
prorrogação ou esgotado o prazo desta, sem que a fiança
tenha sido prestada, será tornada sem efeito a nomeação
do coletor ou escrivão.

Art. 26. Os coletores e escrivães podem ser afian-
çados por terceiros e, neste caso, são dliri lgados a apre-
sentar à Secretaria das Finanças, no fim de cada semes-
tre, atestados de vida de seus fiadores, sol) pena de sus-
pensão até a prestação da nova fiança.

Parágrafo único. Os termos de fiança conter,,i(^
sempre a outorga uxória, desde que seja casado o afian-
tado ou seu fiador.

Art. 27. Prestada a fiança, o coletor e escriv^o
ter5o o prazo Improrrogável de 30 dias para tomarem

e áiitr.,irp.m en1 exercício do cargo, sob Dena ^]1
ser tornada sem efeito a nomeação.

Art. 28. Do têrnio de compromisso, além dos ae-
mais requisitos, deverá constar, obrigatóriamente, a indi-
çação da espécie da fiança, com especificação nfinucio.,,a
dos valores caucionados.

Art. 29. 
Em caso de promoção, esta será tornada

sem efeito si a fiança do promovido não fôr reforçada
,dentro dos prazos fixados no artigo 25.

CAPITULO VI

Das atribuições

Art. 30. Compete às coletorias:

1) Executar todos os serviços estabelecidos neste
regulamento e outros recomendados pela autoridade com-
petente.

II) Arrecadar ou receber:
a) impostos e taxas estabelecidos na legislação do

Estado;

1



depósitos de diversas
signaçoes, contribuições e um destinaç,,-10	e 1 ^,I_
ças ou canções;

e) multas;
d) dívida ativa-
e) importâncias' provenicilles (te vemia de es,pilhas;	 L^IILI_

f) quaisquer Outros recursos em favor (10 l,e.,^ou^.()
do Estado.

III) Pagar as despesas autorizadas.
IV) Executar o lançamento dos inipostos e taxas

enja arrecadação dêle dependa.
V) Executar os servi ços referentes á Caixa 1;(-0-

nómica.

Art. 31. Aos funcionários (tas coletol,ias incunibe
colocar a serviço da Fazenda Pública todo o seu esíôi--
ço e dedicação t

io sentido de ser alcançadÍi a sua niaiseficaz, honesta e palri^>tica colaboração.
Art. 32. Aos coletores, como

 
cidadãos e (.onI^)r

epresentantes da Secretaria (Ias Finanças nos territ^)_

rios de sua jurisdição, compete, além das atribuições
regulamentarinente traçadas, inteirar-se (tos problem 1,que interessem à vida adminis tra t iva e econômica j o
Estado, 

p
rocurando resolvê-los (joan (lo de sua alçww, (,^Isugerindo à Administração todas as medid-18 (111e Hies

parecerem úteis ao bGni andarnento (tos negócios
cos, e mais:

1) cumprir e fazer cumprir todas as orden.,^ d
autoridades superiores;

2) dirigir a repartição;
3) coletar, guardar e entregar as rendas do Estado;
4) providenciar para que a coletoria esteja sempre

provida do material necessário;
5) assinar os conhecimentos de arrecadação de tri-butos e recebi-mentos de qualquer natureza;
6) verificar, no fim de cada dia, si estão

dos os livros auxiliares e o Caixa e transportado par^i
êste o total da arrecadação diária lançada naqueles;

7) enviar à Secretaria, até o dia 10 do mês se--ui:"
àquele a que se referir, o balancete da re(-,eita e
sa, acompanhado dos documentos comprobatórios;

8) ^,iv1ar à Secretaria, 
até 

o í' iIi , (10 I ^ Ics (,e Inacuo,
os (111adro ' dos lan Ç ain entos- efetuados e (los
iIII I) Ostos arrecadados tios doi.,; últin ios exerci (,,iO,;

9) Vel-ificar , diàriantente, ^,e é feita coni caprie l, i) e.
acêrto a escrituraç,-ko (tas 0P-,'^Ç óes r( , alizadas na— co-
letoria;

10) desPacha` e informar , 110 [)'-azo de cinco (lias.
os requeri! ti e ti to .,, e processos que Il i es 1,ol,em
elos pelas partes otl'l.)e],, Secretaria das Finanças , t'cIIdo^
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em vista as normas e a !e.gislação que regular a matéria;
11) subnietWà decisão das autoridades conipetentes

as dúvidas que tiverein. a respeito da execução e inteli-
gência d^as leis e regulamentos, solicitando as medidas
que forem convenientes à boa arrecadaçãi o (Ias ren ( ias a
seu ca,r ' ^o e à defesa dos interesses do E stado;

12) cumprir e fazer cumprir as lei., e regulanientos
fiscais do Esta,do;

13) fiscalizar a entre «a à coletoria, por parte dos
serventuários de Justiça, das estatísticas e certidões de
óbito a que se refere o Código Tributárit#,

14) requerer per ,,ffite o juizo local, em defesa (1,),,
interesses da Fazenda Estadual, quando forem co ,nipeten-
tes ^para fazê-lo;

15) :requisitar (Ias autoridades competentes permis-
são para procederern a exames (tos docunientos em car-
tório e repartições, no sentido de apurar falta. de paga-
mento (te sêlo e de quaisquer :̂ n' p ostos, taxas ou contri-
buições;

16) prestar acs funcionário,,, de i ii s-
pecções as informações que por êles ' forem pedidas,
franqueando-lhe os valores, livros, e quaisquer documen-
tos que queiram examinar;

17) fiscalizar e zelar pela conservação e ocupação
dos próprios estaduais em seus municípios, alugados a
título precário, arrendados ou não e pela aplicação dos
mesmos, afim de obstar i que sejam desviados dos fins
legais;

18) fazer insc rever tios respectivos livros de 1,111-
çanientos as terras de propriedade do Estado, elli er se-
jam ou não, devolutas;

19) notificar os ocupante% de terras (to Estado que
estejam em débito com as respectivas taxas de ocupa-
ção, a satisfazerem o pagamento das mesmas, sol) peita
de sí,i- cobi-ada judicialmente a dívida;

20) encaminhar à Secretaria das Finanças infor-
mações acêrca da existência de terras devolutas 

em 
seu

Inunicípio;

2 1 ) designar, se o houver, o, auxiliar para substi-
I[Iil- o escrivao 

em 
seus impedimentos eventuais;

22) remeter anualmente, à Secretaria das 1 ,'inan-
ças, uma relação dos próprios estaduais existentes no
iminicípio, dela fazendo constar as alterações porventu-
ra havidas tios mesmos;

23) promover diligenteniente os inventários, neles
oficiand(o de acôrdo com a legislação em vigor e regis-
trando tio livro próprio o andamento dos feitos;

24) falar tios processos e mais atos judiciais, quan-
,do conipetentes para fazê-1,o ,, com o fim de fiscalizar ri-

PF^ 11
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901,0saMente o I)a,, ,iiiieiito dos inipostos e custas devidos
ao Estado;

25) prestar à Secretaria das Finanças, com presteza
e lealdade, informações acêrca dos negócios a seu
,cargo;

26) trazer o arquivo da coletoria or,ganizado nos
moldes estabelecidos neste regulamento;

27) stigerir à Secretaria das Finanças medidas que
possam interessar à Fazenda Pública Estadual;

28) recorrer 
de 

ofício para a Secretaria das Finan-
ças, sempre que proferirem decisôes favoráveis às par-
tes, menos quanto à baixa de lançamento;

29) promover e diligenciar a cobrança amigável dz^
dívi-da ativa nos casos -de sua competência;

30) fazer extrair e assinar as certidões (Ia dívida
ativa, entregando-as ao encarregado da cobrança, quan-
,do não seja esta da sua conipetência;

31) visitar as sedes dos distritos de seus municí-
1)io^;, em in í ssão fiscalizadora ou fazer visitá-las por
qualquer funcionário da coletoria, duas vezes por ano,
de. rios dois Üitimos meses ^de cada se-
mestre;

32) fazer à Secretaria das Finanças imediata co-
municaÇão do falecimento, 

em 
seu município, -de qual-

quer funcionário do Estado;
33) fazer ^ontar semestralmente os juros corres-

pondenles aos depósitos feitos na Caixa Económica;
34) remeter à Secretaria das Finanças a relação

semestral dos depositantes na Caixa Econômica;

3,5) assinar todos e quaisquer p^: ,péis (Ia colctor^^i,
quando outros não sejam expressamente designados pa-
ra fazè-lo;

36) falar, como representante da Fazenda, em to-
ldos ^os processos administrativos;

37) requisitar o auxílio da polícia nos casos -pre-
vistos em lei;

38) enviar à Secretaria breve relatório sôbre os
resultados das inspecções que forem feitas 

em 
seus mu-

nicípios, conforme o disposto no número 31 déste ar-
tigo;

39) -presidir a inquéritos administrativos, lavrar
autos e praticar todos e quaisquer aitos de sua alçada
que forem , necessários à defesa da Fazenda Pública Es-
tadual.

Art. 33. Compete aos escrivães:
1) cumprir e fazer cumprir todas as ordens supe-

riores;
2) substituir o coletor em todos os casos de seu im-

,pedimento eventual;

3) fazer -diari:lmente, com a necessária ord:cm, cla-
reza e asseio, a escrituração -dos livros, conhecimentos
,de arrecadação, documentos da despesa e outrios, bem
<-.(Ynlo a correspon llecia da coletoria;

4) rever, antes de escriturar, os documentos da re-
ceita e despesa para o fim de verificar a exatidão e a
legalidade -da cobrança dos tributos e dos pagamentos
efetuados, devendo dar conhecimento à Secretaria das
Finanças das irregularidades que observar;

5) organizar o arquivo, relacionar, classificar e
guardar em ordem os papeis e documentos que devam
ser conservados na coletoria;

6) auxiliar Internamente o serviço (te cobrança e
2rrecadação dos impostos, taxas e ^contribuições e exe-
cutar a parte referente à escrituração e registro na co-
letoria, praticando as diligências que forem determina-
das por leis e regulamentos 

em 
vigor;

7) amotar, obrigatoriamente, no caixa, o número e
data do documento comprobatório do recolhiniento de
saldo;

8) levantar os balancetes mensais até o dia 10 de
cada mês;

9) assinar, juntamente com o coletor, os balancetes
mensais -e todos os documentos que tiverem de ser en-

viados à Secretaria das Finanças;
10) executar serviços externos, quando designados

pelo chefe da repartição.

Art. 34. Compete aos auxilia-res:

1) substituir os escrivães em seus impedimentos
eventuais, podendo, então, assinar conhecimentos, ba-
lancetes, livros de escrituração e a correspondência ofi-

cial;

2) executar, com zêlo, lealdade e presteza, todos e
quaisquer serviços internos ou externos que lhes forem
-determinados pelos ooletores, ficando responsáveis pe-
rante à Secretaria pelos erros e licunas que co!neterem
mo exercício de seus cargos;

3) não se retirarem da repartição sem permissão
do coletor, ainda que esteja vencida a hora do expe-

diente.

CAPITULO VII

Dos proventos

Art. 35. Os coletores e escrivães -perceberão, sô-
bre a renda líquida arrecadada até a lotação, as por-
cenlagens constantes do quadro anexo ao -presente regu-
lamento.

20
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	Parágrafo único. Renda liquida é a que provéni	13arágrnfo único. As porcentagens serão pagas pelo

	

da arrecadação de impostos, taxas, multas, dívida ativa	substituto ao substituídü ,, indepen. den temente de ordeni
cobrada pela coletoria e vendas de estampilhas.	(ia Secretar i a das Finançis e pela forma estabelecida

	

Art. 36. As porcentagens serão deduzidas 111c11^ ,,11-	neste Regulamcnt?J^.--
mente sÔbre a renda líquida arrecadada.	 Art, 46. Aos escrivãe ,, que substituírem coletores,

	

Art. 37. Sôbre o excedente à lotação terão os eKa-	quando êstes se acharem 
em 

gózo de li-cença para trata-

	

tores 10 %, contados por ocasião do acêrto anual de	mento de saúde, serà abonada inetade da sua própria
porcentagens.	 porcentagem e nietade dz, porcentagem referente ao ro-

	

Art. 38. Os coletores e escrivães perceberão ain-	letor licenciado.

	

-da emolumentos e custa estabelecidos nas leis e regu-	Art, 47. Os auxiliares que substituírem os eNcri-

	

lamentos e 1 110 sôbre os depósitos na Caixa Econômica,	vães, nos casos de licença para trataniente -de saúde, te-
nada percebendo sôbre as quantias pa

g
as.	 rão os vencimen

t
os do próprio cargo e metade dos ven-

	

Art. 39. Nos casos de ocasional arrecadação de	cimentos dos escrivães . .

	

imposto sôbre exportação, à eDIetoria, caberá a mesma	Art. 48. Em se tratando de licenças não remu-

	

porcentagem que caberia à estação fiscal da fronteira.	neradas e de vaga dos -cargos de coletores e escrivães,

	

Art. 40. Todos os proventos serão -div.ididos en-	os respectivos substitutos perderão as porcentagens dos

	

,tre os coletores e escrivães, na proporção de 6110 p3ra	próprios car gos para percebereni as dos substituídos.
aqueles e 4110 para êstes.	 Art. 49.' Nos municípios dotados de mais de uniq

	

Art. 41. Os coleto^res e esc^rivães terão aiiidi a	coletoria da inesina classe, os proventos dos coletores

	

porcentagem comum das coIetorias sôbre o líquido d^4s	serão iguais, e, bem assim, os dos escrivães, observa-
fianças criminais, quando quebradas.	 da a proporção estabelecida no artigo 40.

	

Art. 42. Anualmente será feito, , pelo Departamento	Art. 50. Os auxiliares de coletorias perceberão os

	

de Tomada de Contas, o acêrto das porcentagens dedu-	seguintes vencimentos mensa,is:
zidas durante o exercício.

	

Parágrafo único. Em c~ de demissão, exoner,^-	a) os das coletorias de 1.1 e 2.' classe	300$000;
	ção, remoção ou falecimento, o acêrto será feito dme-	h) os das coletorias de 3.' e 4.' classe . . .	250$000;
	^diatamente, tendo-se em vista a arrecadação do exator	c) os -das coletorias -de 5.' e 6.1 classe . .	150$000.

no período do exercício.	 Art. 51. As quo,tas-fixas ficam computadas nas ta-

	

Art. 43. Nenhuma ,porcentagem cabe aos coleto-	xas de porcentagens constantes do presente regulamento.
res ipelo recebimento das contribuições e outras quan-

	

tias pertencentes à 1`revidência, dos Servidores do Esta-	 CAPITULO VIII

do, à Caixa Beneficente Militar e pela arrecadação dos

	

-descontos correspondentes ao pagamen^o de assinatura	Da escrituração e contabilização das operações realiza-

	

obri
g
atória (to "Minas Gerais" e pelos depósitos de im-	

das nas coletorias

	portâncias destinadas à aquisição de máquinas e outros	ATt. 52. A escrituração e a contabilização das ope-

	

artigos na Secretaria da A 
Ó 
wicultura, assim como sôbre	rações realizadas nas coletorias serão feitas 

em 
livros e

	quotas para o Departamento das Municipalidades, pres-	impressos próprilos, conforme niodêlos aprovados pelo

	

tações !para pagamento de empréstimos municipais, quo-	Secretário das Finanças.

	

tas de fiscalização, cauções, ven ,da e arrendamento de	
1.1 No livro Caixa serão escrituradas, diariamen-

próprios e terras 
do Estado.

	

Art. 44. Também nenhuma porcentagem lhes cabe	te, as parcelas da receita e da de
spesa e nos livros ati-

	

pela cobrança de impostos sôbre contratos ou prorro-	
xiliares serão escriturados, discriiiiinadamente, os im-

	

gação de prazos de concessão, ou transferências de pri-	
postos e taxas, adotando-se uni livro para cada espécie.

	

vilégios de quaisquer espécies, concessão de estradas -de	§ 2.* Em livros especiais ou fichas serão feitas as

ferro e outros semelhantes.	 inscrições de contribuintes dos impostos e taxas que de-

	

Art. 45. Os coletores e escrivães, quando em góz(>	vem ser arrecadados por meio -de lançamentos; em livro

	

de licença para tratamento de saúde, terão direito ape-	especial será também feita a inscrição da dívida ativ3,

	

nas à me tade da porcentagem corres-pondente à arreca-	quando esta, não fo^r inscrita no próprio livro de lança~

	

,(Iação verificada, cabendo a outra metade aos seus sub,^-	inentos; e, bem assim, o re gistro (to testamentos, de in-

titutos legais.	 ventário.,, e arrolamentos.
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§ 3.* Ainda em livnos especiais serão registrados
os depósitos feitos na Caixa Económica, as procurações,
as cópias -de balancetes, os próprios estaduais (móveis e
imóveis), as ordens de -pagamentos, os termos de visitas
• notas sôbre inspecções fiscais, o inventário dos móveis
• utensílios e os termos de passagem -da coletoria a ou-
trem, os termos de posse exercício dos auxiliares, os va-
lores de terceiros, a co rrespondência expedida pela co-
letoria, a correspondência recebida pela coletoria, os tí-
tulos incobráveis ou de difícil liquidação, os requerimen-
tos, processos e autos de qualquer espécie e as trans,iiiis-
sões de propriedades urbanas.

§ 4.' Será,(> adotados, ainda, cadernos de conheci-
mentos para arrecadações e impressos diversos para ba-
lancentes mensais, relações diversas, serviços da Caixa
Econômica, lançamenÉos, índices, avisos de cobrança,
certidões, etc.

Art. 53. A escrituração do Caixa será feita dia-
riumente, de modo que se verifique:

a) se, para èle, foram transportados os totais da
arrecadação diária constante dos livros Auxiliares;

b) se nele foram lançados todos os conhecimentos
de impostos que não devam ser escriturados nos livros
Auxiliares;

.c) se nele se acham lançados todos os documentos
da despesa realizada durante o dia;

d) se o histórico dos conhecinientos transcritos no
Caixa oferece os elementos essenciais à expedição de
certidões relativas ao assunto dos referidos conheci-
mentos.

Art. 54. Os livros Auxiliares serão cuidadosa-
mente escriturados, não sendo admitidas emendas ou ra-
suras, nem o seu encerramento sem data e sem assina-
tura do coletor e do escrivão, sob as penas dêste Regula-
mentio.

Art. 55. Na escrituração dos livros ou fichas de
lançamentos, os exatores <)bservarão o que a respeito

^dispuserem as leis fiscais, encerrando-os (coletores e es-
crivão, com a daLa, e assinatura, depois de devidamente
somadas todas as colunas que representeni iniPostos dis-
tintamente discriminados no orçamento.

Art. 56. A escrituração dos conhecimentos será
concisa, clara, legível, sem emendas e deverá conter
além (Ia segura classificação da renda: o nome do con'
tribuinte, a soma correspondente à arrecadação, em ai-
garísinos e Por extenso e, bem assim, a essência do his-
tórico relativo à renda.'

§ 1.' Os conhecimentos assinados em -duas vias pe-
lo coletor e pelo esci` vão serão extraídas a lapis tinta e
com papel carbono ^uplo.
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§ 2.1 Relativamente aos conhecimentos, os exatores

observarão o disposIN` no Código Tributário.

Art. 57. As coletorias são obrigadas a levantar,

mensalmente, até o dia 10, o balancete de receita e des-

pesa, observando, para isso, rigorosamente, a ordem su-
cessiva dos lítulos da receita, bem como as verbas de

serviços constantes do orçamento de despesa.
§ 1.' Os documentos das despesas serão convenien-

temente numerados e emaçados, segundo o -mesmo nú-

mero de ordem ad,otado no IY , 11 ,,iiicete, devendo as pri-
meiras vias dêles, depois^..de c-peadas e rotuladas, ser

remetidas à Secretaria das Finanças, juntamente com
do jj^,s ^,, y ik -;v

2.' As segundas vias dos documentos menciona-
dos no parágrafo anterior, preparadas do mesmo modo
que as primeiras, ficarão fazendo parte do arquivo da

coletoria.

Art. 58. Após o encerramento 
do balancete inen-

sal, abrangendo as páginas da receita e da despesa, se-

rão feitas as demonstrações especificadas Uo quadro ane-

xo ao presente Regulamento.

Art. 59. Não será absolutamente permitida a es-

crituração a lapis nos livros 
e 

cadernos das coletorias,

nem mesmo a das cópias de lançamerdos.
Parágrafo único. Excetuani-se ^dêste artigo os co-

nhecinjentos de arrecadação e o livro destinido ao re-

gistro da correspondência expedida.

Art. 60. Os balancetes serão levantados com rigo-
rosa observância da discriminação de verbas constantes
do orçamento, devendo cada título ser precedi(lc> dos

ínidices numéricos assinalados na lei orçamentária.
Art. 61. Da escrituração de valores de terceiros

deverá constar o númerG e a (lata do conhecinnento do

depósito, o nome do depositante. especificando-se, no

caso de depósito de decumentos de espólios, (juai% os

nomes do inventariante, do invcntw-i^fflo, do devedor

que firma o documento, a data dêste, a taxa -de juros,
bem como qualquer esclarecimento sôbre cada um dos

títulos.
-se	 develi,1.* Tratando	dos demais depósitos,

ser mencionados, além do número e data do conheci-

mento,, o nome do depositante e espécie do depósilo, se

em dinheiro, títulos ou objetos de valor 
com 

especifi-

eação minuciosa dos característicos dos mesn;os, e, no

caso de fianças criminais ou cauções o nome (10 fia-

dor, se o houver.
§ 2.' Os conhecimentos correspon dentes a valo-

res de terceiro ,,	quando não se tratar de dinheiro --
-ete,não rigurnrão no corpo do Caixa, nem no do balane

1

	

r,
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devendo, tão sómente , -ser mencionados lias demonstra-
Ções, &o.b o 't ítulo — "Valores de Terceiros" — lançadas

,depois do encerramento mensal dos referidos Caixa e ba-lancete.
§ 3.' Em impressos próprios que lhes serão torne-

cidos, os coletores deverão remeter mensalmente à Se-cretaria das Finanças uma relação dos depósitos e reti-radas de Valores de Terceiros feitos durante ü mês, e
outras dos depósitos e retiradas feitas na Caixa Econô-
mica, e, semestralmente, uma relação -dos depositantes,
com a demonstração do movimento e dos juros contados
no semestre.

Art. 62. Os livros serão aproveitados enquanto não
esgotados, podendo conter escrituração correspon dente amais de um exercício, uma vez que isso se esclareça no
rótulo.

CAMULO IX

Da arrecadaÇão e da despesa

Art. 63. Empenhar-se-,~w os exatores em arrecadar,
dentro do exercício financeiro, todos os impostos e taxa,%
que devam constituir as rendas públicas -do Esta&.

Parágrafo único. Depois de 31 de dezembro serão
arrecadadas e classificadas como "dívida a :tiva" to-das equaisquer imPortâncias devidas ao Estado e não recolhi-
-das aos seus cofres dentro do exercício em que eram ^use tornaram devidas, quer recebidas a m igável, quer Ju-dicialinente.

ArL 64. A arrecadação do sêlo Por nleio -de conhe-
cilliento se fará mediante guia assinada pela parte inte-
ressada, quando a lei não determinar quem ü faça.

Art. 65. As estampilhas destinadas ao imposto sô -
bre vendas e consignações serão vendidas de acÔrdo com
o estabelecido -no Código Tributário.

Art. 66. Sómente até 31 de dezembro :poderão as
coletorias realizar pagamentos autorizados de vencimen-
-tos referentes ao exercício que se encerra nêsse dia.

§ 1.' Os pagamentos no caso de insuficiência de
numerário lias colet ,orias, 'serão feitos, preferencialmen-le, na ordem -dos créditos mais antigos para os mais re-
"ntes e, entre os da 

m
esma data, dos menores para os

maiores.
§ 2.1 Os pagamentos acima !referidos que, Por fal-ta de numerário ou por qualquer outro, motivo não fo-

rem 
r
ealizados até 31 de dezembro, sómente po(lierão serefetuados à vista de ordens denominadas "Vencimentos ,

Pagar% expedidas pela Secretaria das Finanças, à qual

deverá ser remetida a relação completa dos vencimentos
não pagos e referentes ao exercício encerra-do.

k 3., Da-11relação acIma deverão constar: número

e (lata da ordem de pagamento, nome e cargo do credor,
Secretaria a que pertencer, período a que se referirem os
vencimentos, a importância total dêstes e 

o serviço e a

veirila constantes do orçamento.
§ 4.o Os pagamentos a professores substítulos só-

@nente serão feitos mediante apresentação de portarias ou
tíikflos especiais, devidamente registrados e anota,d<)5 na
Secretaria das Finanças, documentos êstes que acompa-

nhar,,-̂ Q os balancetç!^ mellsais,

Art. 67. Os pâgürnènios aos credores ,do Estado que
se apresenlarem pessoalmenle, só serão feitos me-

diante procuração 
em 

f<) ,rma legal, que será invariavel-
mente registrada no livro competente e remetida à Secre-
ta,ria das Finanças, juntamente com o primeiro balancete
e respectivos documentos.

§ 1.o No caso de pagamentos sucessivos ao mesmo
procurador, deverá o coletor fazer referência, no doeu-
niento (te despesa, ao número e data do registro da pro-
curação na coletori q, bem como ao balancete, junto ao
(lival foi remetida. à Secretaria e, ainda, se o procurador
e.Niá quite com o imposto de indústrias e profissões.

§ 2.' Quanto ao mandato das procurações, os co-
Jetores :ter.~to em vista os artigos 1.316 a 1.323, do Có-

Aigo Civil.

Art. 68. Em se tratando de vencimentos de qual-
quer espécie, -as par^es darão recibos, em duplicata, -dos
pagamentos que lhes forem feitos, sendo um, ao pé do
atestado de exercício (ou de residência, em se tratandG
de apo%eiitados, reformados, consignatários, pensionistas
da, Caixa Beneficente Militar e da Previdência) e outro,
em ksep qrado, sendo, em ambos, citados o número e a
data -da ordem que autoriza o pagamento.

Parágrafo único. Os atestados, assim Como os re-
cibos, ^poderão, em ]) qrte, ser impressos, devendo aque-
Jes conter, sob pena de não serem aceitos, referindo-se
a funcionários ativos, o seu nome completo, cargo (se
efelivos, contratados ou interinos), localidade do exer-
cicio ti,^ -profissão, referência ao mês durante o qual o
funei,onário exerceu as suas funções e às faltas dadas.

Art. 69. Tratando-se <te pagamento de vencimen-

to:s, os coletores farão, no verso dos respectivos doeu-
mentos, a demonstração exemplificada no quadro anexo
ao presente regulamento.

Art. 70. Nenhuma despesa será abonada aos cole-
lo,7es sem que junto ao balancete esteja o documento que
a e«mpi-ove.

NMFFI:`-
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Art. 71. Nenhum documento, será pago estando

nele incluída despesa de mais de um exercício.

CAPITULO X

Do registro c PreParo ,dos processos, papeis e docutrieti^os

Art. 72. Os processos que tiverem de ser prepa-
rados pelas coletorias esta^dua,is obedecerão, às seguintes
normas:

1) -- os papeis, depois de registrados cin livros,pi-0-
PriOs, serão Te unidos em PrOcesso, 

de 
loriria que os do-cumentos, informações e Pareceres sejam colocados em,

ordem cronológica ou pela con exão das matérias-
2) — em todos os escritos -deverá ficar a ^;argem

de três e in cio a quatro c entíme
t
ros do lado -do dor&o;3) - as fÔlhas dos processos serão numeradas e

rubricadas pelos funcionários que intervierem nos mes-
Inos, e terão a numeração retificada todas, as vezes que
se m-Gdificai- 1 sequência numérica;

4) — quando nos processos existirem páginas em,
branct), esta,% serão também numeradas e rubricadasCOM a declaração, no IGngo da 

fôlhu, de "em branco"i,
datada e assinada;

5) as informações e Pareceres dever il ser nunie-rados, senguidamente, conslando dos mesmos a data do,r
ecchimento, do papel ou processo, da seguinte forma:

n. . .... recebido em	1	1	(data e assinatura)	.Art. 73. Todo processo que tiver entrado na re-
partição, Seul prej uizo das formalidades do regis-tro no-livro 'próprio, deverá conter, após 0 fflti nio ato escri[o,
declaração nos seguintes termos: ^recebi,do em
ou devolvido em	i	(da,tada e assinada)

Parágrafo úilico. Os demais papeis 
e documentos

que forem recebidos n as - coletori,^s estaduais deverá(>
conter a data da entrada na repartição e a assinatura dequem as receber.

Art. 74. 
0` pareceres c infor

m
ações deverão obe-

decer às seguintes nornias:

nonie dio, interessado;
b) resumo -do fato -de que se o l , i,,i llou o
c) síntese das diligências proeed'idas ex-ofício oua requerimento dos interessados;
.d)	indicação ou transcrição dois dispositivos le-

ga 's ' "^pl 'cáve 's à (luest,~',O, bem como das decisões admi-ni s-t rativas referentes ao assunto;
C) parecer final sôbrf- a solnç.-̂ o ( - 2bível n,
Art. 75.	Os inquéritos administrativo-, e o pr^)-

cesso dos autos de infriçã,o^ obedeceri-ic, ao disposto no

313

C&tli,,^) T ribu,ál'io ou cM ]e' que venha a estabelecer

GAPíTULO X1

Dos saldos

Art. 76. Os saldos verificados em balancetes a
favor do Estado serão remetidos ao Tesouro alé o dia 10
<lo mês seguinte àquele a que se referirem.

Art. 77. Precc^dendo ordem da Secretaria das Fi-
nanças, poderá o saldo acima referido ser recolhido a
estabelecimentos bancários, -por ordem e crédito do Es-
t.ffido, -ou a estações fiscais de comprovada segurança.

§ 1.' Os depósitos poderão ser feitos diária ou se-

manalmente -e o serão em nome das coletorias, como per-
tencente ao Estado, inclusive os juros.

§ 2.* Dos depósitos acima referidos, Poderão os
coletores lançar mão para pagamento de despesas autori-
za,das, emitindo cheques nominais contra as agências em
que se acharem depositados os dinheiros na forma dêste

artigo.
§ 3.' Aos fiscais de rendas será facultado o co-

nheeimento, dia imiportância d.o,s saldos pertencentes ao

Estado e 
em depósito em nome das colelorjas estaduais.

Art. 78. Poderão :ser transportados para o balan-
cete do mês seguinle -os s:.Idos até a importância de . .
1:000$000, quaisquer que sejam os meses a que se referi-
rem.

Art. 79. As Provas de recolhimento , de saldo serão
remetidas à Secretaria das Finanças anexas ao balancete
mensal, precisamente tia última fôlha escriturada.

1:' Os recibos de saldos enire gues a correspon-
(lentes bancários conterão a designaçúo do Banco repre-

sc,ntado pelo respectivo correspondente.

§ 2.' De todos os recolhimentos de saldos efetuados
pelos exatores, serão exi gidos recibos 

em 
duplicata, ca-

bendo umao arquivo da repartição e tendo ooutro, odes-
tino indicado no parágrafo 3.' dêste artigo.

§ 3.o Ao balancete juntará o exator prova de re-
colhimento, do saldo, obtida do Agente Postal, quando o

recolhimento se realizar por intermédio do Correio.
Art. 80. 

Em 
caso de falecimento do coletor e na

falta do escrivão, farão seus herdeiros, ti(> prazo de 10
dias, da data do falecimento, t:n1,i^e!,.a (lo saldo pertencen-

te ao Estado ao funcionário que fôr inetinibido pela Se-
eretaria das Finanças do levantamen I o do balanço geral,

lavratura -de têrnios e demais atos que importem em li-
,inite de respGisabilidade.

RM
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§ 1.' Havendo escrivão, a êste será entregue o sal-
do de que trata o presente artigo, cabendo4he proceder
nos têrnios dos dispositivos anteriores.

§ 2.` Ao representante da família do ooletor falo-
cído, será facultada a assistência a todos os atas a que se
refere o artigo -precedente, sendo-lhe permitido assinar o
balanço e demais documentos referentes à gestão do fun-
cionário falecida.

CAPITULO X11

Dos suprimentos em dinheiro e em eslantpilhas

Art. 81. Verificando os C<)Ietotres haver falta de
fundos para cobertura dos pa-anientos a seu cargo, re-
quisitarão à Secretaria, em tem'̂ pc, hábil, o suprimento ne-
cessário.

Parágrafo único. Os suprimentos serão feit<>s a
critério da Secretaria das Finanças, devendo o coletor in-dicar, na requisição , o meio mais prático de obtê-los.

Art. 82. A Secretaria das Finanças fará direta-
mente a distribuiÇão das estampilhas à vista de pedidos
(Ias chefes de coletorjas e estações fiscais encarregados
da sua venda, ou par intermédiode Bancos, suas agências
ou outras coletorias, que ofereçam segurança.

§ 1.' Correrá sob a responsabilidade dos exalares
a remessa (ias estampilhas 

entregues a seus procuradores,
ou pessoas por eles indicadas em suas requisições.
Quando remetidas à exatorja pai» outro meio e direta-
mente pela Secreta-ria das Finanças, a cargo do Tesouro
ficará a mettole da despesa.

§ 2.o Quando o pedido de estampilhas a que se re-
fere o artigo precedente for feito por funcionários em
comissão, que não tenham optado pela porcentagem da
coletoria, 2s despesas com a remessa das -mesmas corre-
rão por canta (Ia Tesoura.

Art. 83. Os pedidos de suprimentos deestampilhas
deve

r
ão ser acompanhados da demonstração do salido

respectivo e xistente, de modo a poder a Secretaria das
Finanças ealcula-r, a seu critério, o máxima a ser forne-
cido, o que não impede Os ".Iet<)res de fixar em seuspedidos o s

uprimento necessário.
§ 1.' Quando a remessa de estampilhas às cole-

torias for feita Por intermédio do Correio, devem os cole-
tores acusar o recebimento por meio de ofício, no qual
mencionarão o número e data do ofício originário da Se-
cretaria das Finanças, — remetendo as estampilhas --
e a importância total destas.

§ 2.' Verificada a hipótese da parágrafo 1.' dêste
arligo, por conta dos coletares e escrivães correrá a me-
tade da despesa.
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CAPITULO XIII

Do arquivo

Art. 84 . Os coletores e escrivães trarão perfeita-

inente organizado o arquivo da-, respectivas coletorias,
zelando pela boa ardem, limpeza e conservação de lodos
os documentos, livros e material.

Art. 85. 0 arquivo será organizado de acÔrdo coM

os seguintes dis^p.ositivGs:

a) 
em livro espêcial, rottiladü e numerado, forneci-

do pela Secretaria das Finanças, serão !registrados, em

ordem numérica sucessiva e exonológica, todos os ofí-

( . ias expedidos pelas coletorias;
h) a numeração das ofícios será renovada de exer-

cicio para exercício;
c) os ofícios, circulares, ordens de Pagamento e

41 inernoranda" recebidos pelas coletorias serão coleciona-
klos separadamente, durante o correr do ano e arquivados
depois de findo o exercício, devidamente rottilados;

ol) as Processos e requerimentos que devam pernia-
necer nas coletorias serão colecionados segundo a ar-
dem alfabética (Ias nomes cM que figurarem;

e) as estatísticas das dÍvis^'>es e das transmissões
lIcausa-mortis" será(> colecionadas mensalmente, em ar-
(]em cronológica, de modo que as de uni cartório não
se confundam c~ as de outro. Terminado o exercício,

essas estatísticas serão reunidas e encadernadas na mes-
ina, ordem em que forem colecionadas mensalmente;

,f) as declarações de contribuintes referentes a lan-
çamentos serão numeradas, emaçadas e arquivadas na
niesma ordem em que foram escriturados os lançamen-

io- correspondentes, de maneira a facilitar a busca em

caso de necessidade;
g) as cópias dos balancetes mensais serão reffistra-

(].as em livro próprio, fornecido 
Pela Secretaria olas Fi-

Danças;

h) os docunientos da Caixa Econômica serão dis-
postos em ordem cronológica, presos, capeados, rotula-

dw; e arquivados anualmente;
i) o Caixa e (lemais livros, unia vez esgot ,,sd-os, se-

rão arquivadas, depais de rotulados e numerados;

j) os livros de lançamentos serão cuidadosamente

conserva.dos em lugar de fácil Inanusei0;
k) os cadernos de arrecadação, impressos e de-

mais inaterial, recebidos da Secretaria das Finanças, fi-

carão guardados em ordem, de maneira que se possa, a
qualquer momento, conhecer o seu estoque existente;
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1 ) os móveis e iná(luinas será, (> usados e conserva-
dos com capricho, respondendo os funcionários das co-
letorias pelos estraps que lhes causarem;

oru ) os livros utilizados nas exat ,orias serão rotula-
dos e nunierados, contendo os rótulos a declaração da fi-
nalidade a que se destinam aqueles;

Art. 86. Os coletores e escrivães são obrigados a
colecionar o "Minas Gerais", em sua -parte, oficial, te-
vantando índice de toida a ma

t
éria fiscal nêle contida e

q ue 
p
ossa contribuir para o perfeito desenipenho dos

serviços (ias coletorias;
Art. 87. Organizado assim o arquivo, que será

disposto en i móveis apropriados, não será perinitido a-os
exatores dêle se a,possüreiii quando, por qualquer moti-
vo, tiverem de passar a geréncia das coletorias a seus
substitubos legais.

CAPITULO XIV

Da Caixa Econômica

Art. 88.	Sem Prejuízo dos atuais, serviços refé-
rentes à Caixa Económica, nenhum deoósito nela será
feito sem que seja expedido o conhecimento correspon-
dente à soma depositada.

§ 1.' 0 histórico (to conhecimento i-clativ,(> ao
depósito deverá conter: o nome do depositante, a impor-
t^ncia depositad ,^, o n^w!ero (Ia caderneta (tratan,do-se
,te depósito subsequente) e bem assim o número da pá-
gimi do livro de que consta a conta corrente do deposi-
tante.

§ '-).' Uni a via do conhecimento a que se refere
êste art igo será enviada à Secretaria juntamente com o
baJane,^!;,, -,^wnsA e outra ficará em poder do depo-
sitant^>.

§ 3.' No balancete da receita, sol) o título "Caixa
Ec,onômica", será levado o total dos depósitos recebidos
durante o mês.

Art. 89. Verificando-se levantamento de depó-
sito, será extraído também o conhecimento relativo ao
custo da caderneta (art. 25, do dec. 2.832, de 1910),
imp,ortàneia que será classificada em "11endas (te Ori-
gens Diversas", com o sub-título . '^Reilda Econômica".

Art. 90. A' despesa do balancete e sob o título
"Caixa Econômica", será levado o total dos depósitos
resti^tuídos, devendo os respectivos recibos acompanhar
o balaneete mensil juntamente com os documentos da
despesa.

Art. 91. Relativarnente à escrituração dos depó-
silos e das retiaíWas na Caixa Econômica, serão tais
operações registradas parceladamente no Caixa, à me-
odida que se forem realizando.

CAPITULO XV

Das penalidades

Art. 92. Ficará sujeito à multa de 50$000 a
200$000 o coletor que:

a) não comunicar à Secretaria das Finanças a fal-
ta de remessa das estatísticas de transmissão de proprie-
,dade "^causa-iiiortis" e das de divisão ou demarcação de
terras, processadas nos cartórios;

h) concordar, ao falar em autos, com avaliações
prejudiciais no Fisco, assim quanto -ao valor das terras,
Coli^o qualido 11^^w coliste, e^ , ^ J^._'ck!rcs, a ái-c3 a
,alienar;

c) não Aerem imediata comunicação à Secretaria
-das Finanças de infrações de dis^posiçj^es dêste Re^zu1a-
mento, cometidas por juizes, notários, oficiais públicos
ou outras autoridades 

ou 
funcionários;

d) concordar, sem que estejam pagos os impostos
devidos, com o jtjl,,,,tiiieilto de pai4filias, divisões e de-
inarcações ide terras, e com a expedição de cartas de
2rrematação, adjudicação ou reinissão de bens;

e) receber, informar, despachar ou assinar papel
-ou lhe der andamento, sem que tenham sido pa.gos os
impostos ou taxas;

f) não recollier poiitti qlii-ieiite os saldos mensais,
ou retardar a remessa dos balancetes;

g) não comunicar à coletoria (Ia situação dos bens
,o recebiment(> do imposto territorial do, imóvel exce-
pcionalmente lançado 

em 
outra coletoria;

h) não providenciar, em tempo hábil, no sentido
de obter da coletoria da situação dos bens os esclareci-
nientos necessários para falar 

em 
autos do inventário

ou não remeter ésses mesmos esclarecimentos ao cole-
tor da sede (Ia Coniarca.

i) não atender prontamente ao -pedido de informa-
ÇõC5 C-0W;tante 

da 
letra anterior ou núo remeter as cer-

tidões de õbito ao coletor da se(le da Comarca.
Art. 93. Os coletores e escrivaes que deixarem

de assinar o balancele inen%al sem causa justificada,
ficarão sujeito; a multa de 20$000; i ' gual omissão quanto
a conhecimentos de arrecadação será punida com a mul-

ta de 5$000 p),r assinatura que fnitar.
Art. 94. Os coletores, cscriv ,,~̂ es e auxiliares fica-

rão sujeitos ú pena de censura, quando cometerem falta
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de que não resulte dano moral ou material para o Es-
tado.

Art. 95. A I)c11,1 de suspensão até 60 dias será
aplicad

a 
aos coletores, escrivães e -auxiliares que se re-

velarein negligentes ri (> cumprimento de seus deveres;aos que se usenlarein do local de suas funções, por
qualquer tenipo, sem c au

sa 
j ustificada perante a Secre-

tarja das Finanças 0,u sen ) -Permissão ide autoridade com-
Y)etente; aos que desobedecerem ou -não cumprirem or-
dein superior; aos que não tiverem em perfeita ordem
e correção a escrita da respectiva coletoria e o arquivo.

.Art. 96. Serão suspensos por três meses, prorro-
gáveis por mais três, os coletoros, escrivães e auxiliares
que reincidirem em qualquer infração mencionada no
artigo anterior; os que desacatarem os seus superiores e
os que iludirem ou prestarem informações infieis aos
seus superiores.

Art. 97. Incorrerão na pena de demissão, median-
te processo administrativo regular, os coletores, escri-
vães, e auxiliares de COIctOrias qUe, por ideslionestidade,
negligência ou desídia, causarem, direta ou indireta-
mente, prejuízo ao Estado e bem assim -os coletores que
inantivereiri os serviços de suas repartições e a respe-
etiva escrituraç,,~to em desordein, por negligência ou
desídia.

Art. 98. Serão presos administrativamente, nie-
diante vrocesso administrativo os coletores, e-;-
c rivães e auxiliares que retiverem ern seu porler, indevi-
dantente, dinheiro ou valores do Est q do, ou dêles se
apropriarcin.

Art. 99. Além das penas estabelecidas neste ca-
Pítulo, j)oderão sei- impostas aos -coletores, escrivàe.,^ e
auxiliares, Inultas de 50$000 a 200$000, rios casos
omissos.

Art. 100. A pena de detiiissi~ko é da competência
privativa do Governador (to Estado; as demais !podem
ser iiiil)ostas por êste ou pelo Secretário das Financas.

CAPíTU1,0 XVI

Disposições gerais

Art. 101. Os coletores são os representantes da
razenda Ilública Estadual nos juizos e fora da Capital,
cumprindo-lhes intervir em Lodos os processos adminis-
trativos, inclusive os (te falência, corno agentes fiscali-
zadores das rendas estaduais.

Art. 102. Os coletores quando requererem na qua-
lidade de representantes do Fisco Estadual, são d^ispen-
sados de juntar o título de nomeação, não podendo,
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porém, outor."ar poderes 
em nome da Fazenda Pública

Estadual.
Art. 103. Quando legitimamente -impedidos, os

coletores serão ^;ubstituhdos pelos respectivos escriviles,
seus s Lib.,^tittito,,,'Tegais, e, na falta dêstes, por funcioná-
rios da Fazenda designados pelo Secretário das Fi-
cianç,as.

Ai-L. 104. os coletores requisitarão de qualquer
tribunal, repartição pública ou cartório, os documentos
necessários à defesa da Fazenda que representam, os
quais lhes serão fornecidos sem quaisquer despesas.

Art. 105. Os coletores não poderão fazer paga-
mento algum, salvo os referentes à Caixa Econômica e

à Fórça Pública, sQm autorização da Secretaria das
Finanças, sob pena de Ilies ser glosada a importância

paga.
Art. 106. os coletoires, não têm com-p,etêiicia 11›ara

westituir qualquer soma arrecadada, cumprindo-lhes en-
caminhar o pedido de restituição, suficientemente ins-
truido e informado, à Secretaria das Finanças.

Art. 107. As precatórias e requisitórias (te (Unhei-
ros -de órfãos serão encaminhadas à Secretaria das Fi-
nanças para efeito dos respectivos p^gamentos.

Art. 108. os coletores podem lãnçar mão de renda
de qualquer procedência para pagamento (ias despesas a
seu cargo.

Art. W9. Por ocasião de grande afluência de con-
tribuiriles às coletorias, providenciarão os coletores de
modo a que possarir ser todos atendidos dentro .(tos pra-
zos regulamentares, ainda que se torne necessário am-

pliar o expediente.
Art. 110. os coletores, escrivães e auxiliares que

k,e recomendarem pelo seu mérito e competência pode-
rão ser designaidos pelo Secretário das Finanças para de-

6empenlio de comissões em serviço do Estado, fora da

sede de suas coletorias.

Art. 111. os coletores são obrigados a levar em
balanceie, a importância dos débitos comunicados em
11menioranda" que lhes forem remetidos, ^I)o,dQndo contra
os mesmos apresentar reclamações devidamente instruí-

das.
Art. 112. As multas em que incorrerem os coleto-

res e escrivães por inobservância de idis ,p.ositivos legaj%
ser-lhes-ão debitadas em contas correntes.

Art. 113. Os documentos impugnados e devolvido',
pela Secretaria, uma vez legalizados, poderão ser levadwN

guinte.a despesa do balancete do mês se"
Art. 114. A receita e a despesa, no Caixa, serão

encerradas no últirrio dia de cada 111 ès, levantandi)-sc^ e;;1
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seguida o balancete que -será remetido à Secretaria até o
dia 10 do mês seguinte, acompanhado da prova do reco-
lhimento do saldo e dos documentos comprobatórios da
receita e despesa.

Art. 115. Os caderticis de conhecimentos remeti-
-dos às coletorias nelas permanecerão até que sejam es-
gotados.

§ 1.1 Mensalmente serão destacados dos cadernos
as respectivas segundas vias, caso não estejam eles esgo-
"dos — as quais, depois de costuradas na sua parte su-
perior, serão enviadas à Secretaria das Finanças com os
balancetes mensais.

§ 2.' Enquanto não receber a Secretaria o último
conhecimento correspondente a cada caderno, não será
feita a descarga no livro uróprio.

§ 3.' Juntamente com os balancetes mensais en-
viarão os coletores à Secretaria das Finanças um quadro
demonstrativo do estoque de cadernos existentes nas
exatorias.

§ 4.' Com a nota de "inutilizados" serão devolvi-
idas à Secretaria todas as vias dos conhecimentos que,
por êrro de cálculo, ou classificação de receita, ele., não
tenham sido aproveitados.

Art. 116. Os conhecimentos e os balancetes devem
ser sempre assinados pelo colet-or e pelo escrivão e, no
caso de não se acharem ambos em exercício, será feita
no lugar correspondente à assinatura do funcionário au-
Lsente a declaração do motivo da falta da sua assina-
tura.

Art. 117. Sómente depois de titulados, registrados
e anotados os seus títulos na Secretaria das í7ínanças,
poiderão os funcionários das coletorias tomar posse e e ,n-
trair em exercício dos respectivos cargos.

Pa
rágrafo único. A posse dos coletores e escrivães

dar-se-á na Secretaria das Finanças e a dos auxiliares
,nas respectivas coletorias, perante os coletores, do que
se lavrará um têrnio em livro próprio.

Art. 118. As rendas municipais arrecadadas pelo
Estado por fórça de contratos de empréstimos feitos às
Municipal idades serão levadas à receta, em balancete,
englobadani ente. Na despesa devem os exatores discri-
minar a porcentagem ideduzida do que tiver de ser en-
tregue à Prefeittira como restituição, bem conio da im-
portância descontada por conta do empréstimo.

Art. 119. Sem ordem da Secretaria das Finanças,
os coletores não podem comparecer ao juri (art. 328, do
Códi,go do Processo Penal).

Art. lZq. Em todas as escrituras de transmissão de
imóveis é obrigatório a transcrição da certidão do im-
posto pago (art. 1. 137, do Código Civil) .

Art. 121. Os coletore!s são competentes para resol-
ver os pedidos de baixa de lançamentos (art. 1.' do dec.

9.718, de 1930, e Código Tributário) .

Art. 122. os impostos e taxas devidos à Fazenda
Pública, em qualquer tempo, são pa

gos preferencialinen-
te a quaisquer outros créditos, seja qual for a sua natu-
reza. (Dec. Federal 22.866, de 1933).

Art. 123. bs coleto^r,es poderão encaminhar à Im-

prensa Oficial do Estado os edi!tais das Prefeituras e os
referentes a atos judiciais que em virtude de lei devam
ser publicados, correndo sob sua responsabilidade a des-
pesa com a publicação dos mesmos.

Parágrafo único. Tratando-se de editais cuja publi-
cação interesse principalmente ao Estado, os coletores os
remeterão à Secretaria das Finanças, acompLanhados de

,oficio em que pedirão a sua publicação ipor conta do Es-
tado.

Art. 124. Como funcionários públicos que são, os
coletores, escrivães e auxiliares não podem aceitar man-
dato para procurarem em repartições públicas estaduais.

Art ' 125. Durante o correr da arrecadação, será
levantada nas coletorias a grade da descriminação dos
impostos e taxas arrecadados, a qual acompanhará o ba-
lancete mens1.

Art. 126. Não serão pagos os juros de fiança a fun-
cionários afiançados enquanto se aclierem. ein débito
Vara com o Estado.

Art. 127. Pelos débitos em halancetes responde-
rão na proporção da p orce nt.a.gem, coletores e escrivães,
quando êstes não houverem impugnado por escrito, que
s(.rá junto ao balaiic^2 «I p , a resolução do coielor relailiva~

mente à operação de receita ou de despesa de que resul-

t,ou o débito.

Art. 128. Na qualidade de funcionários públi-
^cos, os coletores e escrivães são obri

gados a executar os

sei-viços referentes à Previdência dos Servidores do Es-

lado (arti go 142), ^,) re,,.,tilaniento aprov^^do pelo Dt^cre-

to 10.241 1 de 1932)-
Art. 129. Uma vez pmcessados ' os a,rbitramen-

tos terão os efeitos contidos no Código Tributário.

Art. 130. São obrigados à assinatura. do "Minas
Gerais" todos os funcionários do Estado que percebem
vencimentos anuais de 1:000$000 para cima (ai-ti,,.Ifo 86,

n. 1, do decreto 9.606, de 1930).

21
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Art. 131. As coletorias estaduais, sem ,prejuízo
dos serviços, facilitarão ^^,os a

g
entes do fisco municipal

a coleta de dados constantes dos livros de lançamentos,
necessários ao serviço tributário dos municípios.

Art. 132. As rendas provenientes de impostos
atraza-d

'
os não lançados, serão classificadas em balan-

cetes sob o título "l^cildas de Ori,< ,ens Diversas".
Art. 133. As coletorias não cumprirão, sob pé-

na de multa, ordens de pagamento a favor de -contri-
buintes 

em 
débito paría com o Estado.

Art. 134. Independentemente de despacho e me-
diante o pagamento dos respectivos selos, as chefes de
repartição pública fornecerão aos interessados as certi-
dões que lhes forem pedidas, ressalvados os casos em
que o interêsse público imporilia sigilo.

Art. 135. Nas coinarcas e termos, que não o da
Capital, os coletores deverão ser ouvidos em todos os
processos ou atos judiciais, antes da sentença final,
para fiscalizarem o pagamento dos impostos e custas
devidos ao Estado.

Axt. 136. Quando tiver de ;ser lavr2da escritura
de transmissão -de imóvel, em município diferente da-
quele em que se acharem situados os bens, cumpre ao
coletor que receber o imposto de transmissão instruir a
parte quanto à necessidade da apresentação da cópia da
escritura w coletor do inunicípio, em cuja ^coletoria
está re,gistrado o imóvel, afim -de ser feita a correçãe
no lançamento territorial.

Art. 137. Por motivo die arrecadação indevida
ficam os coletores obrigados a restituir as porcentagens
deduzidas da mesma.

Art. 138. Nfic> tem direito a, vantagem al guma o
coletor ou escrivão que se achar fora do exercício do
car,go por motivo de suspensão disciplinar, ou ahando.
no do emprêgo.

Art. 139. Sóniente em virtude de ordem espe-
cial da Secretaria poderão os coletores recolher pessoal-
mente sald ,,) ao Tesouro, vencendo para isso as diárias
que lhes forem arbitradas pelo Secretário das Finan-
ças.

Art. 140 , . A -cargo dos coletores e escrivães ficam
as despesas com a, aquisição de material de expediente.

Ai-I. 141. Os coletores e escrivães juntarão ao ba-
lancete, em seguida ao seu encerramento, os recibos das
respectivas p 

o 
rcentalgens.

Art. 142. Os escrivães será .,) co-responsáveis nos
casos de Jeance, desfalque e quaisquer outras fraudes
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praticadas contra os interêsses do Estado si, dêles tendo
conhecimento em7azão do cargo, não o cientificarem à
Secretaria das Finanças.

Art. 143. Os escrivães de coletorias responderão
par 4!10 das multas impostas ao coletores pela im-
pontualidade em serviços cujas execuções se achem a
seu cargo.

Ar^. 144. Os conflitos de jurisdição que forem

suscita^os serão resolvidos pelo	ôecretário das	Fi-

nanças.	1

Art. 145. Na época de lançamento de impostos,
as licenças aos funcionários de coletorLs só poderão
ser concedidas para tratamento de saúde; as férias
anuais (20 dias) a que terão direito os funcionários das
coletorias só poderão ser gozadas n^,s épocas em que a
ausência dêsses não cause prejuízo aos serviços.

ArL 146. 0 ^coletor que for deinitido deverá ^pas-
sar o exercício do cai, ,< ,o ao escrivão ou ao funcioná-
rio desi gnado, lo

go que receba auiorização (Ia SecieIn-
i-ia (A^3,s^Finanças, entregando ao seu substituto, pa r
meio de balanço e demais formalidades estabelecidas
neste regulamento, os móveis, máquinas, valores, arqui-
vo, livros, papéis, processos, etc., que devam ficar em
poder do novo coletar.

§ 1.' Nos livros ^Caixa e Auxiliares serão lavrados
ternios de limite de respons,^,,bilidaÚe, assinando-os o
substiLuido e substituto, sendo que n ,as referentes às és-
t2iii-pilhas de qualquer espécie, será mencionada a quan-
ti^dade, importância e taxas correspondentes às entre-
gues ao substituto, extraindo-se três cópias das quais
uma ficará em poder do substituto, outra com o substi-
tuído e a terceira será enviada à Secretaria das Fi-
nanças.

§ 2.' Os termos de inventárias, balanços, etc., se-
rão assinados por duas testemunhas, quando o exator
substituído, por motivo de fôrça maior, não possa estar
presente.

§ 3.' Do inventário relativo aos móveis, papéis,
processos, livros, cadernos de conhecimentos ' arquivo,
etc., constarão todos os elementos indispensáveis à in-
dividuação dos mesmos e dêles será,,) igualmente extrai-
das três cópias que terão o destino referido no § 1. 1 dês-

te artigo.

§ 4. 1 Juntamente com o balancete levantado pelo
colet , or substituto, serão remetidos à Secretaria das Fi-
nanças t^odos os documentos da receita, e da despesa
comprobatórios do mesmo.
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§ 5.' A nova escrituração continuará a ser feita
nos mesmos livros e cadernos adotados pelo coletor sub-
stituído, 

em 
seguida aos termos referi-dos no § 1. 1 Uste

artigo.

§ 6.' -0 saldo verificado em dinheiro será ime-
di^atamente entregue ao subst i tuto, inedk

`
nte recibo

(conhecimento) que acompanhará o balancete, devendo
todos -os documentos ser assinados pelo exator demitido
e pelo escrivão que houver servido durante a sua gestão.

Art. 147. Nos casos de exoneração, remoção. ^co-
missão, permuta e licença, serão observadas as forma-
lidades constantes do arti,"o anterior e seus para lgrá-
gGs.

Art. 148. Tratando-se de férias ao coletor, será
lavrado, 

no 
livro próprio, apenas um têrmo que será as-

sin,,,,do por todos as funcionários da coletoria e em que
fiquein -bem definidas as responsabilidades em matéria
de valores em moeda corrente e estânipilhas em geral.

Parágrafo único Do têrmo a que se refere êste
arti-o, poderá o coletor fazer extrair um,i cópia que ti-
cara em seu poder, depois de conferida pel.) seu substi-
tuto legal.

Art. 149. Os exatores são responsáveis solidà_
r)amente com ^i, Fazenda Estadual por qu.-.lisquer pre-
juizos decorrentes de ne

g
ligência, ornissáta ou abuso no

exercício dos seus cargos.

Art. 150. A cada recebimento de impa,sto, taxa
ou desconto, que a coletoria efetuar, ou recolhiniento
que nel,,a se fizer, corresponderá um conhecimento que
será extraído em duas vias, devendo a primeira delas
ser obri,-,Iat,oi-ia,in ente entregue ao contribuinte 

ou 
a

quem de direito e a, outra acompanhar o balancête
mensal, como elemento comprobatório da soina rece-
bida.

,Pará
g
rafo único. Excetuam-se do arti

g
o anterior

os recebimentos provenientes de vendas de estâm-
,pilhas.

Art. 151. Todos os livros instituídos para uso
das coletorias serão fornecidos pela Secretariu &,s Fi-
nanças e, depois de exgotados, ficarão pertencendo ao
arquivo dessas a

g
ências fiscais.

Art. 152. 0 horário de expediente das coleto-
rias será das 12 ás 17 horas, podendo ser ampliadio se—
gundo as ^conveniências dos serviços.

Art. 153. 0 exercício financeiro, coincidindo com
o ano civil, compreende -a período decorrido de 1. 1 ja-
neiro a 31 de dzenibro de cada ano.

r]
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Art. 154. Os coletores, escrivães e auxiliares,

no exercício de ~seus cargos o dentro darepartição, não

podem ser citados (arti go 127, d, do C. 1 1 . C. ) .
Art. 155 — 0 Secretário^ das Finanças baixará as

instruções necessárias à perfeita aplicação dêste regu-
lamento e ao bom andamento dos sedviços nas cole-

torias.
Art. 156. Fica aprovada a tabela de lotação, clas-

sificação e porcentagens — anexa ao presente regula-

inento.
Art, 157. As porcentagens constantes (Ia tabela

anexa a^,> presente re gulamento vigorarão apartir de

1.' de janeiro de 1937.

Art. 158. Revogam-se as disposições anteriores

não consignadas neste regulamento.

CAPITULO XVII

Disposffiões trtulsitóri(4,;

Art. 1. 1 Para o exercício -de 1937 considerar-

se-á como lotação de cada coletoria a sua renda líqui-

da arrecadada em 1936, desprezadas is frações t'c
clonto de réis.

Art. 2.' Os proiventos dos coletores e escriv.-tes
em 1937, até a lotação, não excederão ao% deduzidos
do total de renda líquida arrecadada cm caiffia cole-

toria em 1935.

ParáUafo único. Sôbre a arrecadação excedeu-
te à lotação, abonar-se-ão aos exatores 1011c.

Art. 3. 0 Eraquanto não forem est!^,l)eleeidas as
normas de investidura dos funcionários públicos em
,geral, o provimento dos cargos de coletores será feito
mediante promoção de escrivães ou remoção de coleto-
res, salvo na exceção mencionada no artigo 21 da lei
n. 147.

Art. 4. o Quando forem instaladas as coletorias
mencionadas no artigo 7. 1 da lei 147, de 12 de nove,iii-

bro de 1936, serão feitas as respectivas lotaçõ)es e elas-
4;ificações e estabelecidas as taxas de porcentagens.

Art. 5.' Será modificada a tabela de Io1,içà^),
classificação e porcentagens das coletorias aki,aluiente
-existentes nos municípios em que se instalarem inais
coletorias, quando ocorrer o estabelecido no artigo
anterior.

Bel,j Horizonte, 31 de julho de 1937 .

0 Secretário das.Finanças, Ovídio Xavier de Abreu.
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QUADRO 4 QUE SE REFERE 0 ARTIGO 
69

1	
ExemPIO

Vencimentos	
280$000

Descontos, conhecimento n. 4, de
2419136:	

3$000"Minas"..
Sêlo de 16 %	

44$800
Previdência	

9$000	56$800

LIQUIDO PAGO	223$200

Observação — No caso acima, os coletores levariain

à despesa o total dos vencimentos pagos e 
à receita o

total dos -descontos feitos.	
-se-ão emOs descontos para Caixas Escolares far

conhecimentos à parte, cujas primeiras vias serao en-

tregues aos respectivos Presidentes.

EXEMPLO DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM

Mês de março:

	Renda líquida arrecadada pela coletoria	126:450$000
Taxa ide porcentagem	 5,06%

	126:450$000 X 5,06%	6:398$370

cabendo:
Ao Coletor	 3:839$000
Ao Escrivão	2:559$300

6:398$300
desprezadas as frações de 100 réis.

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO, PORCENTAGENS E

LOTAÇÃO DAS COLETORIAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

N. de	 classi- Porcen-

ordem	MunicIplos	iicaçao tagem	Lotaçao

	

1 Abaeté . . . . . . . 5.,	530	256:000$000
	2 Abre Campo . . . . . 5.,	7:74	214:000$000

	

3 Águas Belas . . . . 7.,	12,04	58:000$000
	4 Além Paraffia . . . . 3.,	4,28	698$000$000

	

5 Alfenas . . . . . . 4. ,	6,01	495:000$000

	

6 Alto Rio Doce . . . 6.-	7,77	148:000$000

	

7 Alvinópolis . . . . . 5.-	5,14	202:000$000

	

8 Andradas . . . . . . 4.,	548	315:000$000

	

9 Andrelândia . . . . . 5.a	6:67	282:000$000

	

10 Antônio Dias . _, . . 7.'	7,68	91:000$000

	

11 Araguairi . . . . . . . 3.'	4,31	665:000$000
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Ararí . ' 
* * *ArassuaÍ . . . . . .

Araxá. . . . . . .
Arceburgo . . . . .
Arcado. . . . . . .
Aimorés . . . . . .
Aiuruoca. . . . . .
Baependí . . . . .
Banibuí . . . . . . .
Barbacena . . . . .
B. Horizonte (1.-)
B. Horizonte (2.')
B. Horizonte (3.')
B. Horizonte (4.-)
Bicas. . . . . . .
Bocaiuva . . . . .
Bom Despa^cho . . .
Bonfim . . . . . .
Bom Sucesso . . . .
Borda da Mata . . .
Botelhos . . . . . .
Brasília . . . . . .
Brazópolis . . . . .
Brejo das Almas . .
Cabo Verde . . . .
Cachoeiras . . . . .
Caeté . . . . . . .
Caldas . . . . . . .
Camanducáia . . . .
Cambuí . . . . . .
Cambuquíra . . . .
Campanha . . . . .
Campestre . . . . .
Campo Belo . . . . .
Campos Gerais . . .
Capelinha. . . . . . .
Caranidaí . . . . . .
Carangola . . . . . .
Caratinga . . . . . .
Carmo do Paranaffia.
Carino do Rio Claro
Cássia . . . . . . .
Cataguazes . . . . .
Caxambú . . . . . .
Cristina . . . . . . .
CláudIo . . . . . . .

,Conceição . . . . . .
Conceição do Rio
Verde. . . . . . . .	7.,
Conquista . . . . . .	5.'

	

8,97
	

101:000$000

	

5,82
	

285:000$000
	5,41

	
443:000$000

	

7,31
	

163:000$000

	

8,07
	

139:000$000
	4,57

	
392:000$000

	

8,82
	

272:000$0 
00

	

5,99
	

213:000$000

	

7,16
	

276:000$000
	4,18

	
891:000$000

2,35 2.149:000$000
2,35 2.149:000$000
2,35 2.149:000$000
2,35 2.149:000$000

	

5,60
	

223:000$000

	

7,37
	

128:000$000

	

8,08
	

220:000$000

	

5,28
	

278:000$000
	6,45

	
404:000$000

	

7,97
	

136:000$000

	

7,23
	

187:000$000

	

8,20
	

118:000$000

	

6,80
	

270:000$000
	8,40

	
84:000$000

	

5,89
	

326:000$000

	

8,62
	

111:000$000

	

7,29
	

177:000$000

	

5,72
	

364:000$000
	5,48

	
221:000$000

	

6,35
	

184:000$000
	5,45

	
201:000$000

	

7,11
	

223:000$000

	

7,59
	

189:000$000

	

5,10
	

504:000$000

	

5,86
	

223:000$000

	

11,92
	

61:000$000
	7,42

	
158:000$000

3,87 1.007:000$000
	4,14

	
681:000$000

	

7,65
	

143:000$000

	

6,37
	

207:000$000

	

6,01
	

236:000$000

	

6,90
	

604:000$000
	5,64

	
299:000$000

	

6,73
	

185:000$000
	8,42

	
123:000$000

	

7,16
	

200:000$000

	10,42	83:000$000
4,41	252:000$000

Conselheiro Lafalete.
Conta«em ~, . .
Coraçao de Jesus
Corinto . . . . . .
Coromandei . . . .
Curvêlo . . . . . .
Diamantina . . . . .
Divinópolis . . . . .
Dôres da Boa Espe-

rança . . . . . . . .
Dôres -do ln,daiá
Elói Mendes . .
Entre Rios . . . . .
Espinosa. . . . . . .
Estrê1a. do Sul . . .
Extrêma. . . . . . .
Ferros. . . . . . .
Figueira . . . . . .
Forini I,,^a . . . . . .
Fortaleza . . . . . .
Frutal . . . . . . .
Grão Mogol . . . .
Guanhães . . . . . .
Gua ,pé . . . . . . .
Guaranésia . . . . .
Guarqn! . . . . . . .
Guarará . . . . . . .
Guaxupé . . . . . .
Gimirim . . . . . . .
Ibiá . . . . . . . .
Ibiraci . . . . . . .
lpanema . . . . . .
Itabira . . . . . . .
Itabirito . . . . . .
ltajubá . . . . . .
ltamarandiba . . . .
ltambacurí . . . . .
ltanhandú . . . . . .
ltanhomí . . . . . .
Itapecerica . . . . .
ltaúna . . . . .
ltuiutaba . . . . . .
Jacuí . . . . . . . .
Jacut,in,ga . . . . . .
Januaria . . . . . .
Jequerí. . . . . . .
Jequitinhonha . . .
João Pinheiro . . . .
Juiz de Fora (1.1)
Juiz de Fora (2.')

3,32
11,13
8,69
9,38
7,60
4,87
6,16
5,12

5,43
5,80
5,88
5,84

10,10
6,56
8,30
5,65
4,35
4,97
5,69
5,58
8,90
5,15
7,08
4,87
7,30

11 15
4:22

10^,05
7,05
7,08

6 ' 
92

5,97
5,05
5,46

11,59
8,95
5,91
5 ' 62
5,38
6,0.7
5,04
6,64
4,92
6,24
7,25

11,04
11,46

3 ' 
22

3,22

909:000$000
71:000$000
89:000$000

131:000$000
144:000$000
573:000$000
345:000$000
240:000$000

259:000$000
256:000$000
207:000$000
309:000$000
64:000$000

207:000$000
102:00W'000
197:000$000
260:000$000
761:000$000
212:000$000
412:000$000
102:000$000
281:000$000
173:000$000
392:000$000
126:000$000
73:000$000

476:000$000
172:000$000
174:000$000
156:000$000
259:000$000
246:000$000
227:000$000
612:000$000
56:000$900
77:000$000

174:000$000
213:000$000
429:000$000
377:000$000
392:000$000
155:000$000
375:000$000
171:000$000
122:000$000
197:000$000

58:000$000
1.858:000$000
1.858:000$000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61
62
63
64
65
66
67
68

1	69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
so
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

2.,
7.'
7.,
6.,
6.,
3.,
4.,
5.,

4.«
7.,
5.'
6.,
6.,
5.-
2.,
5.,
4.,
6.'
5.,
6.,
4.,
6.,
7.,
4.,
6.,
6.'
6.,

3.,
7.,
7.,

4.,
4.,
4.,
7).'
4.,

7.,

4.,

4.a

5.,
2.,

5.,

4.,
6.,
6.'
6.,
5.a
7.,
4.,
6.'
6.,
4.,
5.'
6.,
5.'
5.'
6.,
3.,
5.,
7.,

3.,

5.«
3.,
S.,
6.*
6.'
6.,
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7.,
5.,
3.,
3.,
S.,
5.,
4.,
7.,
7.,
4..

4.,
4.,
7.,
4.,
S.,
6.,
7.,
7.*
6.,
6.,

5.,
4.'
3.'
2.*
4.,

5.,
4.,
S.,
3.,
3.,
4.,

4.,
6.,
4.,
6.,
6.,
7.,
3.,
3.,
4.,
6.,
6.,
5.,
7.,
6.,
5.,
S.,
3.,

S.,

3.,

6.,
6.,
4.,

4.,
4.,
7.,

7.,

3.,
7.,
4.,
6.,
4.,
7.,
4.,

110 LagÔa Dourada . .
111 Lambarí . . . . . .112 Lavra s . 

* ' * ' *113 Leopoldina . . . . .
114 Lima Duarte
115 Luz
116 Machado . . . .
117 Malacacheta
118 Manga ' -
119 ManhuassÚ . . . .
120 Manhumirim . . . .
121 Mar de Espanha . . .122 Maria da Fé . . . .
123 Mariana . . . . . .
124 Matias Barbosa . . .
125 Mercês . . . . . . .
126 Mesquita . . . . .
127 Minas Novas . . . .
128	Miraí . . . . . . . .
129 Monte Alegre . . . .
130 Monte Carmelo . . .
131 Monte Santo . . . .
132 Montes Claros . . . .
133 Muriaé . . . . . . .
134 Muzambinho, . . . .
135 Nepomuceno . . . .
136 Nova Lima . . . . .
137 Nova Rezende . . . .
138	Oliveira . . . . . .
139 Ouro Fino . . . . .
140 Ouro Preto . . . . .
141 Palma . . . . . . .
142 Paracatú . . . . . .
143 Pará de Minas . . . .
144 Paraguassú . . . . .
145 Paraisópolis . . . .
146 Parao ,peba . . .. . .
147 Passa Quatro . . . .
148 Passa Tempo . . . .
149	Passos . . . . . . .
150	Patos . . . . . . .
151 Patrocínio . . . . . .
152 Peçanha . . . . . .
153 Pedra Branca . . . .
154 Pedro Leopoldo . , .
155 Pequí . . . .. . . .
156 Perdões . . . . . .
157 PLranga . . . . . .
158 Pirapora . . . . . .
159 Pitangui . . . . . .

16,08
6,62
5,10
6,76
6,20
6,08
5,15

13,07
11,33
5,59
5,44
5,82
9,01
5,42
6,39
6,86

10 46
14:85
7,68
6,70
5,94
6.12
3,10
6,10
5,94
6,41
3,84
6,56
5,74
6,70
7,57
8,28
6,51
6,17
6,57
5,52
7,12
5,34

12,94
6,27
5,56
4,86
7,46
6,71
5,10

14,75
7,98
6,35
5,27
5,29

54:000$000
203:000$000
667:000$000
552:000$000
24,5:000$000
228:000$000
314:000$000
71:000$000
57:000$000

494:000$000
409:000$009
351:000$000
86:000$000

320:000$000
212:000$000
125:000$000
71:000$000
84:000$000

167:000$000
168:000$000
237:000$000
393:000$000
540:000$000
785:0.00$000
472:000$000
219:000$000
400:000$000
207:000$000
525:000$000
621:000$000
427:000$000
228:000$000
171:000$000
444:000$000
189:000$000
347:000$000
112:000$000
187:000<,^000
62:000$000

537:000$000
555:000$000
392:000$000
173:000$000
154:000$000
285:000$000
44:000$000

121:000,$000
295:000$000
233:000$000
531:000$000

,273:000$000
713:000$000
248:000$000

1.144:000$000
616:000$000
133:000$000
111:000$000
355:000$000
270:000$000

72:000$000
483:000$000
313W00$000

62:000$000
270:000$000
88 :00(,;"'^,000
77:000$000
98:000$000

277:000$000
535:000$000
59:000$000

345:000$000
154:000,',,000
389:000$000
96:000$000

320:000$000

	

13,38	60:000$000
	9,40 	118:000$000

	

6,82	322:000$000

	

6,06	248:000$000

	

4,62	537:000$000

	

6,02
	183:000$000

	9,24
	74:000$000

	6,04
	

321:000$000

	

6,21
	209:000$000

	

5,92
	

67,13:000$000

	

^),90
	

74:000$000

	

5,70
	

291:0W',000
	4,33

	
435:000$000

	

6,93
	

168:000$000

	

5,91
	

177:000$000
	19,84

	
31:00W09

	4,00
	

784:000$000

160 Piurnhi . . . . . .
161 Poços ,de Caldas . . .
162 Pomba. . . . . . .
163 Ponte Nova . . . . .
164 Pouso Alegre . . . .
16 5 Pouso Alto . . . . .
166 Prados . . . . . .
167
	

Prata . . . . .. ..
168 Baul Soares . . . .
169 Rezende Costa . . .
170 Rio Branco , .
171 R ,*o Casca . . . . .
172 Rio Espera . . . . .
173 Rio Novo . . . . .
17 4 Rio Paranaffia . . .
,,75 Rio Pardo . . . . .
176 Rio Piracicaba . . .
1i7 R i o Preto . . . . .
178 Sabará . . . . . .
179 Sabinópolis
180 Sacramento . . . .
181
	

Salinas . . . . . .
182 Santa Bárbara . . .
183 Santa Catarina . . .
184 Santa Luzia . . . .
185 Santa Maria do Suas-

suí .	.	.	.	.	.	.	.

186 Santa Quitéria . . .
187 Santa Rita do Sapu-

caí .	.	.	.	.	.	.	.
188 Santo	Antônio do

M~e . . . . . . .
189 Santos Dumont . . .
190 São Domingos do

Prata .	. . . . . .
19 1 São Francisco . . .
192 S Gonçalo do Sapti-

caí .	.	.	.	.	.	.	.
193 São Gotardo . . . .
15,1 São João del-Rei . .
195 S. Jo ,,-̂ 0 Evangelista.

196 S. Jo^o Nepomilecno
197 São Lourenço . . .
19p5 São Manuel . . . . .
199 São Manuel do Mu-

tum . . .	. . . . .
200 são Bornao . . . . .
201 S. Sebastião do Pa.

raíso . . .	. . . .

7.,
6.,

3.,

6.,
7.,

4.,
5.,
3.,
7.,

4.1

6.,

6.,
7.,

2.*

6,26
4,97
6,90
4,05
5,19
9,35
8,88
5,55
4,98

11,18
5,69
5,91

11,42
6,50
9,97

10,30
8,39
6,81
3,00

13,43
5,13
7,76
5,32
7,92
4,83

r" 1,'
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202 São Tomaz de Aqui-

	

no . . . . . . . .	7.-	10,57	83:000$000

	

203 Sêrro . . . . . . . 6.-	7,41	160:000$000

	

204 Sete Lagoas . . . . 4.-	4,35	466:000$000
	2 0,5 Silvestre Ferraz . . 6.:,	5,60	200:000$000

	

206 Silvianópolis . . . . 6.-	6,19	175:000$000

	

207 Teófilo Otoni . . . . 3..	3,54	593:000$000

	

208 Tiradentes . . . . . 7.-	12,08	60:000$000

	

209 Tiros . . . . . . .	6.-	7,42	124:000$000

	

210 Tonibos . . . . . . . 5.,	5,21	212:000$000

	

211 Tremedal . . . . . 7.-,	9,62	68:1000$000

	

212 Três (orações . . . 5.-	o	293:000$000213 Três Pontas . .	-	'95:000$000

	

. .	4.	5,99	3

	

214 Tupaciguara . . . . 6.-	6,04	183:000$000

	

215 Ubá . . . . . . . . 2.-	4,74	798:000$000

	

216 liberaba . . . . . .	1..	
3,26	1.564:000$000

	

217 Uberlândia . . . . . 1 a	4,36	1.083:000$000

	

218 Unaí . . . . . . .	7.-	18,43	32:000$000

	

219 Varginha . . . . . . 3.-	4,60	623:000$000

	

220 Vi
ç
os," . . . . . . 3.-	5,30	566:000$000

	

221 Vigia . . . . . . .	5.,	6,80	273:000$000

	

222 Virgínia . . . . . .	7.-	10,33	72:000$000

	

223 VirginóP Olis . . . . 7.-	8,53	99:000$000

DECRETO N. 943

-4utOriZa a construção de un? novo edifício destinado à
estação de "Caxonibú% na Rede Mineira de Viação

0 Governador do Es-tado ^de (XIinas Gerais, usandode SUaS atril)uiçõei& e tenido em Vista que, Pelo decreto
federal in. 1.746, de 25 de julho ffltimo, foram aprova-
,dos o projeto e o orçamento na importância de . . . .
205:300$087, para construção :de um ^novo edifício des-
tinado à estiação ide "Caxam^bú", útuada no quilômetro
22,135 da Linha da Barra, da Rêde Mineira de Viação, e
consequente modificação ;das linhas do páteo da mesma
estação, resolve autorizar e execução ide tais serviços.

0 Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas
M-ssili, o teiflia entend-ido e faça executar.

Valácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 4 de agÔsto de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Raul de Noronha Sã

DECRETO N. 944

Aprova o serviço AZémarculório (te cravação de marcos
da linha divisória dos Estados de Minas Gerais e São

Paulo

Benedito Valadares Ribeiro, Governador do Estado

de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe com-
petem e ide acôrdo coini o artigo 2.' da Lei n. 115, de 3

de novembro de 1936, decreta:

Art. 1.o Fica aprovado o serviço topo^gráfico deiniar-
catório de cravação de rilarcos nalinha divisória dos Es-

,tados de Minas Gerais e São Paulo, ia , que procedeu a

Comissão Mixta de Limites, em execução do convênio de

28 ide setembro -de 1936 e em obediência ao artigo 2.' da

Lei n. 115, de 3 de novembro de 1936.

^Art. 2.1 Êsse serviço é o que consta da ata do eu-
cerramenta solene dos trabalhos -da Comissão, lavrada

em 31 de julho próximo pa(ssado e que, como 1)a rte in-

tegrante idêste decreto, vai com êle publicada.

Art. 3.1 Revogam-se as disposições eiri contrário.

Palácio daLiberdade, Belo Horizonte, 11 de agÔsto de

1937.

IBENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnini

Israel Pinheiro da Silva

Ata do çncerramento dos trabalhos ida coini.Çsão MiXIU
dos limites São paulo — Minas Gerais, a que se re-

fere o Decreto 11. 944, de 11 de agÔsto de 1937

Aos trinta., e um dias do mês de julho de mil nove-

cenétos, e trinta e sete, junto ao Obelisco ida Cascata, cri-
gido; sôbre a linha limítrofe -dos Estados de São Pal,10

e Minas Gerais, no espigão divisor das águas do 
Ribeirão

do Quartel e do Rio das Antas, entre o município de

PUÇOS de Caldas e a Prefeitura Sanitária das Águas (1,1

Prata, da coimarca, de São João dia, Béia 'Vista, presentes
o prof. Franciis-,eo Morato e o doutor Milton Campos,
êste delegado de Minas Gerais, aquele de São PaulG%
acompainhados ide seus asisistentes técnicos e auxiliares
en-enheiros Aristides Bueno, (^,uiIhernie NN rendel, Bene-

dito Quinti^no dos Santos, Temístocles Marcelos e Xeno
fonte Renault de Lima, assim como dos ^drs. Antônio
Paulo da Cunha e Orlando de Oliveira Vaz, reispecti-

vamente secretários pau l is ta e mineiro (Ia Comissão
Mixta, desenhista Oto Bendix, escriturária Laire Sen-

pM
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sigolo Chagas e dr. Rui Amorim Cortez, secretário par-
ticular do prof. Morato; presentes i gualmente as pessoas
cujos nomes se declinam no final e outros que assinam
êste instrumento, mandaram os dele gados se lavrasse
a presente ata, afim de testemunhar Oestarem findos os
trahalhos da demarcação da linha divisória dos dois Es-
ta,dos, de documentar as operações topográficas que pa-
ra isso se executaram e de solenizar de -modo autêntico
o encerramento dos serviços da Comissão Mjxtai de Li-

mites. De acôrdo com uma das cláusulas do Convê-
nio de vinte e oito de Setembro de mil novecentos, e
trinta e -seis, aprovado pelos Governadores de São Paulo
e Minas Gerais, pelas Assembléias Legislativas dos dois Es-
ta-dos e ;pelo Con

g
resso Federal, ficou determinado que

a Comissão iMixta, após a aprovação, faria cravar marcos
principais e condutores nos sítios ida linha divisória
que lhe parecessem convenientes, paria , evadir confusões
e facilitar o pronto reconhecimen,'o do traçado e aci-
dentes geográficos; do que tudo lavraria ata minuciosa
papia! ser aprovada pelos dois Governadores e oficialinen-

te registra-da, como documento da execução do ojuste
pactuado. Desempenhando-se !desta parte final de sua
tarefa, deu início j,-L Comissão aos trabalhos togográficos,
a partir -da fóz do Rio das Canôais, no Rio Grande, em
direção ao Ribeirão do Salto, extremidade oriental da
linha, na zona do Itati.a;ia. Visto que a linha -divisória
acha-se descrita coni. clareza e minuciosidade no Con-
vênio, quasi toda naturalmente demarcada pelo apro-

veitamento, no seu traçado, de acidentes geográficos cer-
tos e inconfudíveis, os trabalhos de topografia ou de sua
real representação no terreno não exigiram cravação
senão -de ceni'o e sessenta e um marcos, uns principais,
o,u,' ,ros condutores; os principais (primordia,is ou ter-
ininais), nos vértices e ân

g
ulos da linha, não assinalados

por divisas naturais ou por algum sinal permanente e
natural; os condutores, nas linhas demasiado extensas
ou em sitio onde pareceu conveniente determinar uni
acidente natural ou prevenir o perigo de sua deslocação
ou mudança. Foram cravados cento e sesseu,fia! e um
marcos, a saber:

Marco n. 1 — Está situado à beira da estrada de
automóvel de Franca a Ibirací, no contraforte entre as
duas cabeceiras principais do Rio das, Canôas, na divísa
dos municípios de Franca e Ibira,cí. 0 têrnio é de
primeiro de março de m, il novecentos e trinta e sete.

Marco ri. 2 — Está situado à direita do Córrego do
Boi, entre os municípios de Patrocínio do Sapucaí e
Ibirací. 0 ^têrjmo é de vinte e sete de fevereiro de mil no-
vecentos e trinta e sete.

Marco n. 3 — Estásituado à margeim direila ,do Cór-
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rego ido Boi, na encruzilhada da eistra ,da de automóvel
c	 as que se dir4gom de
om a estrada &e rodagera, estrad,

1birací para Patrocínio do Sapucaí, nas divisas dêsses

mesmos,municípios. 0 têrmo é de vinte e sete ,de feve-

^reiro de mil novece ,n,^os e trinta e sete .

Marco n. 4 — Está situado à margem direita ido Cór-

re
g
o Fundo e esquerda do Córre go São To,liié, entre os

municípios de lbirací e Fatrocínio do Sapucaí. 0 tê-

mo é de vinte e sete de fevereiro de 
mil novecentos e

trinta e sete.
Marco ri. 5 — Está situaido nas divisas dos municí-

pios de 1:b,irací e Sãd Sebastião do Paraíso, do lado de

Mi,nas, e Patrocínio do Sapticaí, do lado de São Paulo, 
à

cabeceira do Córrego Fundo e próximo à eisi'rada de ro-

dagem de 1birací ^a ,̂ Capetin ga. 0 tênina é da ariesma data.

M,a,rco n. 6 — Está situado num ponto fronteiro ao

Córrego ,do Frutal, afluente do Côrre ngo das Pedras, na di-

visa do distrito de Capetinga, do municipio de São Se-

bastião do Paraíso, com o distrito de Itirapuan, do niu-

nicípio de Patrocínio do Saptícaí. 0 iiêr,mo é de vinte e

oito de fevereiro de mil novecentos e.trinta e sete.

Marco n. 7 — Está situado nas divisas dos municí-
pios de São Sebastião do Paraíso, Patrocínio do Sapueal,

próximo ao Córrego do Frutal e à estrada de rodageni de

Capetinga a ltirapuan. 0 tèrmo é de vinte e seis de 
fe-

vereiro de mil novecentos e I rinta e sete.

Marco n. 8 — Está situado próximo a ummataburros
da estradade automóvel de Capetinga, a Itirapuan, à mar-

gem direita do Córrego -do Juvêncio, em terrenos que
ficam nas divisas dos municípios de São Sebastião do

Paraíso e Patrocínio do Sapucaí. Têrmo da mesma data—

Marco n. 9 — Está situ,-^,do próximo a unia <I rot,1 clue
verte para: o Córrego do Juvêncio ou da Furna, ,divisa es-

tadual dos municípios de São Sebastião do Paraíso e Pa-

trocínio do Sapucaí. 0 têrmo é de vinte e seis de feve-

reiro -de mil novecentois e trinta e sete.
Marco n. JO — Está situado nas divisas dos municí-

pios de São Tomás de Aquino e Patrocínio do Sapucaí,

próximo à cabeceira principal do Córre Í, o Itanibé, ao lado

direito da estrada de São Tomás de Aquino a Contendas.

0 têrnio é de vinte -e seis de fevereiro de inil novecentos

e -trin'a e sete.
'Marco n. 11 — Está situado na cabeceira,do ('órre1^o

do Macaco ou Mombuca, margem direita da estrada de
automóvel de São Tomás de Aquino a 1tirapuan, nasdivi-

sas dois municípios de São Tomás de Aquino a Patro.c11-

nio do Sapucaí. o têrnio é de vinte e quatro de fevereiro
de mil novecentos e trinta e sete.,	

- São. To-Marco ri. 12 — Está si,'u.aido nas divisas de

niás de Aquinc> e Patrocínio do Sapticaí, lado direito da
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,estrada -de automóvel e na cabeceira do Córrego do Gra.
tão. 10 têrnio é de vinte -e quatro de fevereiro ide mil no-
vecentos e ^trinifia e isete.

Marco n. 13 —Está situado nasdivisas do,% mesmasi
municípios acima citaidos, no espigão dIvisor das águas
do Córre(go CampoLimpo e Ribeirãa,das, Ararasi. 0 têr-
mo é de vinte e quaitro de fevereiro de mil inovecentos
e Irinta e sete.

Marco n. 14 — Está situado também entire aqueles
inunicípios, no espigão entre o Morrodas Arairatse a Ser-
ra da Vangloria ou Major Claudiano. 0 térino é de vinte
e quatro de fevereiro id^e [mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 15 — Está nas divisas dos municípios de
São Sebastião do Paraíso e Altinópolis, à esquerda da
estrada de Guardinha à Usina Elétri^ca do Esmeril !na
reta que vai do Morro do Ja^borandí ao Morro dais Ar^ras.
0 têrnio ^é ide dezeset^e de fevereiro de mil novecentos e
trinta e sete.

IMarco n. 16 — Está situa-do nas divisas dos municí-
Pios acima citados, ao lado d^ir^ei-to da estriaida de ro,da-
geni de ^Guardinha à Faze^nda Jaburandí, na reba, que vai
odo centro do Morro do Meio ao Morro -do Saborandí. 10
têrmo ^é de dezoito de fevereiro de mil novecentos e trin.
ta e sete.

Marco ^n. 17 — Está situado, ainda, nas divisas: dos
mesmos municípios já mencionados, à esquerda da estra-
da velha da Guardinha 2^ Antônio Justino, na reta que
vai do centro do Morro da Mesa ao Morro da. Rusca. 10
têrnio é ide dezoito de fevereirode mil novecentos e ^trin-
ta e sete.

Marco n. 18 — Está, também, nos municípios já ci-
,lados, no centro do Morro ^da ^Mesai. 0 têrnio é de d^ze-
nove de fevereiro de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 19 — Está, também, entre os mesmos mu-
nicípios acima Inencionados, no divisor das águiais ido
Córrego Barro Preto, cabeceira do Rio Joborandí, à,mar-
gem direita da Estrada de FerruSão Paulo-Minas entre
um contraforte da Serra ida Cobiça e o LMôrro dó ^Baú.
0 têrnio é de treze de fevereiro de mil novecen^os e
trinta e sete.

Marco n. 20 — Está situado !entre os municípios
de São Sebastião -do Paraíso e Santo Antônio da Alegria,
lado direito da estrada de automóvel ide Guardinha à
Fazenda de Camilo Borges, no espigão da Serra da Cobi-
ça^. 0 têrino é de dezenove de fevereiro de mil novecen-

,tos e trin',ia e sete.
Marco n. 21 — Es^tá nas div,isas ^de São Sebaístião do

Pa;raíso e Santo Antônio da Alegria, no contraforte da
Serra da Ro,cinha, à esquerda da estrada de rodagem

de Rocinha e Congonhal. 0 têrmo é de quatorze de fe-

vereiro (de mil noXecen^'.os e trinta e sete.
Marco n. 22 — Está situado nos municípios acima

mencionados, no divisor das águas dos Ribeirões Tomba,
Perna e Rocinha, cabeceira do Córrego Macaúbas, aflu-
ente dêste último ribeirão. 0 têrnio é de quatorze de fe-

vereiro de mil e novecentos e trinta e sete.
Marco n. 23 — Está situado, também, nas divisas

de São Sebastião do Paraíso e Santo Antônio da Alegria,
próximo à nascente do Córrego da Cachoeira, afluente

,do Tomba Perna. 10 têrnio é de quatorze de fevereiro

de mil novecentos e trinU e sete.
Marco n. 24 — Está situado nas divisas dos muni-

cípios de Arar! e Santo Antônio da Aleigria, próximo à

,nascente do Córrego da Angola, afluente do Ribeirão
Tomba Pernia. 0 têrmo é de sete de fevereiro de mil no,

vecentos e trinta e sete.
Marco n. 25 — Está situado nas divisas de Airarí e

Santo Antônio da Alegria, no divisor de águas dos-Ri-
beirões Pinheirinho e Tomba Perna,, -próximo, ainda,
à cabeceira do Córrego do job, afluente do Ribeirão Pi-

Mheirinhos. 0 têrnio é de sete de fevereiro de mil no-

vecenito^s e trinta e sete.
Marco n. 26 — Está situado nas divisas dos muni-

cipios de Ararí e Santo Antônio da Alegriia, na es,'rada
de automóvel que liga as sedes dêstes dois municípios,
e na reta que vai da cabeceira do Córrego do Jol) ^io Pi-
nheirinho, tangenciando o Patrimônio de Santo Antônio
da Alegria. 0 têrmo é de seiis de fevereiro de inil nove-

centos e trinta e sete.
Marco n. 27 — Está situado nas divisas dos inesmos

municípios, na estrada de rodagem en, 11re as duas refe-
ridas sedes, na reta da cabeceira do Córrego do Joib ao
Pinheirinho ' sendo ês^te marco o ponto de tangência da
reta mencionada. ^O têrmo é de se-te de fevereiro de mil
,novecentos e trinta e sete.

Marco n. 28 — Está situado nas divisas de Ararí e

Santo Antônio da Ale
gria, na reta da cabeceira do Córre-

,go do Job ao Ribeirão Pinheirinho, tangenciando o Patri-

mônio de Santo Antônio da Alegria. 0 têrnio é de sete

de fevereiro -de mil novecentos e trinta , e sete.

Marco n. 29 — Está situado nas divisas de Monte
Santo e Santo Antônio da Al«gria, à mi^,rgein direita do
Córrego do Baú, estrada de Santo Antônio d,,i Alegria

a Monte Santo. 0 têrnio é de sete de fevereiro de mil no-

vecentos e trinta e sete.
Marco ^n. 30 — Está situado nias divisas dos municí-

picis de 'Monte Santo e Santo Antônio da Alegria, à mar-

gem direita do Có prego do Bauzinho e do lado direito

22
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da ,estrada de Monte Santo,a. Cajurú. 0 têrnio é,de,dev de
fevereiro de mil novecentos e trí^n ,ta e sete.

Marco n. 31 —ENtá siluado no diviso,r de águas^ do,
Córrego da Delícia afluente do Ribeirá 1 P t- —,1	o ^ o . a o e
da^s 

da 
Fazenda da Colina, no% muinicípios de Moivte

Santo e Cajurâ. 10 tèrmo é de onze de fevereiro de mil
novecentos e trinta e sete.

Marco ti. 32 -- - Está situado w-óxilino da barra ^L1(->
Córrego Vicente Bento, tio Ribeirão das Areias, nos :ixltl-
nicípios de Monte Santo e Cajurá. 10 têrnio é de dois -de
obril ide mil :novecentos e trinta,e sete.

Marco ti. 33 -- - Fica tias divisas de Monte Santo e
Mocóca, à margem direita do Ribeirão das Areias e es-
querdai da estrada de Milagres a São Benedito. 0 têrnio
é de nove de fevereiro ^de mil novecentos e trinta e sete.

. Warco ^n. 34 — Está sítuado à mar
g
em -direita do Ric,,

(Ias Canôas, na es ,trada ide Mocóca a Arcebur go, 0 têvtno
é de nove de fevereiro de mil novecentos e t^rinLa e sete.

Marco n. 35 -- Está situado entre os municípíos ae
<;u.qranés^ia e Mocóca, tio espi gão divisor das águas :do
Córrego Capittiva e do Bio Canôas ou Sinta Bárbar,^, .9
esquerda da estraffi^ da, Usina Santa Ciconice. o terino
é de vinte e qua^tro -de janeiro de mil novecentos e ti ,in-
ta e sete.

Marco n, 36 — Está situado entre os muni,cípios de
Guaranésia e Mocóca (distrito de, lgaraí), tio divisor
das águas -do Côrrego do Vigário e do Córrego Igaraí, ca.
beceiras denominadas Batatal e Varginha. 0 têrnio é de
vinte e quatro de janeiro de mil novecento se trinta
e sete.

Marco ti. 37 -- Está si;tuado e li tre os inunicípios
de Guaxup6 e Tapiratiba, tio alto da Serra do Major
Custódio, entre as vertentes (to Rio Guaxupé e Córrego
dos Forros, seu afluente. 0 termo é (te vinte e três de
janeiro de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n . 38 - - Está situado junt (; i, uma pequ^ej1a
grota, atravessada pela linha férrea da Mog ilania e pro-
xima a estaç5o Júlio Tavares entre os municípíos de
Guaxupé e Tapiratiba. 0 têrIno é de vinte e três de ja-
neiro de mil novecentos e trinta sete.

Marco ti. 39 -- 
Está 

,átuado entre os 11,111,icíl)i()s
de C~xupé e Tapiratiba, tia estrada que os liga, no
divisor das á guas do Ribeirão Soledade e Côrre go (tos
Macedos. 0 termo é de v inte -e 

um 
de janeiro 'de mil

novecento se trinta e sete.
Marco n. 40 , - - Está situado tio divJsor geral dos

Rios Süpucaí e Pardo, en tre os inunicípios de Muzanibi-
nho e Tapiratiba, tia estrada que os lig,<,. 0' termo é de
vinte e um de janeiro de mil novecentos e trinta e sete.
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Marco ti. 41 — Está situado entre as cabeceiras

(jo Rio Can_Can e Rio Muzanibinho, no divisor geral

dos Rios Sapucaí e tFárdo. 0 têrmo é de vinte e um de

janeiro de mil novecentos e , trinta e sete.
Marco n. 42 — Está situado no divortium acqu(tr11111

das Rios Sapue,al e Pardo, nas cabeceiras dos córregos

do Belém e Conceição, entre os municípios 
de Muzani-

binho e Caconde, Tia estrada 
que os liga. o termo é de

dezenove de janeiro de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 43 -- Está situado tio espi gão divisor das

dos Rio,-, Saltucaí e Pardo, no entroncamento do
oontraforte que divide as, água^s dos Córregos Belém e

Soledade, num ponto fronteiro às cabeceiras do Córre-

go da Conceição nas divisas dos mun icípios (te Mk`

lambinho e Caconde. 0 ternio é de 
vinte de janeiro (te

mil novecentos e trinta e, sele.

M,arco n. 44 — Está situado entre os municípios de

Muzambinho e Cae-onde, numa garganta divisora de
águas dos Rios Sapucaí e Pardo e cabeceiras do córrego

dos Vieiras. 0 térino é de dezesete de junho de mil no-

vecei)tos e trinta e sete.
Marco n. 45 — Está situado entre os municípios de

Cabo Verde e Caconde, à margem esquerda do Ribeirão

,São Ma,teus e,direita do Ribeirão Bom Jesús. 
0 têrmo é

(te quatro de março de mil novecentos e trinta 
e sete.

Marco 11. 46 -- Está situado nas divisas dos muni-

cípios de Cabo Verde e C,,Ieon(le, à margern esquerda
do, Córrego Campestre e direita da -estrada de rodagem

(te Cabo Verde ^, Santo Antônio da Barra. 0 termo é de

quatro de março de mil novecentos e trinta e sete.
marco n . 47 --- Está situado entre os municípios

de Cabo 'Verde e C^jconde, próximo à cabeceira do Cór-

rego Campestre, afluente (to Ribeirão Bom Jesâs, cm
um caminho que vai de Santo AntÔnio da Barra à lavou-

ra, de Francisco R. do Prado. o termo é de 
quatro de

inarço de mil novecentos e trinta e sete.'
Marco n. 48 -- Fica a Iliargem direita da grota que

desce ( to alto 
do Morro das Corujas e à esquerda do car-

reador de café, divisas dos município<; de Botelhos e

Caconde. o termo é, de cinco de março de mil nove-

centos e trinta e sete.
marco n. 49 -- Está situado próximo à estrada de

Santo Antônio da Barra a^ Botelhos, a poticos metros da

barra (,to Córre go palmital, ti o Côrre go Santa Bàrhara,

entre os in tinicípios de Caconde e Botelhos. o termo é

de cinco de março de mil novecentos e trinta sete.

,\Iarco ti . 50 --- Está situado no alto do PinImI e ao

sul da cabeceira do Córrego &^s Contendas ' eníne,

municípios de Caconde e B' otelhos. 0 termo é de 
seis

de cinco de inarço de mil il ov,ece,ll tos e trinta e sete.
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Marco ti ' 51 — Está situiado entre os municipios de

Botelhos e Ca-conde, no espigão da Serra da Faisqueira,
na estrada velha do Palmeiral a Santo Antônio da Bar-
ira. 0 têrmo é de vinte e dois de março de mil nove-
centos e trinta e sete.

Miarco n. 52 — Está situado no espigão divis-or da
Serra da Faisqueira, entre os municípios de Caconde e
Botelhos, na estrada de automóvel de Palmeiral a San-
to Antônio dai Barra. 0 termo é de onze de março de
mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 53 — Está situado no espigão da Serra
da Faisque^ira, na mesma estrada, acima. 0 termo é de
onze de março de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 54 — Está situado no mesmo espigão da
Fa,isqueira, ao lado direito dia estrada velha de Palmei-
ral a Santo Antônio da Barra, entre os municípios d,2
Uaconde e Botelhos. ^O têrmo é de doze de março de
nul novecentos e trinta e sete.

Marco n. 55 — Está situado ao lado esquerdo da
estradia de Palmeiral a Caconde, no espigão em prolo^1_
garaento à cumiada da Se rra da Faisqueira, entre os
municípios acinia citados. 0 termo é de nove de marçt-
de mil novecentos e trinta e sete.

Marco ti. 56 — Está situado no espigão fronteL ,o o
Bibeirão do Lambarí, cerca de duzentos metros (Ia 1 , ;x-
ra dêst^e ribeirão, no Rio Pardo, entre os referidos inu-
nicípios. 0 termo é de nove de março de mil noveeeli~
tos e trinta e sete.

Marco n. 57 — Está situado à beira do Córrego do
Rolador, no Rio Lambarí, entre os municípios de Ca-
conde e Poços de Caldas. 0 têrmo é de onze de março
de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 58 — Está situado entre os mun^cIp10-,
de Poços de Caldas e São José do Rio Pardo, nas cabe-
ceiras do Córrego do Rolador e próximo à sua, n.iscen-
te. 0 termo é de doze de março de mil novecentos e
trinta e sete.

Marco ri. 59 — Está situado nias divisas dos muiii-
cipios de Poços de Caldas e São José do Rio Pardo, na
cabeceira do Córrego do Matão e Do divisor das águaN
do Lambarl e do Córrego -das Três Barras. 0 têrmo é
de doze de março de mil novecentos e trinta e %^te.

Marco n. 60 — Está entre os municípios de Poço3
de Caldas e Grama, à esquerda da, estrada de Poços de
Caldas a Campestrinho, no espigão divisor da.s à"11as
do Ribeirão das Antas e dos Córregos Grande e C'1111-
pestrinho. 0 termo é de onze de março de mil nove-
centos e trinta e sete.

Marco n. 61 — Está situado no divisor das águas do
Bibeirão das Antas e Córrego Recreio, à margem di.-ei-

ta da estrada de Poços de Caldas a Grama, entre êstes

dois iiiunicíl)ios. Q termo é de onze de março 
de mil

novecentos e trinta e sete.
Marco n. 62 — Está no espigão divísor das Aguas

do Ribeirão das Antas e (órrego Grande, entre os mes-

mos municípios . 0 termo é de onze de março de mil no-

vecentos e trinta c sete.
Marco n. 63 — Situado no espigão divisor das

águas do Ribeirão das Antas e do Côrre,go dia, Bainha

ou Água Limpa, à direita das estradas de rodagem de

poços d,,- Caldas a Ca,-mpinhos, entre os mesmos muni-
cípios. o termo é de mze de inarço d,^ mil novecentos
e Irinta e sete.

Marco n. 64 — Está situado nuni ponto da divi^;a
entre -os municípios de Poços de Caldas e a Prefeitura

Sanitária das Á
guas da Prata, em frente a, encruzilhada

da estrada da Cascata, no divisor das águas do Bibeirão
das Antias e do Córrego do Quartel. o' termo é de -seis

de julho de mil novecentos e trinta e sete.

Mairco n. 65 — Está situado entre o município de

Poços de Caldas e a Prefeitura de Águas da Prata, na

encruzilhada 
da -estrada velhiai de Poços de Caldas a

Cascata e no divisor das águas do Ribeirão das Antas, e

do Córrego do Quartel. 0 terno; é de dezeseis 
de maTço

de mil novecentos e trinta e sete.

Marco ri. 66 — Está situado no esPigão divisor das

águas do Có,rre,-o dos Metais e Ribeirão das Antas, na
direção do Pico do ^;avião, tia Serra do Caracol, entre
os distritos de Águas da Prata e Poços de Caldas. 

o ter-

mo ^é de vinte de janeiro de mil novecentos e trinta 
e

sete.

Marco n. 67 — Está situado no mesmo espi",ão di-

v,j %or, tio alto d<) morro a cavaleiro da Vila de Cascata,

entre os mesmos distri tos. 0 termo é de vinte e iiiii- <te

janeiro de mil novecentGs e trinta e sete.
Marco ri. 68 — Está situado à imargem esquerda da

estrada que vai de Ca,-,cata ao Retiro do Chapadão, tio
espigão divisor de águas do Córre^go. dos Metais e . d. o

Ribeirão das Antas, entre, ainda, os mesmos mumei-
pios. 0 termo é de vinte e dois de janeiro de inil no-

vecento,s e trinta e sete.
Ma,rco n. 69 — Fica situado à margem da niestua

estrada, no encontro do contraforte com o esi)i,-ão mes-
tre, entre as águas 

do Córr"o dos Metais e Bibeirão das

Antas, entre os referidos mun i cíPio s . 0 terino é de qua-

tro de abril de mil D ovecentos e trinta e sete.
Marero n. 70 — Está situado à margem direita da

estrada de Cascata aos Quirinos, numia, encruzilhada de
estradas, no espigão divisor de águas do Córrego dos
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Metai-s e Ribeirão (Ias Antas, entre os mesmos munIcí-
pios. 0 termo é de quatro de abril de mil novecentos e
trinta e sete.

Marco ri. 71 — Está situado à margem esquerda da
estrada que vai! de Cascata ao Retiro do Chapadão, no
esPi g,lo divisor de águas 2cima citado, entre os raesmos
distritos. 0 termo é de vinte e cinco de janeiro de
mil novecentos e trinta e sete.

Miarco n. 72 -- Está rio mesmo divisor (te á guas e
à inar4eni, direita da estrada, que vai de Cascata, a^o Re-
tiro do Chapadão, entre os mesmos distritos. 0 termo é
^de vinte e seis de jaineiro de mil novecentos e trinta
e- sele.

-Marco li. 73 -- EIstá situado no mesmo espigão
diVisOr (te águas , juli to a umia, porteira, na, estrada que
-v ai dos Quirinos à Fazenda de Durval Nogueira, nos dis-
tritos de Á guas (Ia Prata e PoÇos de Caldas. 0 termo é
de cinco 

(te 
abril de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 74 — Está situx ,do no mesmo espigão di-
visor de á guas acinia m ,encionado, à margem de um^ ca-
minho junto a, uma porteira, em flivisas das proprieda-
de.,^ de Irmãos Loiola e distritos de Águas da Prata e
POÇOs de Ca l das. 0 ternio é de vinte e oito (te janeiro de
iiiii novecentos e trinta e sete.

Marco li . 75 - Está situado na estrz^-da que vai de
Czs,cata ao Retiro do Chapadão, ao espigão divisor das
aguas do Côrrego, dos Metais e Ribeirão das Antas, entre
os di.,;tritos de Ágrijas da Prata e Poços (te Caldas. 0 lei--
mo ^" (te vinte e nove de janeiro de mil nov,ecentos e
trI, nk: e sete.

^Lwco 11. 76 ---- Está situado num ponto do espigão
divisor ( '̂ c ",iii ,s uis dos Ribeirões do Quartel e Antas, ju`nto
a u,iii valo velho, entre os distritos citados. 0 termo é
de trinta de janeiro (te iiiii novecentos e trinta e sete.

Mareo li. 77 -- Está situado lia inargem (Ia estrada
do Bet i ro (to Cliapadão ^,^o Ret

i
ro de São^ Sebastião, no

espigão divisor (te á l,tias (tos Pibeirões do Quartel e An-
tas, entre os distritos de Águas (Ia Prata e Andradas. o
termo é (te quatorze de abril (te mil novecentos e trinta
e sete.

Marco li. 78 --- Está situado il um polito do espigão
divi .%<)r de águas <tos Ribeirões Quartel e Antas, próxi-
nio ao Retiro de São Seba,stião, entre os referidos dis-
tritos. 0 terino é de quinze de abril de mil novecentos
e trinta e sete.

Marco li. 79 --- E'stá situado num Ponto do espigão
divisor entre as água,,, dos Ribeirões do Cipó e Pinheiri-
nho, do lado mineiro, e Ribeirão da Prata, do ladoi pau.
lista, entre os municípios de São João da Bô,a Vista e
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Andradas (Car,,tol). 0 termo é, lle; (tez de fevereiro de

)i^^l n(ivecento,,., e trinta e sete.
Marco ri. 80"_ Está situado no esipigão d ,ivisor de

Úgi:ias dos Córregos da Prat&, e Oléo, na margem direita

,da estrada que vai do Bairro do Mamonal a-os Pinheiri~
nhios, entre os r-eferidos municípios. 0 termo é de onze

de fevereiro de iinil DOVCCCntOS e trinta, e sete.

Marco n. 81 — Estiá situado na margem direita da

me,sina estrada, no espigão divi ,,or (te água.s dos Rib

T^je% ida Cachoeira e Oléo, entre o& mesmos municípios.

0 ternio é (te onze de fevereiro de mil novecentos e trin-
ta 

e sete.

jNIarco ri. 82 — Está situado na margem direita da

,e^1rada que vai da Estação da Prata a Andradas, rio es-

1)!i£,ão divisor de igu^^-s dos Ribeirões da Caclioeira e
Mamonal ou Buração, entre os mesmos municípios. 0

terinD é (te doze (te fevereiro (te mil novecentos e trinta

<, 'el.e.

M-^irco li. 83 - Está situado lia ponta do contraforte

fri)nteiro à junção das águas (to Ribeirão Paraíso ou Ma-

111 , 11c0 (10111,as 
da primeira grota (Ia iniargem esquerda, do

wkm sn)o Paraíso, logo abaixo da barra do Córrego (to Ma-

iiion,,] 
ou Buração com o Paraíso ou Macuco, entre os

i i,lesnios municípios de São João da Bôa , Vista e Andra-

da,s. 0 termo -é de treze de feve,reiro: de ruil novecentos

e trinta e sete.
Marco li. 84 --- Está situado lia barra do Bibeirão

1-'.,,,;-aíso ou Macuco com a água que desce pela grota da
margem esquerdia- do mesmo ribeirão, logo abaixo d,^

confluência do Córrego do Mamonul ou Buração com o

14,^L,eir ,ào do Paraíso 
ou Macuco, entre os mesmos Muni-

e;pios. 0 termo é de quatorze de fevereiro de mil nove-

e^?ntos e trinta e sete.

Marco li. 85 -- Está situado 
na 

iiiã-i-aeni esquerda dz1

que vai de São João da Bôa Vista a Andradas,

passando pcio Bairro do Paraíso, onde dita estrada cor-

I.,ki a água (Ia gr,ota entre os municípios citados. 0 lernio

é te quinze de fevereiro de mil novecentos e trinta e

sete.
Marco li. 86 — Está situado lia cabeceira da água , da

grota, no espigão divisor entre o Ribeirão do Paraíso ou

Macuco e o Córrego do Rodolf inho, entre, ainda, os ines-

iiws municípios. 0 termo é de quin^iz.- de f^,-vereiro de

1^ 1 A novecentos e trinta e sete.

Marco li. 87 — Está situado na margeia esque rda da

e.<,1r^Aa que vai do Bairro do Oléo ao distrito paulista
4^e Jardim, no espigão divisor das :iguas do Ribeirão
Paraíso ou Macuco e Córrego do Bodolfinho, entre os

^^,, i) 'nicípios de São João da Bôa Vista e Andrad qs. 0
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,termo é de dezeseis de fevereiro de tuil novecentos e
trinta e sete.

Marco li . 88 — Está situado num ponto do espigão
mestre divisor de águas dos Ribeirões Paraíso ou Macu-
,co e CúCais, e cabeceira do Córrego do Bodolfinho, entre
os citados mun,icípios . 0 termo é de dezeseis de feve-
reiro de mil novecentos e trinta e sete.

MaPeo n . 89 — Está situado num ponto do espinio^
divisor de águas do Ribeirão do Paraíso ou Macucô e
do Rio Jaguarí , entre os mesmos municípios. 0 termo é
de dezesete (te fevereiro de mil novecentos e trinta e
sete.

Marco n. 90 -- Está situado no espigão divisor da.^
á
g
uas do Ribeirão do Paraíso ou Macuco e do Rio ia-

guarí, lado esquierdo dia . antiga estrada de Jardim a São
João da, ^Bôa Vista, entre éste inunicípio e o de AndrA-
das. 0 termo ^, de dezoito de fevereiro de mil noveccÉl_
tos e trinta e sete.

Marco n, 91 — Está situado nuni ponto do espigão
da cabeceira do Córrego da BaIbina, afluente do Rio JA-
guarí, entre os mesmos municípios. 0 termo é dezeno.-
ve de fevereiro de Inil novecentos e trinta e sete.

Marco 11. 92 --- Está situado na barra do Córrego
da BaIbina, com o Rio Jaguarí, entre os municípios deSão João da Bôa Vista Espírito Santo do Pinhal e An-
dradas. 0 termo é de 'dezenove de fevereiro de mil no-
ve,centos e trinta e sete.

Marco n. 93 — Está situado na margem esquerda
do Ribeirão SãO João 

ou 
Santa Cruz, afl uente da mar-

gem esquerda do Rio Jaguarí, 11,0 
p
onto onde a csIra_d;^

<te rodagem que vai da Vila de Jardim à cidade de An-drad,gs corta aquele ribeirão, entre os InUnicípios de
-Espírito Santo do Pinhal e Andnadas. 0 termo é de
vinte e um (te fevereiro de mil novecentos e trinta esete.

Uarco n. 94 . ......... &tá situado noi espigã< 
1 >

divisor de águas dos Ribeirões de São João e Cambuí.
numa 9.,jrganta, entre os citados municípios. 0 termo é
de vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e trinta
e sete.

Marco n. 95 — Está situado num ponto do contra-
forte da Serra da BÔa Vista, que finda na barra do Côr-
rego do Cateto com o Ribeirão Santa Bárbara, entre os
municípios 'acima, mencionados. 0 termo é de vint-^N etrês de fevereiro de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 9 6 — Está situado na margem do Côrrego
do Cateto e esquerda da , -estrada de rodagem que v*[de Espírito Santo do Pinhal ao distrito m i neiro de São
João da Grama, entre os mesmos municípios . 0 termo
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é de vinte e três de fevereiro de 

mil novecentos e trinta

e sete.	g^
Marco n. 97 — Está situado no alto da Serra do Be-

.1)edouro, no ponto d^j cabeceira oriental do Côrrego do
Cateto, entre os municípios de Espírito Santo do Pinh01

e Andradas. 0 termo é de vinte e quatro de fevereiro

de mil novecentos e trinta e sete.
Marco n. 98 -- Está situado no alto da Serra do

Bebedouro, no ponto da . p^rimeira cabeceira do Córrego

do Baena, entre os municípios de Espirito Santo 
do 

Pi-

nhal e Jacutin"a. o termo é de vinte^ e cinco de feve-

Teiro de mil novecentos'e trinta e sete.	
do espigãoMarco n. 99 — Está situado no ponto

fronteiro à ba"ai -do Córrego do Baena ou Bebedouro
,com o Ribeirão da Cachoeira onde -a -estrada de roda-

gem que vai de Espírito Sant^ do Pinhal 
à Vila, Alber-

tina atraves^sa dito espigão, entre os referidos munici~

pios. 0 termo é de vinte e seis de fevereiro de mil no-

vecentos e trinta e sete.
Marco n. 100 — Está situado no espigão da cabe-

eeira do Córrego da Bôa Vista, à esquerda da estrada

qu,e va,i de Espírito Santo do Pinhal a Jacutinga, pas-

,&ando pela Fazenda da Bôa Visfiou, entre os mesmos muni

-cí^pios. o termo é de vinte e seis de fevereiro de inú no-

vecentos e trinta e sete.
Marco n. 101 — Está situado na margem esquerda

,do Córrego da Bôa Vista e à 
direita de um caminho que

liga a Fazenda da Bôa . Vista ã^ terrenos de Afonso Bento,

entre os mesmos miunicípios. o termo é de vinte e seis

-de fevereiro de mil novecentos e trinta , e sete.
Maneo n. 102 — Está situado na barra do Córrego

da Bêa. Vista com o Ribeirão do Ranchão ou Balei5j, em
terrenos da Fazenda ltaguassú, entre, ainda, os mesmos

municípios. 0 termo é de dois de março de mil llovte-

centos e trinta e sete.
Marco n. 103 — Está situado no espigão divisor de

águas do Ribeirão do Ranchão ou Baleia e Rio Mo g i-
Guassú, na cabeceira oriental do Córrego do Laranjal,
afluente do Mogi.^Guassú, entre os citados municípios.

o termo é -de três de mNrço de mil, novecentos e trinta

e sete .
Marco n. 104 — Está situa-do na margern direita

da estrada de rodagem de Espírito Santo do Pinhal a Ja-
cutinga, próximo à barra do Côrrego do Laranjal, no
RiO Mogi_^,wqssú, entre êstes inunicíPios. 0 termo é

(te quatro de março de 
mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 105 -- Está situado numa garganta do es-
pigão divisor de águas dos Cói-r-cgos da Bela Vista e
João Bartolomeu, entre os citados municípios. 0 termo

é de cinco de março de mil novecentos e trinta e sete.

-r I
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Marco ri. 106 — Está situado no espigão divisor de

á9ij :^,s dos Córregos de Bela- Vista e Apolinário, entre
os Inesnio s municí

p
ios. 0 termo é (te cinco de março de

iiiii novecentos e trinta e sete.
Marco ri. 107 — Está situado na confluência , do

Côrrego do Apolinário com o Ribeirão do Cavour, entre
os citados município,,,. 0 termo é (te seis de março de
—H novecentos e trinta sete.

Marco ri. 108 -- Está situado na inurgem esquerda
da estrada que vai (to povoa-do (te Eleutério ao distrito
(te Monte Sião, na margein esquerda, do Rio Eletitério,
na exii^ejiiidade da Serr,^ do , ,,^ Cotitos, entre os iiiuiiicí-
pios de Itapira, Jacutinga e Monte Si,-io. 0 ternio é de
[tez le 1narÇ O (

t
e -i ] 110vecentos e trinta e sete.

n. 109 --- Está situado lia 1) ,arra (to Córrego
tl^i Divi ,^a coni o Ribeirão do Mont ,e Sião, entre os iiiii-
nicípio% de Monte Siálo e So có rro. 0 te rmo é de oito de
111;11,ço de in i l novecentos e trinta e sete.

Marco 11. 110 - - Está situado .,'1 margem esquerda da
estrada de rodagem de Socôrro as Monte Sião e margem
esqtiei-d,t do córrego cliuniado Oscar (te Castro, entre os
citados inunicípios. 0 ternio é (te oito (te niarço de mil
novecentos e trintz1 e sete.

Alarco n. 1 1 1 - -- lEstú situado na margem esquerda
(Ia estrada (te Monte Si,-io h) Bairro dos Freitas, no C",-
pigão (Ia cabeceira do Córrego Oscwi , de ('astro e divi-
sas do município de Socôrra e distrito de Monte Sião.
0 ternio é de oi-to (te imii ,ço (te 

mil 
novecentos e trinta

e sete.

Marco 11. 112 --- Está situado na niargeni esquerda
(Ia estrada que vai 

de 
Monte Si^o ao bairro do Tanque

e Socôrro, e inuirgem esquerda do Córre-go Messias, di-
visas dos iliesinos inunicípj^o c- distrito. 0 termo é de
nove ole março (te mÂ1 novecentos e trinta e sete.

--Ntareo 11. 113 - Está situado no espi gão divisor (tos
flibeirões (to Tanque e (ia Batin ga, extremidade. da réta
Oéste-Léste que vem (Ia barra 'flo Córrego do Messias
Con) o Bibeirão (to ranque, entre os mesmos municí-
pios. 0 termo é (te nove (te inarço (te mil novecentos e
<ffinU , e sete.

Alarco 11. 114 -- Estã %ituado no i>onto do espigão
ffiviSI)r de águas (tos Ribeirões Jaboticabal e Sertãozi-
nho, em que a reta que corre da Pedra Redonda atinge
o mesmo espigão, entre os -municípios de Socôrro4 e
Ouro Fino. 0 termo é de de7 de março de mil novecen-
tos e trinta e sete.

Marco 11. 115 — Está situado na , margem direita
da Estrada que vai de S(>eôrro à Fazenda Torteli e
Bairro do Sertãozinho, no alinhamento da reta que une
n Pedra Bedonda ao marco do espigão divisor Jaboti-
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e, t i) . 11 — Sertãozinho, entre os mesmos municípios. 0

termo é de doze de inarço de mil novecentos e trinta e

sete .
%j-arco ii. ilti Está situado na encosta do espigão

(1,^ margem esquerda do Ribeirão do Sertãozinho, no

alinhani ,ento da rela (Ia Pedra Grande ou Redonda ao
4^,,pi«ão Jaboticabal — Sertãoz ,inbo, entre os mesmo,,

-de mil nove-)Iii;niciplos . 0 termo é, de doze de março

centos e trinta e sete.
Marco ri. 117 — Está situado na margem esquerda

th^ estrada que vai (Ia Fazenda Lavras de Cima ao BaIr-

ro (Ia Guardinha, no espigão divi ,;or (te -águas dos Bios

do Peixe, e Antas, entre' os iii ,esmo iinínicípios. ^O

termo é de treze (te niarço -de mil novecentos e trinta e

^,cte. Marco n. 118 — Está situado na niargem esquerda

tia estrada (to Bairro (te Lavras ( te Cinia . ao Bairro do

~ni)tirral, no espigãOdivis ,or de ágilas dOS 111OS (10 i ,ei-

xe e Antas, entre os mesmos inunicípios de Socôrro e

Ou:,ro, Fluo. o termo é de treze (te março de mil -nove-

centos e ^trint^a^ e sete.
Marco ri. 119 -- Está situado na margem direi rta da

estrada de :rodagem que vai de ^Socór:ro ao po;voado iiii-

neiro de Campo Místico, no espigão divisor (te águas

dos Rios (to Peixe e Antas, entre os meslulOs municí -
arço de nilil noveccil-pios. 0 termo é de quatorze (te m,

i-os e trinta e sete.
Mareo 11, 120 --- E,^tá sitijado na iii q i, .«,ein esquerda

da estrada do S«ôrro a Ca,nipo Místico, no espigão de

aguas acinia citado, entre os me ,sinos mun i c ípios. 0
termo é. de quatorze de março de mil novecentos e trinta

e sete.
-Marco 11. 121 --- Está situado na margem direita da

esIrada de Socôrro aú Bairro do Limoeiro, no espi,<ão

divisor das águas (tos Rios Cacliocirinha e Peix,e, entre

os mesmos Inunicípios. 0 termo é (te quatorze de inarço

de mil novecentos e trinta e sete.
Marco ri. 122 ---- Está situado na margem direila

do c^iuiinJio que vai de Socôrro ao Sítio de Pc;rfírio de

Souza e Munhoz, na extremidade do espigão da , margem

esquerda do Rio. Corrente, :proximidades de unia cacho-
eirinha no mesmo rio, entre os mesmos municípios. 0

termo é de quinze de março de mil novecentos e trinta

e sete.
Marco 11. 123 -- Está situado na m^a,rgeiii esquerda

da estra&ai de Socôrro ao Bairro -mineiro de Campa-
nha, no espigão divDsor de águas dos Rios Corrente e
Peixe, entre os municípios de Socôrro e -CamanAlucaia.

0 termo é de quinze de ni-arço de mil novecentos e trinta

e sete.

1
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Ma,reo 11. 124 — ENtá situado na margem esquertU
do caminho de Socôrró ao Bairro do Currupira, lugar
d,enoin-inado Tijuco Prelo, espigão divisor de águas dos,
Bios do Illeixe e, Cimanducaia, entre os municípios de
Socôrro, e Extrema. 0 [ermo é de dezeseis de março
de ind novecentos e trinta e sete.

Izarco n. 125 -- Está situado nunia garganta do
pigão div i sor (te á ,su,^-s dos Ribeirões (ta l,a IyÔal e Ta-
manduá, entre os mesinos municípios. 0 termo é de
dezeseis (te março de mil novecentos e trinta e sete.

Mare4) li . 126 — Está sit.uado no espigão da cabe-
ceira do Córrego do Boava, afluente da margem direita
do Rio Camanducai,al, entre os mesmos municípios. 0
termo é de dezesete de março de mil novecentos e trinta
e sete.

Marco n. 127 — Está situado na margem direita do
Bibeirão Pitangueiras, cabeceira principal, à esque.da
do caminho que vai do Bairro das Pitangueiras às F,tr-
Das, entre osi cistritos de São José do Toledo e Vargem.
0 teimo é de dezoito de março de mil novecentos e
trinta e sete,

Marco n. 128 — Está situado na margem esquerda
do caminho que vai do Bairro do Pico aos Bairros dos
Godois e Lage, no espigão da cabeceira do Córrego
dos Godois, entre os municípios de !Bragança e Extre-
ma. 0 termo é de dezenove de março de mil novecentos
e trinta e sete.

Marco n. 129 — Está situado na margem esquerda
do Córrego dos Godo^is, em terrenos de propriedade de
José Cândido da Silva e José Cardoso de Lima, entre
Os mesmos municípios. 0 termo é de dezenove de março
de mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 13(Y -- Está situado na mar ,^eni direita du
estrada de Vargem a Extrema, na margem' esquerda, do
Ribeirão dos Ca-i-dosos, entre os inesmo. s inunicípios. o
termo é de vilile de niarço de mil novecentos e trinta
e sete.

Marco 11. 131 — Está situado na, margem csqu^erda
da estrada de rodagern de Vargem a Extrema, inargeiti
esquerda do Ribeirão do Guarviuva, entre os mesmos
municípios. (> ternio é, de vinte e um de março de- mil
novecentos e trinta e sete.

Marco n. 132 — Está situado na margem esquerda
da estrada, vellia de JoanóPefis a Extrema e margem es
querda do Ribeirão Guaraiuva, entre os mesmos mun icí-
Pios. 0 termo é de vinte e dois de março de mil nove-,
centos e trinta e sete.

Marco n. 133 -- Está situado na cabeceira orientà1
do ffibeirão do Guaraiuva, nos fundos da casa de José
Pil,10 de Souza S ales, elitre os mesmos municípios de-
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Rragança e Extrema. 0 termo é de vinte e três de niarço
de mil novecentos,,.e trinta e sete.

Marco n. 13^^ — Está sittiado na ni.qrgem direita
da estrada de rodagem de Joanópolis a Extrema, no
espigão divisor das águas dos Rios Jacareí e Jaguarí,
entre os municípios de Joanópolis e Extrema. 0 termo é
de seis de abril de mil novecentos e trinta, e sete.

Marco n. 135 — Está situado no espigão divisor
êe águas dos Rios Jacareí e Jaguarí, margem direita da
estrada de rodaigem de Juanópolis ia Extrema entre esses
municípios. 0 termo é de dez de abril de mil novecen-
tos e trinta, e sete.	1

Marco n. 136 — Está sitim,do na margem esquerda
da estrada de Joanópoli^s a Extrema, no espigão referido
entre os mesmos municípios. 0 termo é de sete de abril
de mil novecentos e trinta (e sete.

Marco n. 137 — Está situado na margem esquerda
da estrada de Joanópolis a Cainanducaia, es ,pigão fron-
teiro à barna, do Córrego Dario corn o Ribeirão Can-
Can, entre os municípios de Joanópolis e CamanducaÍa.
0 termo 6 de nove de abril de mil novecentos e trinta
,e sete.

Marco n. 138 — Está situado na, margem direita da
estrada de Joanópolis ao Bairro do Abel, no espigão d ,i-
visor de ffimas dos Ribeirões do Can-Can e Abel, entre
os mesmos municípios. 0 termo é de onze de abril de
mil novecentos e trinta e sete.

Marco n. 139 — Está situado na margem direita da
estrada de Joanópolis a Camanducaia-, na encruzilhada
desta estrada com a que vai a São José dos Campos, ao
lado esquerdo do Ribeirão do Abel, entre os muni,cípios
citados. 0 termo é de treze de abril de mil novecentos
e trinta e sete.

Marco n. 140 — Está situado na margem esqtierda
do caminho de São Francisco Xavier a Camanducaia,
na Serra dos Poncianos, divisora -das águas do Rio do
Peixe e Rio jaguarí, nas divisas do distrito de Sãik
Francisco Xavier e município de Camanduc^aia, . 0 tér-
mo é de dezenove de abril de mil novecentos e trinta e

sete. 
Marco n. 141 — Está situado no caminho que vai de

São Francisco Xavier à Fazenda da Bôa Vista e cidade
de Camandu,caia, ,na Serra de Santa Bárbara, divisora Ias
águas (tos Bios do Peixe e Jaguarí, entre os citados distri-
to e município. 0 têrnio é de vinte de abril -de mil no-
vecentos e trinta e sete.

Marco 11. 142 — Está situado na margem direita do
caminho que vai da Fazenda de João Renó ao Bairro do
Souza e povoa&> de Buquira, na, garganta divisora das
águas dos Rios Pilhões e Preto Pequeno, entre -o distrito
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(te Buquira e o município (te Sapticaí-Mirim. 0 têrmo é
(te vinte e quatro (te -abril de mil novecentos e -trinta
e sete .

Marco ti. 143 --- Está situado na margem esquerda
(to caminho que, partindo da estrada de Campos do Jor-
dão, vai ao Bairro do Souza, na extremidade de um es-
pigãozinho, margem direita do COrrego Rio Preto Peque-
,no, entre os municí pios (te São Bento do Sapticaí e SatInt~
caí-Mirim. 0 têrnio é de vinte e trè ,; de abril de mil no-
vecentos e trinta e sete.

Marco ti. 144 — Está situado tia margem esquerda:
da estrada que vai da Fazenda Monteiro ao povoado mi-
neiro de Santa Luzia, tia garganta divisora das águas dos
Rios Gua^rda Velha e Sapticaí-Mirim, entre os municí-
pios de São Bento do Sapucaí e Canianducaia, . 0 têrnio
é de vinte e oito de abril de mil novecentos e trinta e
sete.

Marco n. 145. Está situado tia margem esquerda da
estrada que vai de São José dos ;Campos a Sã,3 Bento
<to Sapueaí, ao lado esquerdo do Ribeirão Rio Preto,
Ponta do espi gão divisor de águas dos RibeirõesRio Bre-
to e Guarda Velha e do Rio Saltucaí-Miríni, entre os miu-
nicípios de São Bento do Sapticaí e Sapueaí-Mirim. 0
térmo é de quatorze de abril de mil -novecentos e trinta
e sete.

Marco ti. 146 — Está situado na margem direita de;
caminho que vai do Bairro do Rio Preto aos Mour-as, na
margeni esquerda do Bibeirão do Cussuii-unga, logo aci-
ma do local denominado do Funil, extremidade de uni
espigãozinho que termina tio mesmo ribeirão do Cassu.
nunga, entre os inesmos municpios, 0 têrnio é de trinta
de -abril -de mil novecentos e trinta e sete.

LNL^rcG ti. 147 — Está situa-do na margem direita de
um -cantinho que vai do Bairro dos Mourosa Sapucaí-Mi-
rim, no espigão divisor de águas (tos Ribeirões do La-
geado e Cassu,nung a, entre os mesmos municípios. 0 têr-
é de quinze de abril de mil novecentos e trinta e sete.,

Marco ti. 148 -- Está situado tia margem esquerda
do Córrego da Fazenda da Guarda Velha, num caminho
que vai do Rodeio -ao bairro Paiolzinho, entre os, muni-
cípios de São Bento do Sapueal e Saptical-Mirim. 0 têr.,
mo é de dezeseis (te abril de -mil novecentos e trinta e
sete.

Marco n. 149 -- Está situado na margem esquerda
(1 ,,) Côrrego do Rodeio, logo, acinia da sua confluèneia
com o Rio Bài, no povoado denominado Rodeio, mar~
gein direita da estrada do Rodeio a Campos do Jordão,
entre os municípios de São Bento do Satiucial e Sapueal-
Mírim. 0 têrnio é de dezesete de ^d)riI de mil novecen-
,tos e trinta ^^e sele.
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Marco ti. 150 — Está situado no espigão divisor de

águas entre o CóiW.,ego do Caracol e um,,,córregozinljo

afluente do Rio Sapu-caí, à direita do caminho coínheci-
(to por estrada velha do Caracol, entre os mesmos muiii-
cípios. 0 têrnio é de dezoito de abril de mil novecentos

e trinta e sete.
Marco ti. 151—Está situado' ,na margem esquerda da

estrada -de Siio Bent.,) a Sa:pue,aí-Mirim, extremidade de
um espigão (Ia margem esquerda do Córrego (to Caracol
que deságua tio Rio Sapucaí-Mirini, em terrenos de Hen-
ríque Veniincio da Silva, entre -os mesmos municípios. 0

lêrnio é de dezoito de abril de mil novecentos e trinta e

sete . Marco n. 152, —,Est ,,'i situado nunia gar.ganta do, espi-

Lião divisor de á guas do Ribeirão (tos Ferreiras :o Rio SaPu-

^,aí-Mirini iã inargem ,direita, ,da estrad.a 1 de São Bento a Sa-

I)ucaí-,Nliriíii entre êsses mesmos municí
p
ios. 0 têrnio é de

dezenove de abril de mil novecentos e trinta e sete.

Marco ti. 153 — Está -situado tia margem esquerda (Ia

estrada -de rod,a^em de Sã,,> Bento a Paraizopólis, extrerili-
(Ia-de de um espi -gão que finda naba!rra do Córrego Este-
vam Costa tio Bio Sapticaí-Mirini, entre, os inunicípios de

São Bento do Sapticaí e ParaizÓ I) Olis. 0 têrnio é de vinte

e seis de abril de mil novecentos e trinta e sete.
Marco ti. 154 - Está situado na niargeni d,i. estrada

de São Benta ao Bairro da Bocaina, do lado direito do
Río Sapticaí-Mirini, no espigi-io ,divisor (Ia mar.gem direita

do Córreg,^ Estevaiu Costa, entre os inesinos municf-
pios, 0 têrnio é de priniciro (te inaio (te Mil novecentos

e trin ta e sele.
Mareo ti. l.^')5 — Está situ^i,do lia margem esquerda da

estrada (te São Bento ao Bairro ( I .,i, Bocaltia, no espigão

mestre entre as aguas do Sapucaí4ffirini e Ribeirão da

Bocaina, nunia Igarganta entre o Córre,-o (Ia Pedra Bran-
<-a (- tini -Muente do Bocaim% entre mesmos municípios.
0 t^rmo é de dois de niaio de mil novecentos e trinta e

sete. Marco ti. 1,-) 6 — Está situado na iiiar <l,eni direita da
estraàa^ de Para-izópolis ao Bairro (Ias Areias, tio espigão

,^livisür -de 'i guas entre o Côrre l-,) M,^,to Dentro e BibeirÍ-^o

do Imbirussu', entre, ainda, os IriesmoS inunicípios. 0 têr-

-nw é, de três de maio (te mil novecentos e trinta e sete.

Marco ti. 1,57 — Está sUnado tia ponta (to es1j)i g,-̂ o da

,margem esquerda do ,Córrego Carreiro, afluente do , Ribei-

rão Imbirussú, entre os mesmos municípiOs. 0 têrnio - é

de cinco de maio de mil novecentos e trinta e sete.

Marco ti. 1,58 — Está situado na margein esquerda

(1, 1 estrada que vai (te Canipos do Jordão a Itajubà, pa',-
sando por Campista e Vila Maria, em frente à confluên-

,cia dos Ribeirões do Morro Vermellio e Cêrco, 1)ont^', de
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uni espigãozinho que vem ao Morro do Mundo Novo, ein
terrenos de propriedasde do Coronel João Pereira, mu-
^nicípios de São Bento do Sapticaí e distrito de Piran-
gussú. 0 têrnio é de sete de inaio de mil novecentos e
trinta e sete.

Marco n. 159 — Está na margem direita da estrada
que liga o Retiro do Gentil ao Bairro da Água Santa,
na garganta do espigão do divisor de águas do Córrego,
ida Campista com o Ribeirão Morro Vermelho entre o
distrito de Campos do Jordão e município de Itajubá.
0 têrnio é de sete de maio de mil novecentos e trinta
e sete.

Marco n. 160 — Está situado na margem direita da,
estrada que vai de Lorena-Piquete 

à 
Itajubá, no alto da

Serra da Mantiqueira, formadora do divortiuni acquaruin
dos Rios Paraffia -e Paraná, entre o distrito de Piquete e
município de Itajubá. 0 têrnio é de nove de maio de mil
novecentos e trinta e sete.

Marco n. 161 — Está situado no espi.-ão da Serra
da Mantiqueira, na garganta do Tunel, ao lado direito
da estrada de automóvel ide Cruzeiro a Passa Quatro en-
tre os municípios dêstes nomes. 0 têrnio é de quatro de
junho de inil novecentos e trinta e sete.

Não se plantou marco nenhum, nem no começo nem
no fim desta linha ide cêrca de mil quilômeiros de ex-
tensãw. Nem no começo, por ser aí a confluência do Rio
das Canóias e do Rio Grande; nem no fim, por terminar
em uina gruta quasi inacessível, entre penhascos deati-
tilados. onde brotam as primeiras águas do Ribeirão do
Salto e onde se tocam as extremas de São Paulo, Minas
Gera j & e Rio de Janeiro, na região do Itatiáia. Nada foi
necessário fazer no largo trato que se distende pelo cur-
so do Rio Grande dèsde sua confluência com o Bio Pa-

,ranaíl)a, onde convergem as divisas de São Paulo, Minas
Gerais e Mato Grosso, até a embocadura do Rio das Ca-
nÔas; assinalada pelo corrente volumosa do grande rio,
não oferece a linha nêste longo trecho fluvial, nenhuma
dúvida, enquanto existam aí numerosas ilhas. 0 Rio
Grande é do domínio da União (Constituição da Repú-
blica, artigo segundo, número onze) . Embora, parém,
rio público federal, as ilhas que nêle demoram perten-
cem ao domínio dos Estados marginais ou aos -particu-
lares, se èstes tiverem algum título legítimo. Isto quanto
ao domínio. Quanto à jurisdição, pertencem aos Estados
marginais; quanto à administração e polícia, estão pra-
ticamente entregues às Câmaras Municipais. Para se sa-
ber a que Estado cabe ou pertence a jurisdição e tam-
bém o doininio, quando não se achem por título legítimo
sob o domínio particular, atende-se à posição em que
jazem: pertencem ao Estado da margem a que ficam
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^adjacentes ou mais próximos, ^tomando-se por base da,
medida da aproximação o alveio do rio. Da cravação de
cada marco lavrw-se um têrnio próprio, assinado pelos
engenheiros paulistas e mineiros que fizeram o serviço
e outras pessoas; constando do têrmo as dimensões, nú-
mero, forma e situação do marco. Os marcos são de gra-
nito e de figura prismática tendo gravado em uma das
faces o seu número, em outra o ano de 1936 e nas outras

duas o nome de São Paulo e Minas Gerais, cada qual
para o lado do respectivo Estado. Os têrmos que estão
todos autenticados à margem com as assinaturas dos Drs.
Francisco Morato e Milton Campos, foram passados e as-
sinados em qtiabro exemplares, destinando-se destributi-
vamente como -partes integrantes desta ata, aos dois Es-
tados e «,tos dois municípios fronteiriços onde se plantou
o respectivo marco. Para a execução dos trabalhos to-
po gráficos da demarcação dividiu-se a linha Iiiiiitrofe

em duas secções: uma do Obelisco à foz do Rio das Ca-
nôas, ^a cargo dos engenheiros Benedito Quintino dos
Santos e Guilherme Wandel; outra, do Obelisco ao Ri-
beirão (to Salto, a cqi»go dos en

genheiros Aristiiles Bue-

no e Xenofonte Renault de Lima. Da parte de Minas ati-
xiliaram aos assistentes técnicos os engenheiros do seu
serviço geográfico: -- Drs. José de Oliveira Duarte, Xe-

nofonte Renault de Lima, José de Abreu e Oliveira, Be-
nedito, Carvalho Santos e id. Iracema Brasiliense; daparte
de São Paulo funcionou o engenheiro Agenor Machado,
sub-diretor do Serviço Geográfico e Geológico ido, Estado,
determinando a posição geográfica do Obelisco (lã Cas-
cata, que a Comissão Mixta, por seus Delegados Chefes,
mandou eri—ii- em nome de seus Governos. o Obelisco

da Cascata comemorativo (1,1 assinatura do acôrdo de di-
visas de São Paulo e Minas, acha-se levantado sôbre uni
ponto, da linha limitrofe tio espigão divisor idas águas do
Ribeirão do Quartel que vertem para a Prefeitura Sani-
tária paulista das Águas da Prata e -das do Ria das Antas,
que fluem para o município mineiro de Poços de Cal-

(Ias, entre a rodovia estadual de Canipinas a POÇOS c 0

leito da Estrw^a de Ferro Nio,iiina, no ramal -de Caldas.

Sua posição geográfica foi dêterininada por observação
astronômica direta e pelas triangulações dos Serviços
Geo gráficos dos dois Estados. E' de forma de um fuste

retan,gular, que vai com chanfraduras a

modo de pirâmide na extremid,,ide superior, assente sÔ-

bre uina base (madran gular de cantaria de granito ró-
seo. Na face voitada, para Noroeste traz êstes dizeres: —
"Em comenioraÇão do acôrdo de São Paulo e Minas Ge-

rais, de 28 de setembro de 1936, fixando as divisas dos

dois EIstados"; na face -oposta, voltada para Sueste, lê-se
esta inscr i ção: — "-,^1andado erigir pelos árbitros Fran-

23
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ci -o e Milton Canipos e seus auxiliares, nos go--
vernos de Arinando de Sales Oliveira e Benedito Vala-
dares"; nas outras faces lêni-se os nomes: — "São Paulo"
e "Minas Gerais" -- - apontando para os respectivos Es-
tados. A cerini(mia do encerramento dos trabalhos topo-
gráficos (Ia COlui ssão Mixta de Liinites e assinatura des--
ta i t a fi lial realizou-se com grande solenidade, -por eu-
tre 1,,erais i nanifestaçõ)es de ale l,1ria da nunierosa assis-
tência, lmveildo (lado a bençam ao Obelisco os Vi,,^rios
de Poços de Caldas e São João 

da 
Boa Vista, respectiva-

mente, Monsenhor Faria Castro e Josué Silveira de Ma-
tos. Estiveram presentes ao ato, alêni das pessoas inen-
cionadas D O c olil eÇo, os si-s. dr. Fi-micisco de Paula Assis
Filgueiredo, -José Jacinto de Oliveira And,rade e dr. Val-

( leolar JuM i lleir a Ferreira, prefeitos de Poços de Caldas,
Prefeitura Sanitzária (te Águas da Prata e São João da
l^Oa Vista e outras Iiiiinelôsíssimas pesso-,^s, das quais

111 ( lit," s as.'d11a111 i '< 'u ',11 —ent e êste instrumento. Em firmeza
e testellitilili o (to que eu, Orlando -de Oliveira Vaz, secre-
lário, Linço a p resente ata (jue vai por todos assinada,
n O li v

r
o (te São 1 1 ^mlo destinado com o de iMinas Gerqis

Í1	',iinulUilica das, atas ori g inais. Eu, Ortan'(lo
(te Oliveira Vaz, a l^wrej e subscre'vi, (a.) Orlando de
Oliveil-a V3z. ( aa -) Fra li cisco Morato, -Miltorl Cauipos,
Ari ,A : des ^»uello, (;iiilherine f\Vendel, Benedito Quintino,

dOs Santos , Teillístocles B^^ rcelos, Xenolfonte Renault de
Linia, Aillónio PaUI O da Cunha, Orlan!(lo (te Oliveira Vaz,
Olo Bendix, Laire Se-si,11o[o Chagas, Joaquim Alves Fei-
tos,1, do dr. Sílvio Portu gal, Rui Amorilli
Cortez, Francisco de Paula Assis Figuei`redo, J. J. Oli-
,,eira Andrade, João Plíni(> Fernandes, N,^ir Quintilio dos
Salitos, Cinira C. Morato Lenie, OlgIa Brito da Cunha,
Maria Luiza Mascarenhas Va ' z, Valdeniar J. Ferreira, Luiz
Gonçalves l,'erreira, Francisco Bueno Brandão, Ilixajá
Martins, Cintra Gordinho, Fausto Gaier de Azevedo, Ma-
ria Helena Quintino dos Santos, Enéas Ponipêu do Aina-
ra ] , Lourdes Conceição Ferrari, Izabel Maria Alves Vaz,
Guioniar de Sales Penteado, Maria Cecília de Sales Pen-
teado, H1z^ k C. de Alineida Bra ga, Maria Aparecida Mo-
rato, Lenie, Helena D. M. (te Oliveira, Alcina Coneeição
Ferrari , M a rina Conceição, Stela Conceição Ferrari,
Corrêa Conceição, Judite Conceição Morato Leite, Cecília
Ilelena Morato Lenle, Marília Quintino dos Santos, Alvino
Linia, Oceano, de oliveira Vaz, Agenor Machado, J. Ba-
tista Ferraz de Barros, Ainélia Silva Pinto, Alcides de AI-
meida Ferraz, DesenibarIgador L, G. Macedo Vieira, Abei-
lard de Almeida Pires, Manuel Goines Oliveira, Vicente
Rodri lgues Pentea-do, Teodomiro Dios, Paulo Colombo de
Queiroz, Manuel Carlos de Fi-ueiredo Ferraz, sr. Jovia-
no 1 1 ^1e11e( . o, José. Alvino	Mw,ia de Lourile ,; Pru--
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-dente, Stelvio AUjno, Jesuino Felicíssinio Júnior, Ju-
venal Felicissittio, Antônio Lotufo, José Ramos Figuei-

redo.

DECRETO N. 945

Cria uma escola suburbana no inunicíPio de Belo
Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve-

criar a 2.' escola suburbana (ia Estação de General Car-
neiro, município de Belo Horizonte.

Palácio da Liberdade, eni Belo Horizorile, 19 de

agósto de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristiuno Monteiro Machado

DECRETO N. 946

Cria unia escola distrital -no inunicípio de Piranga

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usando,

de suas atribuições, resolve criar a 5.' escola distrital ide

Guaraciaba, inunicípio de Piranga.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de

agôsto de 1937.

BENEDITO VALADAREIS RIBEURO

(,›istiano Monteiro Machado

DECRETO N. 947

Cria unia escola distrilal no município de Santa Luzia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve criar a 3.' escola dis,trital

de Baldini, município de Santa Luzia.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 (te

agôsto de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBLino

Cristiano MonIeiro Machado
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DECRETO N. 948

Cria uma escola dtstrilal no município de Ouro Preto

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando
de suas atribuições, -resolve criar a 4.1 escola distrital
de São Gonçalo do Aniarante, município de Ouro Preto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARLS RIBLIRO

Cristiano Monleiro Machado

DECRETO N. 949

Cria iiina escola urbana no inunicípio de Itabirito

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar uma escola urbana no bairro de Matozinhos, vila
de Itabirito.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, a 19 de
agôst-o de 1937.

BENEDITO VALADAMS RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 950

Cria un, lugar de eslagiário 
na 

escola urbanu de Santa
Rita do Sapucaí

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar um lugar de estalgiário
na escola urbana noturna de Santa Rita do Sapticai.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo HOrizonte, 19 de
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Gristíano Monteiro Machado

DECRETO N. 951

Cria inais uma escola no distrito de Crisliaito Oloni, niu-
iiícípio de Conselheiro Lafaiete

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar mais unia escola no distrito de Cristíano Otoni, inu-
nicípio de Conselheiro Lafaiete.

357 —

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de
agósto (te 1937.

BENEDITO NTA.1L'ADARES RIBEIRO

Crisliano Monteiro Machado

DECRETO N. 952

Cria uni grupo escolar eliz Passagem, inunicíPio de Ma-
riana, para ser insJalado oportunamente

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar um grupo escolar em Passagem, município de Ma-
riana, para ser instalado op ortu nam ente.

Palácio da Liberdade, ein Belo Horizonte, 19 -de
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 953

Cria um lagar de estagiária lias escolas urbanas, reuni-
das, noturnas, de São João Nepomuceno

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar um lugar de estagiária
nas escolas urbanas, reunidas, noturnas, de São João Ne-
pomuceno.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 954

Cria unia escola flistrital no município de Corinto

0 Governador do Estado -de Minas Gerais resolve
criar a 3.' escola distrital de Nossa, Senhora da Glória,
município de Corinto.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 23 de
sto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cris liano Monteiro Machado

DECRE'T0 N. 9,55

Cria duas escolas suburbanas no município de Belo
Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 3.' e a, 4.' escolas suburbanas da 'Vila Celeste Im-
pério, município de Belo Horizonte.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 23 de
agÔsto ele 1937,

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 956

Cria, seu? onus para o Estado, um Sub-Pósto de Higiene
na cidade de Mariana

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar, sem onus para o Estado, uni Sub-PÔsto de Higiene
na cidalde de Mariana.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
Igôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Grisliano Monieiro Machado

DECRETO N. 957

Marca o dia 30 de agÔst.o corrente paru a instulação do
distrito de Candelária, 110 Iu u" icíP^o de Brazópolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atr i b:iição que lhe confere o artigo 15 da Lei n. 115,

,de 3 (u- novembro de 1936, xesolve marcar para o dia 30
de agôsto corrente a instalação do distrito administrati-
vo de Candelária, criado, no inunicípio de BrazOpolís,
pela referida lei.

PaUicio ( 1, 1 Liberdade, Belo Horizonte, 25 de a:1^ó,^-

lo de 1937.

BENEDITO VALADARLS RIBLIBO

José Maria de Alkinini

DECIlETO N. 958

Aprova contas 
da Prefeitura de Frutal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na . ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve a-provar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito (te Frutal, se-
nhor doutor Sandoval Henrique de Sã, relativas ao exer-
cicio de 1932 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1931	 19:029$40(j
Renda arrecadada	 190:796$200
Outras operações	 56:309$20b

266:134$800
Despesa:

Despesa realizada	 222:222$600
Saldo para 1933	 43:912$200

266:134$800
Situação patrimonial:

Ativo	 545:140$000
Passivo	 208:111$400

Patrimônio líquido	 337:028$600
Palácio da Liberdade, 

em Belo Horizonte, 25 de
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBEino

José Maria de ^mim

DECRETO N. 959

Aprova e.outas da Prefeitura de Corinto

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acô1rdo com o disposto 

na 
ali-

1
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nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,^
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria da.
Inter i or, as contas preslados pelo prefeito de Corinto, se-
nhor Altino de Matos Pinho, relativas ao período de
1.' de janeiro -a 25 (te julho do exercício de 1936 e assim
(Ienionstradas:

Receita:

Saldo de 1935	 43:942$300
Ren das arrecadatdas	 58:116$000
Outras operações	 1:212$000

103:270$300
Despesa:

Despesa realizada	 35 :595$700
Saldo em 25171936	 67:674$600

103:270$300
Situação patrimonial:

Ativo	 307:895$600

Patrimônio líquido .. .. .. .. .. .. ..	307:895$60W

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 25 de-
agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 960

Aprova contas da Prefeitura de Alvin6polis

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do-
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Alvinópolis,
doutor Adauto Versiani Caldeira, relativas ao exercício
de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Salido de 1933	 1$700
Renda arrecadada	 66:546$500
Out,ras operações	 18:150$200

84:698$400
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Despesa:
Despesa realizada m	 75:561$600
Outras operações	 8:992$000
Saldo para 1935	 144$800

84:698$400
Situação patrimonial:

Ativo	 181:351$400
Passivo	 10:014$200

Patriniônío líquido	 171:337$200
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 25 de agÔs-

to de 1937.
BENEDITO VALADARF5 RIBEIRO

José Maria de Alkrnini

DECRETO N. 961

Cria uina escola distrital no município de Passos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar a 3.' escola distrital de
São João Batista do Glória, município de Passos.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 962

Cria niais unta escola urbana na cidade de São
João del-Rel

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 3.* escola urbana no
bairro de Matosinhos, cidade de São João del-Rei.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 dw
agósto de 1937.

BENEDITO VALADARES RiBFino

Crisliano Monteiro Machado

i

	

11,



377:864$300

779:190$200
240:345$000

538:845$200

Situação patrimonial:

Ativo
Passivo

Patrimônio líquido

L'	1

EL-i
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DECRETO N. 9U

: Cria uma escola distrilal no Município de Ati,.nas Novas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve criar a 3.« escola dis,t,rital
de Berilo, município de Minas Novas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, '2r) de
agôstú de 1937.

BENEDITO VALADAIWS IIIIIE.11k0

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 964

Cria Uma escola urbami no muilicípio de Barbaceiuí,

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar a 2.' escola url-^a^iia do bairro do Sanatório, da ci-
dade de Barbacena.

Palá,cio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 26 de
agÔs,to de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBi,~,mo

Crisliallo Moateiro Machado

DECRETO N. 965

Aprova coizlas da Prefeitura de Frutal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e -de ^aicôrdo com o dispasto na alíne^i
XIX, artigo 12, do sdecre,to número 9.841, de 1931, resolve
aprovar nos termos do parecer tdaSecretaria do Interior,
—as contas prestadas pelo prefeito de Frutal, doutor San-
doval llenrique de S ,,'t, relativas ao exercício de 1933, e,
assim demonstradas:
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Despesa:

Despe
s
a realizadao, .. .. .. .. .. .. ..

Outra,% operações

Situação pa,trimonial:

Ativo
Passivo

Patrimônio líquido .. .. .. .. .. .. ..	327:533$900

Polácio -da Liberd'ade, em Belo Horizonte, 27 de

agôsto de 1937

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkinin2

DECRETO N. 966

Aprova contas da Prefeitura de Frutal

o Governador do Estado ^de 2\Iinas Gerais, usando de

suas iartibuições e de acórdo com o disposto na alínea

XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, resolve

apravar, nos termos do parecer da Secretaria do Interior,

as contas prestadas pelo prefeito (te ^Frutal idoutor San-

idomal Henrique -de Sã, relativas ao exercício de 1934 e

assim demonstradas:

^Recei:ta.

Renda arrecadada	 291:004$500
Outras operações	 86:859$800

377:864$300
Despesa :

,Despesa realizada	 325:054$400
,Out,ras operações	 38:594$200
Saldo para 1935	 14:215$700

310:700$600
2:655$300

313:355$300

r)24:42'2$100
196:888$200

,Receita:

Saldo de 1932	 43:912$200
Rendia arrecadada	 230:033$80o
Outras operações	 3 9 :4 0 9 $^'9 0 0

313:35,-),,^,',900

R
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Palácio da Liberdode, em Belo Ilorizonte, 27 de agôs-
to de 1937

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinini

DECRETO N. 967

Api,ova contas da Pilefeitura de Frutal
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de aeôildo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1934, re-
solve aprovar, nos termos ido parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Frutal,
doutor Saindoval Henrique de Sã, relativas ao exercício
de 1935 e assim denionstraldas:

Receita:

Saldo de 1934	 14:215$700
Renda arrecadada
Outras Operações	

-78:108$400
100:791$800

Despesa:	
393:115$900

Despesa realizada	 332:967$600
Outras operações	 60:148$300

Situação pa,trimonjal:	
393:115$900

Ativo	 815:324$400
tPassivo	 262:859$900

Patrimônio lí(fuido	 552:464$500
Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizont( » , 27 de agós-

to de 1937.

BENEDITO VALADARLs RIBEIRO

José Maria de Alleinim

DECRETO N. 968

Aprova contas da Prefeitura de Frutal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, lisando
de suas -atribuições e de acôrdo com o disposto na ^alínca
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XIX, artigo 12, do decreto 11. 9.847, -de 1931, resolve
aprovar, nos termosodo parecer da Secretariado Interior,
as contas pres.^adas pelo prefeito de Frutal, doutor San-
doval Henrique de Sã, relativas ao período de 1.1 de ja-
neiro a 8 de igôsto de 1936, e assi,-iii demoiisti)a;da.%.

Beceita:

Renda arrecadada	 224:522$500
Dutras operaçóes	 229:590$500

454:113$000
Despesa:

Despesa realiztada .. .. .. .. .. .. ..	172:368$900
Outras operações	 173:730$300
Saldo para 9 de agôsto (te 1936	108:013$800

454:113$000

Situação patrinionial em 8 de agôsto de 1936:

Ativo	 979:861$500
Passivo	 387:416$300

.Patriimônio líquido	 592:448$200

!Palácio da Liberdade, 
em Belo Horizonte, 27 de

agôsto de 1937.

BENEDITO VALADARL8 RIBEIRO

José Maria de Alkimim

DECRETO N. 969

Aprova contas da Prefeítura de São GoJardo,

0 Governador ,do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo coni o -disposto n,a alínea
XIX, artigo 12, do decreto nâmero 9.847, de 1931, resolve
aprovair, nos teranos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, as contas prestadas, pelo prefeito de São Got,ardo,
senhor João Anatolio Lima, relativas ao período de 1.'

-de janeiro a 17 de agôsto do exercício de 1933 e assim

demonstradas:
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Receita:

Saldo de 1932	 9:931$543^
Relida arrecadada	 82:795$029
Outrais operações	 6:849$600

99:576$172
Despesa:

Despesa realizada	 73:805^,,837
0utras operações	 16:477$248
Saldo ent^re,,^ue ao sucessor .. .. .. ..	9:293$087

99:576$172

Palácio -da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 24 de se-
tembra de 1937.

BENEDITO VALADARE I, BIBEIRO

José Maria de Alkinin?

DEGRET^O N. 970

Aprova contas da Prefeitara de São Goturdo

^O Governador do Estado de ^'.\Iinas Gerais, usando le^
suaN atribuições e de acórdo com o disposto lia alinoa!
XIX, artigo 12, (lu decreto núlilero 9.847, de 1931, resolve
aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do Interior,
as contas pre ,4adas pelo prefeito de São Gotardo, sennor
Bento Ferreira dos Santus, relativas ao período de 17 de
agôsto a 31 de dezembro de 1933 e assim denionstradas:

Receita:

Saldo recebido do antecessor	9 :293$087

Rend.a arrecadada	 33:944$506
Outras openwções	 139:813$113

183:050$70^

Despesa:

Despesa realiza ,da	 .56 :337$2 12

,Outras operações	 123:631$400
Saldo para 1934	 3:082$094

183:050$706

Situação patrimoniol:

Ativo	 427:590$577
Passivo	 167:781$900

Patrimônio líquido	 259:808$677

Palácio da Liberdade, eni Belo Horizonte, 24 de ise-
tembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de AI,A1IDÍRI

DECIxv,TO N. 971

Aprova contas da Prejeitura de São Golardo

0 Goveruaidor do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e ide acôrdo com udisposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto núlilero 9.847, de 1931, resolve
aprovjr, nos termos -do parecer da Secretaría do Interior,
as contas prestadas pelo prefeito de São Gutardo, se-
nhor -Bento Ferreira dos Santos, relativas ao exercício
de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933	 3.082$094
flenda arrecadada	 131:663$266
outi)as operações	 199:466$540

325:211$900
Despesa:

Despesa realizada	 202:098$654
Outra.-; operações	 123:000$000
SaIdo para 1935	 113$24(;

325:211$900
Situação patrinIcon-ial:

Alivo	 553:270$371
P,-' ssiVO	 305:825$06-1

Patrimônio líquido	 247:445$310,
Palácio (Ia Liberdade, 

em 
Belo Horizonte, 24 de se-

tembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs IRIBEIRO

José Maria de Alkinini

U
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DECRETO N. 972

Aprova'contas da Prefeitura de Alto Rio Dóce

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto 

na alínca
XIX, artigo 12, do decreta número 9.847, de 1931, resol-
ve aprovar,nos termos do parecer da. Secretaria do In,,e-
.rior, as contas prestadas pelo senhor prefeito -de Alto
Rio Dôce, senhor Maurino Dias do Nascimento, relati-
vas ao período de 1.' de abril a 31 de dezembro de 1931
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo vindo de 3113!934	42:216$770
Renida arrecadada	 3.5:537$612
Outras operações	 9:084$600

86:838$98,,

Despesa:
Despesa realizada	 76:669$18'-,
Outras operações	 10:069$800
Saldo para 1935	 100$00o

86:838$982

Situação patrimoffial:

Ativo	 443:960$009
Pa",ivo	 199:207$700

244:752$3109

Palácio da Liberdade, fim Belo Horizonte, 24 sole se-

tembro de 1937

BENEDITO VAIADARrs BIBFIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 973

Apwva contas da Prefeitura de Alto Rio Doce

0 Govern,-,olor d,,> Estado de Minas Gerais ` usando de
suas atribuições e de acôrdo com o dísposto na -,Iíne,1
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-

solve aprovar, nos termos (to parceer 
da Secretaria (!o

24
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lotCrj0r ^ _	)elo prefeito (te Alto Rioas Cont ^^s 1),

Doce, senhor Mau^ino Dias (to Nascimento, rel-ativas ao

exercício de 1935, e assim denionstrad^is:

Receita:

Saldo de 1934	 100$000
Renda arrecadada	 76:309$080

76:409$080
Despesa:

Despesa realizada	
(;8 :666$3,,0

()utras operaçoes	.. .. .. .. .. .. ..
	

3 :6 «-) 4 $ 6 ^)

SAdo para 1936	
4 :088`,)090

76:409$0h0
Situação patrimonial:	

^)24 :610$770
Ativo	 221:999$100
Passivo

Patrimônio líquido	
302:611$670

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,, 24 de se-

tembro de 1937.

BENEDITO YALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 974

Ap j.o j ^a conjus du Prefeitura (te Alto Rio Doce

o Goveroador do Esiado (te '^\lina s GeraiS , u';^',ndo

(te suas atribuições e de acôrdo com o 
disposto na alínoia

XIX, artigo 12, (j^> decreto) núwero 9.847, (te 1931, l,e,,,,>]-

ve "provar, nos termos do 
parecer da Secretaria (10

Interior, as contas prest,adas pelo prefei[o (te Alio l^i')

Doce, senhor 'Maurino Dias do 
Nascimento, re.lativas -u)

I)ci-í,) .do de 1 de janeiro a 20 de i,1lósto 
de 

'9: ^ (;, e

(lenionstradas:

Beceita:	
4:088$090

%,lido (te 1935
Benda arrecadad^a	

9 :3	7 0

outras operações	
7:4608200

80:880$360

Depesa:

1)espesa realizada	
68:263$000

ffiltras operações	
7:611$500

Saldo para 21 de 'IgÔsto de 1936	 5 : o 0 `) $ 8 (3 6

80:880$360

Er. ^I_
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Situação ipatrimonial:

Ativo	 547:145$790
Passivo..	 229:833$600
Patrimônio líquido. .	 317:312$190

Palácioda Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de se-
tembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alk-n?iii?

DECRETO ^N. 975

Aprova contas da Prefeitura de Alvinópolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(te suas aIribuições e de acôrdo com o disposto na alinei
XIX, arti 

'
go 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-

solve aprovar, nos termos do parecer -da Secretaria. do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Alvinópolis,
doutor Ad,auto Versiani Caldeira, relativas ao exercício
de 1935, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1934	 1:144$800
Renda arrecadada	 81:986$400
Outr'g s operações	 6:360$000

Despesa:	
88:491$200

Despesa realizada	 78:245W^00
Outras operações	 9:248$700
Sald ,,-) Para 1936	 997$000

88:491$20Õ

,S i tuação patrinionial:

Ativo	 179:325$200
Passivo	 38:494$500
Patrimônio líquido	 140*831$300

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de se-
tembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alktnim
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DECRETO N. 976

yanda observ£11. na Fórça Pública (to Esludo, nu ])ai-te que

lhe for aplicável, o Regula-mento Disciplinar do
Exército

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o que preceitILI a Lt-i

Federal li. 192, de 17 (te janeiro (te 193(;, decreta:

Art. 1.' Fica observado lia FÔrÇa 
Pú

blica ( 10 l"Ista

-to, lia Parte que lhe foi, aplicável, o Bwffilaniento Discipli-

nar 
do Exército baixado è.oni o Decreto Federal li . . . .

1 .899, de 19 de agôsto de 1937.
Art. 2.`	Revogani-se	disposições em contrá-

rio .

Palácio da Liberdade, em Belo 11 01, izo li te, 2 ,1 (te se-

tenibro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBFIBO

josé Maria (te Alkniffi?

DI, CRETO N. 977

Cria na Fórça Pública: o 10." B. C. M., três e01121RUIllias
de destacanientos anexas ao 1.- B. C. V., 3." ^. e. li.

e 6. o B. C. M. e uni esquadrão niotorizado no R. C.

o Governador do Estado de Minas k^erais, usando
das atribuições que lhe conferem o artigo 38, n. 3, da

Constituição, e i ,rti 1Í̂ o 4.' da Lei li. 119, de 3 de novelli-

bro de 1936,

decreta:

Art. 1.' Ficam criados lia Fôrç,,t Pública:
a) o 10. 1 Batalhão de Caçadores, tipo 111, co- sede

provisórk^ nesta Capital;
b) três companhias de i li fa litaria sendo: unia no 1.'

B. C. M., unia no 5. 1 B. C. M. e lima no 6.' B>. C. M. ; e

e) um esquadrão niotorizado no Regimento de Ca-

vaiaria.
A^rt. 2.' As companhias citadas na letra "b" do

go 1. 1 , serão destinadas aos destacamentos policiais da^.
eIrcunscrições dos 1. 1 B. (. M., 5. 1 B. C. ^1. e 6.' B.

C. M.
Art. 3.' 0 10. 1 B. C,	as três companhias de

destacamelitos e ^) esquadrão motorizado terão os

constantes do quadro n. 1 .
Art. 4. 0 Para pagamento no corrente exercíc^ d as

despesas oriundas dessas criações fica -aberto o c ré (l; ' ) 2x-
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QUADRO N.1	 Fõrca Pública do Estado de Minas Gerais
Mapa Demonstrativo do B. 'C. M., das Companhias de Destacamentos e do Esquadrão Motorizado a que se refere o Decreto n.

o 977 desta data
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Iraiordináujo de 2.388:202$200,	sendo	1 . 388:202$2(10
para pagamento do pessoal e 1 . 000:000$000 para com-
pra do material, etc., conforme demonstração d,)
n. 2.

rio. Art. 
S. , Pevogam-se as disposições em con i rá-

Palácio da Liberdade, em Belo Horiz,)n f e, 25 de se-
teitibro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria ^de Alkmim

Cristiano Monteiro Machado
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DECHETo N. 978

Cria av Fôrç« Pública uma Compunhia Escolu de Metru.

lhadoms, unexa ao Departameuto de Instrução

0 Governadm- (to Estado (te Minas Gerais, usando das

^itribLiições que Ilie conferem o artigo 38, ri. 3, (Ia Consli-

luiçãio e arti go 4.', da Lei n. 119, de 3 de novembro (te

1936,

decreta :

Art . 1 . ' Fica crLida 
na Fôrça Pública uma Compa~

nhia Escola (te Metralhadoras, anexa ao Departamento (te

Instruç ,ão, com o efetivo constante do quadro n . 1 .

,ki-t. 2.'	pagarnento das de,^pesas orimidasPara	n
dessa ci-iaç ,,~to fica-aberto o crédito extraordinário de

178:317$000, sendo: — 78:317$000 pra o pessoal e .

100:000$00 para o maierial, ete., de acórdo com o quadr,)

n. 2, no corrente exercício.

Art. 3.' Revolgam-se as disposições em conirá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 27 de se-
tembro de 1937.

BENEDITO VALADAHi^^,s BiBEmo

José Maria de AMmim

Cristiano M9nteirio Machado
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DLCRETO N. 979

Desigria a c^de de ,]Iiíztii)ibiilllo para sede tio
10. 1 B. C. M.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que Ilie confIre o arti go 38, li. 3, da Coli--Ititili-
ção, resolve desigilar a cidade de l'vlt i z^iiiil)iiih ,,) para sede

(to 10.' BataIIião^^dc (,aç^^dores, eriado pelo decreto n.

977, de 2,5 do corrente.
Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, 27 d ^ se-

teinbro de 1937.

BENFI'DITO VALADARE'S BIBEMO

José Alaria de Alkinim
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Quadro n. 2

DA COMPANHIA DL NILTRALHADORA A QUE Sr-

REFERE 0 DECRETO N. 978 DESTA nAFA

DECRETO N. 980

(;inósio Aliiieiro <Ia Gidade de ,Vuzailtbinh(^

para a cidade de Ilará de Minas

o (^ove ., , jj:^dor do Estado de	Gerais, us-m,h) (te
o:400$000	 o Ginásio Miacico dai tribuições, resolv , tralisferil-

-a a cioade (te Pará de Millas,Ó: 300$(«)	cidade 
de Nluz^^inbililio pai,

()li de será instalado em 1938.

PaUteio ffii Liberdade, cio Belo llorizonte, 27 de

tembro de 1937.

BENEDITO 'VALADABES IIIIII--LIXO

Crisliano Monteiro 31vívItudo

Oficiais

1 Capw(,	
1:20050(10

" Primeiros tenentes	 900$000
2 SCgundos tenentes ......	 750$0(19

Praças

1 Primeiro sargento ........... ....... « .. ...	
42W00
	

1:260$000
1 Segundo sargento ..........................	^l90$000

	
1: 17W00

4 TerceJros saruentos .........................	360$001)
	

4:320$OCO
17 Primeir,s cabos	 24,_,5000

	
12:49W000

li Segundos cubos	 2308000
	

4:14(4W)0

64 Soldados	 21._-)$(100
	

41:280$0(li)

2 S0l ( l ^U',oS Corneteiros tuniboristas	22 I.R)O0
	

1 :352,19000

78;^t7$^W(1

Para compra de inaterial, ele .............. 1
	

1 Oi', : 000$000

TOTAL .........................	 178:317$000

Quartel Geacral da Fórça Pública do Estado de Minas Geretis,

24 de setembro de 1937.

DECIWITO N. 981

Aprova e,offlos da Pi-eieitara de Sao Gotardo

0 Governador do 1.`stado de Minas Gerais, w^,,kndo de

suas atribuições e (te acôrdo com o 'li.sl)o%t,) 11 -, ;dille,1

XIX, artigo 12, ( 1 0 ( 1 ,,xi ,eto número 9.847, d,- t931, re-

s olve ap i -ovar , ,os ternio N (1 0 parecer da Serretari2 do

j^,,je j , jor, ns contas prestadas pelo I)re f ei t,j (t e S,-' , )	GO-

senhor -João N'o 
.1 

rc!'^t'Nà,; a O P"rí('d^)
( le I . , de j i neiro a 31 de n1arç^) de 032 e WYio ' ílCUIOlIs

-tra(Lis:

Beceita:

Saldo de 1931	 6:943$473
]Rendas arrecada l as. .

Forl
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Despesa:

Despesa realizada	 21:554$475
Saldo entregue -io sucessor	11:8871$112

'^3:441S"587

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de outu-
bro de 1937.

BENEDITO VALADAMS RIBEIRO

José Maria de Alkinim
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XIX, artigo 12, d,) decreto número 9.847, de 1931, re-
,,olve aprovar, nos,4ermos (to parecer da Secrelaria, do
Interior, as coiitqs pre ,̂ tadas pelo prefeito de São Gotardo,
senhor João Anatólio Lima, relativas ao período de 1.'
(te maio a 31 (te dezembro (to exercício (te 1932 e assii^i
deinonstradas:

Receita

Saldo recebido do antecessor	33:321>5872
Benda arrecadada	 68:616$113

101:940$985
DECRETO 

N. 582

Ain-ova conIfIs da Prefeit,v,,i de São Golordo

0 Governw, '(,r do Estado (lk, Minas Gerais usand ,) de
suas atribuições e de acôrdo e >ni ^-. iisi)^)sto mi dínea
XIX, artigo 12, do decreto	').'^17, di, 1951, re-
solve aprovar, nos termos do da Sec^-etiria do
Interior, as contb_is prestadas p elo j)r,2f.3!Ío te São Golar-
do, senhor ADtô lii,) L. Fonte B()^!, reLíivx^ wi periodo de
1.' a 30 (te abril do exercício de 1932 e assim denions-
das:

Beceita:

Saldo recebido do zt,ntecessor	11 :887M 12
Rendas arrecadadas	 43:700M8

Despesa:
Despesa realizada	 22 :262$678
Sildo entregue ao sucessol-	"3:324$872

55:587$550

l'alácio da Libe,-dade, cin Belo llorizonte, 4 :;e ou!k-
bro (te 1937.

BENEDITO VALADARES RUILIRO

José Alaria de Alkinim

DEGBEX0 N. 983

Aprova contus da Prefeitaru de São Oolardo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando (te
su,is atribuições e de acôrdo 

com 
o disposto na alíne..1

Despesa:

Despesa realizada	 92.001),$142

Saldo para 1933	 9:931 :543

101:940$985
SitkwÇ-i-lo 1),drililoilial

Ativo	 297A;76$837
Passivo	 21 -722$300

Património líquido	 275:954$537
Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, 4 de uxitu-

bro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkinin?

DECRETO N. 984

Aprova contas da Prefeitizia (ic São Gotardo

0 Governador (to	de -Mí1'a^	JIS,indo de
suas atribuições e de a,-ôrdo c,)nt ) dí-s1)o-^t,) w- IliAe--1

XIX, arli go V2, do	núwer^^ 9.817, (te 1331, re-
solve aprovar, nos termos (to parecer (Ia Secretwia do
Interior, as contas pres^	I)ck, j)refeito de Sái GiLI, d,),

senhor Bento Ferreira (to ,;	i-CI.^tiv:ls ao ('xeVeÍCIO

de 1935, e assim demonstra.I^-,^-

Rec& !a,:

Saldo de 1931	 11 3$24
Benda arreewla-li	 13:'213^852
Outr,ts ^":1*1 0c1«O

MI
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Despesa:

Despesa realizada	 183:461$1310
Saldo para 1936	 ôL$488

183 ^.',2','^;098
Sitwv;50

Ativo	 642:226$626
Passivo

Patrimônio lí q uido	 121:993$176

P ,alácio (Ia	em Bell o Ilorizo;i[c. ^l (te ou l u-
bro de 1937.

ffi`NEDITO VALADARES RIBEIRO

J<_4^é Jk-ria de Alkniiin

DECRETO N. 985

API-Ova colitas (M Prejeitura de São Golardo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprova) ,, nos termos do parecer da Secretaria, do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de São Gotar~
(to, senhor Bento Ferreira dos Santos, relalivas ao perío~
do de 1.' -de janeiro a 26 de iÓ< Ôsto de 1936, e as ,sim de-
nionst.radas:

Beceita:

Saldo de 1935	 65$488
Penda arre radada	 116:522$243
Out1'^1s operações	 749$000

147:336$733

realiza(hi	 106:128$116
Outras operações	 33:362$500
Saldo para 27 de	de 1936 7:846$117

147:336$733

663:1385$6(;2
Passivo	 396:739$177

Putrimônio líquido	 266:399$485
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Palácio (ta	em Bejo Ilorizonte, 4 de ou-

lubro de 1937. '

BENEDITO VALAD.ARES 111131-ARO

José Maria de álkinim

DECRE,T-O N. 986

^jpj .oj) t^ conjas da Prefeitura de Piranga

0 Guvernador do 1E5ta't'jo ( ,̂ e 1
'
jj,i ^^s Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo con i o disposto na alínca

XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria d-,)
Interior, as contas prestadas pelo prefeito (te Piranga,
(joutor IMiguel Batista Vieira, relativas ao período de 1."

de janeiro a 20 de inaio (te 1934, e assim demonstra-
das:

Receita:

SA.do de 1933 .. .. .. .. .. .. .. ..	3$300
Renda arrecadada	 80:939$500
Outras operaç5es .. .. .. .. .. .. ..	120:137$000

201:079$800
Despesa:

Despesa realizada
	 78:652$100

Outras operações	 119:129$100
3:298$600saldo ej1tre^"ue ao sucess

201:079.^80o

Palácio (ta Libi , r(fl-IV, C HI	Ilol-izonte, " ( 1 ` o""
tubro (te 1937.

HENEDITO VALAT)ABE% ffiHF1R0

José María de AlkiIIiIII

DFCRETO N. 987

Aprova contas (111 Prefeitura de Pirmifia

o	dor (to 1 .'s[ado <te Min,as Gerais, tisan(L)
de suas ^^tríl)tii(

'
^,ões e de acôrdo com o disposto lia ídine^1

XIX, artigo 121 (10 decreto número 9.847, de 1931, re-

solve aprovar, tios [ermos do parecer (Ia Secretaria (L)

Interinr, as contas pre
stadas pelo pret'eito (te Pira11,92,

rm
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senhor Jofio Vitela Soares da Fonseca, relativas ao pe~
ríodo de 21 (te maio a 2-1 de dezembro de 1934, e assini
demonstradas:

Receita:

Saldo recebido	 3:298$60o
Renda arrecadada	 77:703$700
Outras operações	 :l3:081.$50^)

114:083$800
Despesa:

Despesa realizada	 103:711$300
Gutras operações	 10:247$t00
S q l(lo para 1935 .. .. .. .. .. .. .. ..	125$400

114:083$800
Situação patrinionial :

Ativo	 811:342$300
Passivo	 380:832$400

Património líquido	 430:510$K0
Palácio (Ia Liberdade, em Belo 1l,)rizonte, 4 (te )i^-

tubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Alariu de Alkinim

DECRETO N. 988

Autoriza o prefeito de Cachoeiras (I abrir créditos fáli-
cionais

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usar(U) Je
suas t,tribuições e tendo em visla o parecer favorável d1^)
Conselho Consultivo do município, resolve cone-3der u-
torização ao prefeito de Cachoeiras para abr I v ^,réTtos
adicionais, suplement2res ,'ts seguintes verba% 1)
iriento vigente:

Verba 11 — C	Causas da Fazenda Mu-
nicipal .	. .	. .	. .	. .	. .	..	..	1

Verba 111 — A 2 —
c) Serviços de ruas	 '-)00$0(10
d) Pontilhões e inataburros	530,^000
e) Serviço de estradas .. .. ..	6:145$00W

B — 4 — Pontilhões mataburr,^)s . . ..	2:500$000
	Total .. .. .. .. .. .. .. ..	11:590$000
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Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 4 -de ou-
tubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Jo,-<é Maria de Alkniffi?

DEClIETO N. 989

Desliga o cargo de oficial do regisfro de imóveis do se-
gundo ofício do judicial e nMas do lêrnio de Ita-

1 bim

0 Governador do Estado de _Minas Gerais, usando
(Ias atribuições que lhe confere o artigo 38, n. 3, da
Constituição, e de acôrdo com o § "). o do arti go 8.o da
lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, combinado com
o artigo 5. 1 da lei n. 1. 120, (te 19 de outubro de 1929,
resolve desligar o cargo ffi , oficial do re g istro de imóveis,
anexo ao segundo ofício do judicial e notas do têrnio-
sede da c 

01 
narca de, Itabira, e, a,^s j m (teclará-lo privã

tivo.

Pa^lácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de ou-
lubro de 1937.

BENLDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECLETO N. 9»

Abre crédito especial de 985$800, à Secretaria do Inlerior,
para pagamenio de adicionais

0 Governador do Estado (te Mimis Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a lei 191, de 10 de setembro
de 1937, resolve abrir à Secretaria do Interior, uni cré-
dito especial de 985$800 (novecentos e oitenta e cinco
mil e oitocentos réis), para pagamento de adicionais ao
tenente reformado Afonso Pinto Freitas, relativos ao
período de 26 (te setenibro de 1935 a 31 (te dezembr,)
de 1936.

Os Secretários de Estado (tos Negócios (to Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam execu-
ta^r.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
outilbro^de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Jo,sé Maria de AM-mini

Ovídio Xavier de Abreu

Q
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DECBEI*O N. 991

Abre crédito especial <te 8:180$000, à Secretaria do In-
terior

0 Govermalor do Edado (te Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere a Lei 191, (te 10 de seteiji-
bro de 1937, :resolve, abrir Liiii crédit,) especial à Secre-
taria do Interior, iia iuiportância (te 8:180$000 (oito con-
tos cento e oitenta inil réis , , para pagamento ao doutor
Oscar Versiani Caldeira, por serviços inédicos prestados

aos presos 
da Casi de Correção, no período (te 4 (te se-

tembro (te 19.30 a 2 de fevertii-o (te 1934.

Os Secret^'trios de E'.,,lado dos (to Interior e
(Ias Fi-mauças ^issim o te p li-iiii enteudido e f8çam exe-
cutar.

Pal ,ácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, aos 5 (te
otitubro de 1937.

BE'NEMITO VAIADARES 111BEIRO

José Maria de AIA-mim

Ovídio Xavier de Abreu

DI ,XRETO N. 992

.4bre crédito especial de réis 1 :340$200, à Secretaria da
Educação e S«Úde Pública, para pagamento de

adiciolinis

0 Guveniador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição contida n,^, Lei 191, de 10 de seteinbro d e
1937, resolve abrir um crédito especial de 1:340$200

(tuii conio trezentos e quacenla mil e &izentos réis) "I

Secretaria (Ia Educação e Saúde Pública, para pa-aulen-

lo de adicionais a Aniôiiio Beneilito "VaL"^darcs Ribeiro,
professor (to Giuásio Mineiro, relativos ao período (te 8

(te setenibro de 1936 ^ 31 de dezembro de 1937.

Os Secretário ,^ (te Estado dos Ne lgócios (Ia Educ^ição
e Saúde Pública e das Finauças assini o teuliani entendi-

do e façam executar.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Ilorizonte, aos- 5 de

otitubro de 1937.

1>3ENE.DITO VALADARE- S BIBEIRO

Cristiano MonIeiro Machado

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 993

Atre crédito especial, de réis 2-41:570$000, à Secretaria

do Interior

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
^a,tribuição que lhe confere a Lei 188, de 10 de setem-

bro de 1937, resolve abrir à Secretaria do Interior um

crédito especial de 241:570$000 (duzentos e quarenta e

um contos quinhentos e setenta mil réis), para regula-
rizar despesas feitas pelo Comando Geral da Fôr^a Pú-
blica, em 1935 e 1936, com transporte de praças, trata-

mento hospitalar e manobras militares.
Os Secretários de Estado dos Negécios do Interior

e das Finanças asism o tenha entendido e faça. m exe-

cutar.
Palácib da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de

<)ntubr,-) de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

0uídio, Xavier de Abreu

DECRETO N. 994

Abre crédito especial de réis 6.593:017$400, para regu-
larizar despesas feitas e liquidadas no exercício de
1936.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere a Lei 188, de 10 de setem-

bro de 1937, resolve abrir um crédito especial de réis

6.593:017$400 (seis mil quinhentos e noventa e três
contos e dezesete mil e quatrocentos réis), para re

g
ula-

rizar despesas feitas e liquidadas no exercício de 1936,

de conformidade com a seguinte discriminação:

Secretaria do Interior:

Serviço 2 — Administração Geral:

Verba 11 — Eventuais	 15:50,1.'UO
12 — Transportes .. .. .. ..	1.338:165$500

Serviço 16 — Fôrç^^! Pública:

Verba 5 —Soldos	 160:860$000
6 — Etapas .. .. .. .. .. ..	509:751$800
7 — Gratificações	13:048$400
10 — Expediente	62:340$900
33 — Funerais .. .. .. .. ..	1:300$900

2.101:028$100
R
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Se^cret«ria das Finanças:

Serviço 33 — Administração Geral:

Verba 11	Eventuais. . .. .. .. ..	8:931$800
25	Restituições	2:900$300
34	Exercicios Findos	955$000

Serviço 34 -- Coletorias:

Verba 39 — Percentagens . . . .	1.917:613$300
Serviço 35 --- Postos Fiscais:

Verba 10 — Expediente	 3:514$100
Serviço 36 — Estradas de Ferro:

Verba 39 — Percentagens .. . . . . . .	139:771$600
Serviço 37 — Fiscalização de Rendas:

Verba 12 — Transportes	70:264$900
Serviço 38 — Imprensa Oficial:

,Verba 4 — Pessoal contratado	12:60c)$000
Serviço 39 — Inspetoria Fiscal:

Yerba 10 — Expediente . . . . . . . . . .	975$400
Serviço 40 — Inspetoria Fiscal. Secç^10 do Café:

Yerba 24 — Segurw. .	 8:336$300
Serviço 42 — Aposentados e Reformados:

Yerba 42 — Aposentados .. .. .. ..	72:128$900

2.238:088$200

Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e
Trabalho:

Serviço 46 — Administração Geral:

Verba 12 — Transportes . . . . . . . .	335:596$900
Serviço 47 — Serviço de Produção Vegetal:

Verba 45 — Fomento à Agricultura .	15:038$flo
Serviço 67 — Serviço de Terras Devolutas:

Verba 11 — Eventuais	 563$500

Serviço 70 -- Usina de Alcool Mo-
tor de Divii16polis:

	

Verba lo	Expediente . . . . . . . .

	

16	Veículos e aecessórios

Serviço 71 --- Usina de Capela Nova:

Verba 11 -- Eventuais
17 — Combustíaveis e Lubri-

ficantes
22 — Salários

Serviço 8s — Rádio Difusora:

Verba 53 — Material rádio-telegrá-

fico

Secretaria da Educação
,e Saúde Pública:

Serviço 89 — Administração Geral:

	

Verba 11	Eventuais

12	Transportes .. .. .. ..

Secretaria da Viação e
Obras Públicas:

Serviço 123 — Adininistraçã.o Geral:

Verba 7 — Gratificações
11 — Eventuais
12 — Transportes

Serviço 124 — Estradas de Rodagem:

Verba 4 — Pessoal contratado

Serviço 125 — Pontes:

Verba 48 — Material para construção

Serviço 129 — Navegação Fluvilal:

Verba 11 — Eventuais .. .... .. ..
31 — Vestuário e alimentação
35 — Auxilios, subvenções e

contribuições.-
39—Percentagens

'Íffi 

i,

599$200
3:721$000

8$600

240$600
484$000

2:474$900

358:731$700

500$000
98:168$20,0

98:668$200

244$200
2:513$200

129:485$700

626$300

14:282$900

375$600
11:904$700

9:338$700
5:653$900

AÍ
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Serviço 130 — Rêdc Mineira, de Viação:

Verhas 3, 4, 7 e 8 — Pessoal efetivo
e contrataido,	gratificações,
diárias e ajuda de custo . .	1.622:076$000

Total	
1.796:501$200
6.593:017$400

Os Secretários dos Negócios do Interior, Agricultu-
ra, Indústria, Comércio e Trabalho, Edncação e Saúde
Pública,, Viação e Obras Públicas e das Finanças assim
o tenham entendido e façam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 deoutubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

Israel Pinheiro da Silva

Crisliano Monteiro Machado

Raul de Noronha Sã

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 995

Abre crédito especial de réis 31:000$000 para pagamei&-
to de vencimentos ao Pes soal do Serviço do Conten-
cioso e de Consultas Jurídicas do Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere a lei 193, de 10 de setem-
bro de 1937, resolve abrir um crédito especial à Secre-
taria do Interior, na importância d,e 31:000$000 (trinta,
e um contos de réis) para pagamento de vencimentos
ao pessoal do Serviço do Contencioso e de Consultas
Jurídicas do Estado no período de 1. * de setembro a
31 de dezembro de 1937.

Os Secretários de Estado dos Ne gócios do Interior e
das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palácio da Liberdad-e, em Belo Horizonte, aos 5 de
outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 996

Marca o dia 1. 1 Wc novembro do corrente ano P(11»([
instalação do Têrrdo de Passo Tempo

0 Governador do Estado de Minas Ger-,ti-s, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 38, número 3,

da Constituição, resolve de acôrdo com o artigo 6.* da

lei, número 912, de 23 de ^setembro de 1925, marcar 
o

dia 1.' de novembro do corrente ano para a instalação

do têrmo, -de Passa Tempo criado pelo artigo 5.1 , náme-

ro 20, da lei número 663, de 18 de setembro de 1915.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de

outubro de 1937.

BENEDITO VALADAREs 
RIBEIRO

José Maria de AlkInim

DECRETO N. 997

Aprova contas da Prefeitura de Bonfim

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disPosto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Bonfim,
doutor Francisco Alves Moreira da, Rocha, relativas ao
exercício de 1934 e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933	 2:561$900
Renda arrecadada	 48:017$100

Outras operações	 48:594$200

99:173$200
D,espesa:

Despesa realizada	 64:036$400
Outras operações	 22:716$100
Saldo para 1935 .. .. .. .. .. .. .. ..	12:420$700

99:173$200
Situaç,no pstrimonial:

Ativo	 295:652$600
Passivo	 42:453$400

Patrimônio líquido	 253:199^,200

1
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ou-
tubro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 998

Aprova co~s da Prefeitura de Abaeté

0 Governador do Estado de Minias Gerais, usando
de suas atribuiçC>e,-, e de acôrdo com o disposto na alí-
ne.% XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
-do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Abacté,
doutor Antônio Amador Álvares da Silva, relativas ao

,exencício de 1934 e assini demonstrada-s:

Receita:

Saldo de 1933..	 553$100
Renda arrecadada	 111:535$900
Outras operações .. .. .. .. .. .. ..	2:920$000

115:009$000
Despesa:

Despesa realizada	 112:692$900
Outra,s operações	 268$000
Saldo para, 1935..	 2:048$100

115:009$000
Situação patrimionial:

Ativo	 139:197$800
Passivo	 12:920$000

Patrimônio líquido .. .. .. .. .. ..	126:277$800
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ou-

tubro <te 1937.

BFNEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 999

Aprova contas da Prefeitura de Muzambinho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo, com o disnosto na alí-
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nea )LIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931.

reso)ve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria
do Interior, as-contas prestadas pelo prefeito de Mu-
zambinho, doutor José Januário de Magalhães, relativa,%
ao exercício de 1934 e ossim demonstr2das:

Receita:

Saldo de 1933	 491$800

Renda arrecadada	 301:778$200
Outras operações	 106:778$300

409:051$3C0
Despesa:

Despesa realizada	 341:615$600
Outras operações .. .. .. .. .. .. ..	66:652$800
Saldo para, 1935	 782$900

409:051$30,0
Situação patrimonial:

Ativo	 805:442$100
P^'ssiv0	 517:735$700

P21rin~io líquido	 287:706$400

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 -de ou-
tubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de AMmim

DECRETO N . 1 . 000

Pro,jN construções a menos de cinco melros do alinha-
mento de ruas e estradas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o artigo 38, n. 3, da
Constituição e o artigo 2.', n. VII, da lei n. 970, de

1927, e tenão, em vista, os interésses futuros da cidade

de Belo Horizonte, decreta:

Art. 1. 1 . Não serão permitidas quaisquer constru-
ções a menos de cinco metros do alinhamento das es-
tri ,das de rodagem do município de Belo Horizonte, hem
como das ruas que, por sua posição, sirvam de prolon-
gamento das mesmas estradas.

Parágrafo único. Inclue-se na roíbição deste ar-
tigo a avenida marginal à repTéra da Vampulha.
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Art. 2.'. Revogam-se ;as disposições em, contrá-
rio, entrando êste decreto em vigor na . data de sua pu-
blicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de outu-
bro de 1937.

iBENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.001

Aprova Ontas da Pr^d11eituí'a de Ponte Nopa

Ú Governador do Estado -de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo icom o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovair, nos terniüs do parecer da, Secretaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ponte
Nova, doutor Cild Martins Soares, relativas ao período
de 13 a 29 de julho de 1937 e assim demonstradas:

Receita:

Recebidos de slantecessor .. .. .. .. ..	10:906$600
Renda arrecadjaida	 16:'339$400
Outras operações	 7:588$200

Despesa:	
34:834$200

Despesa realizada	 13:165$100
Outras operações .. .. .. .. .. .. ..	881$800
Saldo para 30 de julho de 1937 .. .. ..	20:787$300

Situação patrimonial em 29 de	
34:834$200

julho de 1937:

Ativo	 1.600:798$000
Passivo	 2.811:026$300

Passivo jai descoberto .. .. .. .. ..	1.210:228$300
Palácio da, Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ou-

tubro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIBO

José Maria de Atkmim
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DECRETO N. 1.002

Reconhece o senlwr J. Bovendorp, como Consul dos
PaíWs Baixos, nesta Capital

0 Governador ido Estado de Minas Gerais, no exer-
cício de suas atribuições e tendo em vista o aviso nú-
mero NC1331923.1(86) (42), de 28 de setembro do cor-

rente ano ' do Ministério das Relações Exteriores, ^resol~
ve reconhecer o senhor i. Bovendorp, como Consul dos
País,es Baixos, nesta Capital.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ou-

tubro-de 1937.

BENEDITO VAILÀDARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim,

DECRETO N. 1. 003

Abre credito especial à Secretaria das Finanças, na im-

portância de réis, 3.650:000$000 ' para custear des-
pesas com a série C do Ernprestin^o Mineiro de

Consolidação.

0 Governador do Estado de Minas Genais, usando
das atribuições que lhe conferem os artigos 12 e 13 ffia

Lei n. 192, de 12 de setembro de 1937, 
resolve abrir

um crédito especial de réis 3.650:000$00 (três mil seis-

centos e cincoenta contos de réis), à Secretaria das Fi-

nanças, sendo 650:000$000 (seiscentos e cincoenta con-

,tos -de réis) para ocorrer ao pagamento das 
i pólices dz

Série C a serem sorteadas em novembro de 
1937 e . . .

S . ,000:00j0$000 (três mil contos de réis) para pagamen-
io da confecção das apólices, transporte, se 1."u 1 k^, assi-

natura,s e propaganda pela imprensa.
0 Secretário de Estado dos Negócios 

das Finanças

assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 21 de

outubro de 1937.
BENEDITO VNLADARES RIBLIRO

ovídio Xavier de Abreu

Dlí'CRFTO N. 1.004

Abre um crédito especial de r^ ; is 52:580$000 à SecrC1(^-
ri‹, (to Interior

O^ Governador do Est,,,,,do 4e Minas Gerais, usando

de atribuição (lu, lhe confere o arti ÍÍo 4.' da Lei 11f^,
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de 3 de novembro de 1936, resolve abrir à Secretaria du
interior, uni crédito especial de réis 52:580$000 (cin-,^.e,enta e dois contos quinhentos e oitenta inil réisi.
sendo 3:000$000 (três =!C'5 F'lé- r4^i5 Dara pagamen̂to,
de diferenç;a! de veneimentos a- 15 oficiais comissionq_
dos, que serálo efetiva,dos no pÔsto de segundos tener-
tes e 49:580$000 (quarenta, e nove contos quinhentos e.
oitenta mil réis), para pagamento a 37 aspirrantes a ofi-
cial, áqueles a partir de 1. 1 de novembro e êste>s de 24
de outubro corrente até 31 de dezembro, tudo de 1937.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e
das Finanças, assim o tenham entendido e façam exe-
eu ta r.

Palácio do Gov^rno, em Belo Horizonte, aos 21 de
outubro Ae 1937.

BENEDITO 
VALADAREI, BIHI^ll^o

J
o
sé Maria de AlIcmi

. m

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1 .005
Dá cio Ginásio MinciPO da cidade de Oliveira, a denomi-

"aÇãO especial (te "Ginásio Professor Pinjwim
callipos—.

0 Governador do (Estado de '^lini.s Gerais, tisando
(Ê, ,^ suas atribuições, resolve dar

- ao Ginásio Mineiro dacid q de de Oliveira a denúmin. ,,ição especial de "Ginásio
Professor Pinheiro Campos".

Palácio <Ia Liberdade, em Belo fiorizonte, 21 de
outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Alachado

DECPIETO N. 1.006
RevigONI, para o corrente exerei1 

ri. o o saldo (10 crédito
aberto pelo decreto ,1. 702, de'11 de novembro de
1936,

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo tem vista o disposto m
parágrafo único do art. 20 da lei n. 1.012, de 1927,
resolve transportar para o corrente exercício o saldo do
crédito especial aberto pelo decreto n. 702, de 11 de
novembro do ^; ,nno passado.
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PJácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
outubro de 1937-

BENEDITO,XA:LADARL5 BIBEIRO
Cristiano Monleiro Alachado
() jyí4jo Xuvier de Abreu

DECRETO N. 1.007

Noineiu unia comissão para fo rmular sugestões no sentt-
do de maior eficiénci)a do ensino cívico e do comba-
te ao coinunigni<) em todas as escolas (to Esta do dC

Minas Gerais	1

0 Governador do Estado de Minas ^Gorais, usando

de suas atribuições coino Execulor do Estado ^de Guerra,

resolve:
Nomear unia comissãe, compusta dos senhores pro-

fessores dr. Orozimbo Nonato da Silva, Monsenhor Art,ur
de -Oliveira ' dr. Alfredo Balena, d,r. Artur Gi,marães, dr.
LincoIn Prates, dr. Manuel Carvialho Pires e Albuquer-

que, dr. Francisco Magalhães Gomes, dr. Ruberto -de

Almeida Cunha, dr. Valdemar Tavares Pais, d. Ainélia

de Castro Monteiro e d. Ilelena Pena para, sob a pre-
sidêncita do Governaidor ido Estado, e, em sua ausência,

do Secretáriodo Interior ou do 
da Educação e Saúde Pú-

blica, formular sugestões no sentido de maior eficiência
do ensino cívico e do combate ao comunismo em toda.s
as escolas do Estado de Minias Gerais.

Palácio da Li^berdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-

tubro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmijj?
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 1. 008

Nomeia uma comissão para orientar a propa gwtda aliti-
COMUILisla, por meio de jornais, revistas e rádio-di-
fusão, e fazer a censuro a todas as obras de caráter
did4tico, técnico político social ou simplesmente
literário, que leiiÁani por ^inalidad-e, direta ou indi-
rota, propagar idéias comunistas

0 Governiaidor do Estado de MinasGerais, usando de

suas atribuições como Executor 
do Estado de Guerra.

resolve:
nomear uma comissão composta dos senhores dr.

Mário Casassanta, dr. IXário Gonçalves de Matos, dr. Os-
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car Mendes, dr. Olando M ,oretzolin, jornalista Luiz de
Bessa e jornalista dr. Guilhermino, César, para, sob iai
Presidência do Chefe de Polícia, orientar a propalganda
enti-comunista ' por meio de jo)rnais revistas e rádio-
difusão e fazer a censura a todas ais^ obr" de c^piráter
didático, técnico, político, social ou simplesmente li-
terário, que tenham por finalidade, direta ou indi-reta,,
propagar idéias comun,istas.

,Palácio da Liberdade, em Belo Horizunte, 22 de Ou-
tubro, de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alk~

Cr isliano Monteiro Machado

DECRETO N. 1.009

Aprova con4as da Prefeitura de Bonfim

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas -atribuições e de acôrdo. com o dispo5tiu na alínea
XIX, artigo 12, ido decreto número 9.847, de 1931, resolve
ia,provar nos termos do parecer da Secretaria do Inte-
rior, ais contas prestadas pelu prefeito , de Bonfign, doutor
Francisco Alves Moreira da Rocha, relativas ao exercício
de 1935 e assim demonstradas:

.Receita:
Saldo de 1934	 12:420$700
Renda arrecadada	 51:210$500
Outras operações	 27:498$800

Despesa:	 91:130$000

Despesa irealizad«	 75:680$300
Outras operações	 6:581$000
Saldo para 1936	 8:868$700

-Situação patrimonial:	
91:130$000

Alivo,	 297:130$600
Piaisnivo	 64:47(;."00

Patràmônio líquido

'Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 ^de ou-
tubro tde 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim
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DECRETO N. 1.010

Cria a 2.« escola Jìstrital de Fonseca, município de Al-
nópolis

0 Governador do Estado -de Minas Geriaás Tesolve
criar a 2.' escola disitrital de Fosenca, município de AI-
nópolis.

Palácio^ da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de ou-

tul>ro de 1937.

BENEDITO VALADkRES RIBEIRO

Crisliano Monteiro, Machado

DECRETO N. 1.011

Abre créditto especial de 15.000:000$000 à Secreti*ia

das Finanças

OGovernadcT do Estado de Minas ,Gerais, us,a.ndo das
atribuições que lhe confere o artigo 5.' dia Lei 130, de 6
,de novembro de 1936, resolve abrir à Secretaria das
Finanças um crédito especial de Rs. 15.000:000$000
(quinze mil con,'os de réiss), para pagamento aos funcio-
cários públicos do Estado, do abono provisório conce-
dido pela referida lei, durante o exercício de 1937.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças
wssim o tenha entendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de
Gutubro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO 1.012

Autoriza o cidadão brasileiro Ervino Riegent e perquisar
jazida de quartzo '(cristal de rochia) -em terrenos de-
,volutos no lugar denominado Santo Antônio das
Comechas, distrilo de Conceição do Barreiro, mu-
nicípio e comarca de Bocaiuva, dêste Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o art. 38, n. 3 da Cons-
tituição Estadual e o decre'o federal n. 371, de 8 de ou-

tubro de 1935, e tendo em vista os decretos federais ns.

1
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24.642, de 10 de julho de 1934 (Código de Minas, e 585,
de 14 de janeiro de 1936,

Decreta:

Art. 1.' Fica autorizado o cidadão brasileiro Ervi-
no Riegert a pesquisar jazida de quartzo (cristal de ro-
cha) em uma área de dez (10) hectares de terrenos
devolutos no lugardenominado "San,lo Antônio -das Come-
chas" e situa-dos na cabeceira do -córrego Santo Antônio
das Comeohas, no ,distrito de Conceição,do Barreiro, mu-
nicípio e comarca de Bocaiuva dêste Estado, mediante
es seguintes condições:

1 — 0 título desta autorização, que será uma via
autêntica dêste decreto, na forma do § 4.0 art. 18 do
Código de Minas, terá pessoal e sómente transmissível
no caso de herdeiros necessários ou cônjuge sobrevi-
vente, bem comi) no de sucessão comercial.

11 — Esta autorização durará dois (2) anos, poden-
do ser renovada, na conformidade do art. 20 do Código
de Minas, e a área da pesquisa, é a indicada neste artigo,
não ipo-dendo ultrapa,ssair as linhas que a demare!areni;

111 — A pesquisa tseguirá um plano pre estabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submeti,do à apro-
vação do Govêrno, ouvido oServiço da Produção Mineral;

IV — 0 Govêrno fiscalizará a execução de plano
de que traita o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo -Para melhor orientação da mavelia dos trabalhos;

V — Na conclusão dos trabalhos, sem prejuizo de
quafisquer i-nformações pedidas pelo Govêrno no curso
dêles, o autorizado apresentará um relatório circuns-
canciado acompanhado de perfis geológicos e plantas,
onde sejam indica-ffi-,is cOrn exatidão os cortes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido Os trabalhos de posquiza, e a
inclinação e direção do veeiro ou depósito que se hou-
ver -descoberto, bem como de outros esclarecimentos
que se tornarem, necessários para o reconhecimento e
apreciação da jazida;

VI — Do quartzo extraído, o autorizado só poderá se
utilizar, para análi,se^; e ensaios industriais, de quantida-
des que não excedam a cinco ^(5) toneladas, na confor-
anidade -do disposto no art. 3.' do decreto n. 585, de 14
de janeiro de 1936, só podendo dispor do (mais, -depois
de iniciada a lavra;

VII — Ficam ressalvados os direitos de terceiros,
resswrcindo, o autorizado, danos e prejuízos que acasio-
^nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que pw;wn sobrevir	título (1^^
(10% ffito.,;
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Art. 2.0 Esta 'a toi*ação será considerada dban-w
donada, para o efeito ido parágrafo único ido art. 27 do
Código de, Miniais nas seguintes condições:

1 — Se o iautorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisas, dentro dos seis (6) primeiros meses contados
da data do registro a que se refere o art. 4.^ dêste de-
ereto;

11 — Se interromper os trabalhos de pesquisa, de-
pois de iniciados, por igual espaço de tempo, salvo mo-
-tiyo de fôrça maior, a juizo do Govêrno;

III — Se não apresert-tar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere Q n. I dêste artigo;

IV — Se, findo o prazo 
da 

aulorização, prazo êsse
con'ado da data do ^registro a que se refere o wrt. 4.*
dêste decreto, sem ter &ido renovado, na forma do art.
20 -do Código de Minas, não apresentar, dentro do prazu
,de trin'a '(30) dias, o relatório final, nas condições es-
peeificados no n. V do artigo anterior.

Art. 3.* Se o autorizado :infringir o n. 1 ou o n.
VI dio art. 1, ou não se submeter às exigências da fiscq

-lização, será anulada es"a autoorização, na forma do art.
28 do Código de Minas.

Art. 4.1 0 título a que alude o n. 1 do art. Lo, p-a-
gará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só
aerá válido, -depois de transcrito no regístro competente
a cargo do Serviço de Fomento da Produção Minerâ
do Mi^nistério da Agricultura, como o preceitua o § 1.*
do art. 81 ido -Código,de Minas.

Art. 5.* Revogamse as disposições em contrário.

Palácio ida Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de
autabrco de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DEGRETO N. 1.013

Autoriza a Emprésa Industrial Miraí a celebrar contrato
coWn a Prefeitura de Miraí para fornecimento de
energia elétrica ao município

0 GoveTnador do Estado de Minas Gerais, no tiw)
das atribuições que lhe conferem o art. 38, n. 3, da
Constituição Estadual, e o decreto federal 534, de 14 (1.e
janeiro de 1936, e

Considerando que a Emprêsa Indus!rial Miraí, com
6éde emMiraí, satisfez, em tempo, as exigências dos ar1^^.
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149 e 202 do Código: de Águas, e lendo em vista o que
preceitua o art. 3.1 parágrafo único, do derecto federal
189, de 18 -de junho de 1935,

DECRETA:
Art. Lo Fica outorgada, a título precário, à Em-

prêsa Industrial Mi,raí, autorização para:
u) fazer,com a Municipalida-de de Miraí, novo con-

,trato -de fornecimento de energia elétrioa -destinada a
comércio, a serviços públicos e de utilidade pública, den-
tro do território do município de Miraí;-

b) — fazer as necessárias modificações e ampliações
em mas instalações de produção e fornecimento de
energía.

Parágrafo, único. As modificações e -ampliações
i&ó poderão executair-se de acôrdo com os respectivos
projetos e orçamentos que forem aprovados pelo Govêr_
no do Estado e até o máximo da potência indicada, no
aproveitamento cujo manifesto es,á registrado sob o n.
51 

no 
livro n. 1 de registro de aproveitamento hidráu-

lico do Sei-viço de Águas ido Departamento Nacional -da
Produção Mineral.

Art. 2.' A título provisório, isto é, ialé que entre
em vigur a nova le gislação sôbre a matéria, as tarifas
de energia elé, ^rica serão fixa-d,aís. dentro dos Lmites má-
ximos seguintes:

1 — Luz particular:

A medidor, por grupo de 750 ^Watts.
Até 30 KWH — $600 o KW11.
31 a 50 ENVII	$500 o KW11.
51 em diante	$400 o KW11.
Mínimo de consumo, 6$000 com direito a 10 KWH.
X "forfait",
6$000 com direito a 40 W em duas tomadas.
11 — ;Fôrça Motriz:
1 — 1.000 KW11 — $200.
1.001 — 2.000 KVM — $160.
2.000 — em diante — $100.
Mínimos de consumo:
7$000 por HP de 1 a 5 HP.
6$000 por HP de 5 a 10 HP.
5$000 por 1113 de 10 em -diante.
111 — Usos domésticos:
5$000 por KW de carga ligada com o mínimo de

20$000.
Tarifa de consumo — $150 por KW11.
lV — Tax-a,,de inspecção:
Para intalação de luz: 1$000 por receptáculo ou to-

mada, com o mínimo -de 5$000 por instalação;

V -- Taxa de ligação:
3$000 por instalação de luz;
5$000 po-r^,Wtalação de fôrça;
VI — Aferição de contadores;
10$000 por inedidor monofásico;
12$000 por medidor ,trifás-i ,co, independente -de carga;
VII — Depósitos;
Para luz: 2 meses d,, consumo estimado;
Para fôrça: 2 meses de consumo estimado;
VIII — Aluguel:
Medidor de luz: 2$ mensais pelos aparelhos até 10

ampéres, e nessa proporção para os -de maior capaci-

3$000 inensais por grupo de 10 ampères ou fração

(juan,dcj trifásicos.
IX ---- Iliiiiiinação (tos edifícios pertencentes à Pre-

feitura:
,$200 o KW11.
X ---- Iluminação pública:
$090 por watt mês.
Art. 3.' Revogam-se as disposições em contrário.
0 Secretário de Estado dos Negócios da. Agricultura,

Indústria, Comércio e Trabalho as%im o lenha entendlido
e faça cumprir.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de
outubro de 1937.

BENEDITO VALADÁRES RIBEIRO

Israel I linheiro da Silva

DECRETÚ N. 1.014

Auturiza o br«:,,jicim Pedro Espírito Sobrinlw
a 1) esqtiis ,a^ , jw^ida de turinalina eni lerrenos situa~
(tos nas cabeceiras do Córreflo <to "Oilça", distri to dL-
Fkgueira, inunicípio e comarcíz de Peçonha, dêste

Estado

o Governador do Estado de IMinas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o art. 38,n. 3 da Cons-

-tituição Estadual e o decreto federal ri. 371, de 8 de ou~

tubro de 1935, e tendo em vista os decretos federais ns.
24.642, de 10 de julho de 1934 (Código de Minas) e 585,

de 14 (te janeiro de 1936,

Decreta:

Art. 1.'	aii^orizado o cidadão brasileiro. Pedro

Espírito Sobrinho, a pesquisar jazida de turmalin,a, em

26
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tima área de cincoenta (50) hectares dos terreno.,^ octil).i-
rios por Valdeniar Alvarenga, situado.,; nas cabeceiras
do Córrego do "Onça", distrito de Figueira, muiÚcípio, e
comanca de Peçanha, dès:te Estado, confrontando-se ao,
norte, leste, sul e oeste, respectivameii,tie, com terrenos
(.,cu.pado,.,,^ por Gonclalves Costa Coelho, (,temente Fatria,
.José Einídio e Evêilci<):Cc>kcilio, mediante as seguintes ^con-
dições:

1 — 0 titulo desta autorização que será uma via
autèiltica dêste decreto, na forina (to § 4." do, art. 18 d<)
Códi

g
o de MiniLs, será pessoal e sóniente transmissível

nu ,caso de herdeiros iiecessários 
ou 

cônju lge isobrevivente,
bem como no (te sucessão c(oiile.rcial;

11 - Esta autorização durará dois (2) anos, po-
dendo ser renovada, na conforinidade do art. 20 do,
Código de Minas, e o canipo (Ia pesquisa será delimit-a-

,(to, não^ podendo exceder a área marcada neste artigo;
111 ---- A pesquisa seguirá 

um 
plano preestaibelecido,

que sera organizado pelo autorizado e submetido â 1pro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Minc~
r,11;

IV - 0 Govêrno fiscalizai-à a execução do plano de
que traia o iiáiiiiei^o i^ii1erior, po-deii(lo inesino alterá-lo
]),ira melhor orientaçao ida niarelia dos trabalhos;

V - Na (, oiiclti^,ão dos traballios, sem prejuízo de
(ju,^bis^(Iiier informações pedidas pelo ^Govêrno no curso
dêles, o autorizado opresentará à Secreb-ria (Ia A^gricul_
tura uni relatório circunstancialdo acompanhado de per-
fi ,,^ geologicos e I)l^,-.,nt,,ts, onde sejam indicados < , oni ex.^-
tidão os, eórtes que se houverem feito no terreno, o iná-
xi,mo 

da 
profuildidade que liouverem atin gido (^s, tra-

balhos de pesquisa, e a inclimação e direção do veieiro,
ou depósito que se tornarem necessários para o reco-
j^lieci,iileii[o e apreciação dii, jazida;

VI - Do iiiineral extraído que c(^iis:itue objelo des-
ta autorização, o autorizado só poderá utilizar-se de pe-
queria quantida,de p,aira ensaio iiidus ,trial, s-ó podendo
dispor do inais, depois de iniciada 

'
i lavra;

Vil Ficam ressalva,dos os direitos de terceirws,
ressarcindo, o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quein de direito, não respondendo o Govêrno pelos

l ^Illita Ções (lue pOs, -,^a] 1 1 sobrevir to ti,lulo da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorização será e(onsidera ,1a ^!ban_
-donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas nas, sM ,,s uiii :tes condições:

1 - - Si o autorizfflo nãu iniciar os trabalhos ide pes-
quisa. Üentro dos sei^ (G) prime i ros meses, da
<lata (lo registro a que -,^e refere o art. 4." (lés,'.e decreio;
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11 ---- Si interromper os trabalhos de pesquisa, de-
pois de iiii,ciados, j)or iguial espaço de tempo, salvo 1110-
tivo de fôrça maior,,ai juizo do Govêrno;

111 ---- Si não apresentar o plano -dos traballiGs de
pesquisa, dentro .(tos três (3) pi-i,ineii-(A- meses, ^do , prazo

a que refere o n. 1 dêste artigo;
IV -- SI, findo o prazo da a^utorização, prazo ês,se

contado da data (to registro a que se refere o art. 4.'
dêste decreto, seni ter sido renovado, na folima do art.
20 do Códi l—o (te f3VIinas, não tipresentar, dentro do prazo
de trinta '(30) dias, o relatório final, nas condições espie-
cificadas no ii. V ido artígo anterior.

Art. 3.' Si o au rtorizado infringir o n. 1 ou o ii.
VI do 1.', ou não se subineter às exigênckus (Ia fis-
calização ' será i,iitjlxda esta autorização, na forma do
art. 28 d o Ciódigo (te CAlinas.

Art. 4.' 0 título ai que alude o 11. 1 ido art. 1.' ' 1) a-
gará de sélo a quantia de cem :mil réis (100$000), e só
.wrá válido depois !de transcrito no registro competente
a cargo do Serviço de Fomenito da I lrodução Mineral,
do Ministério da Agricultura, como o precei,!ua o § 1.'
do airt. 81 (to Código de Minas.

Art. ;-).' Revogain-w as dis^posições 
em coniráriQ.

Palácio (Ia Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, aos , 25 de
ouitibro (te 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

Israel Pinheiro (Ia. silvu

DECREITO N. 1.015

Aulorizu o cidadão brasileiro Leonardo Cristino ^t pies-
quisor jazidas de inica e ussociados en? term,; dew-
lutas no lugar denaininodo distrito de Fi-
gueiras, inunicípío e coniarca <te Peçanha , diésie Es-
lado

0 Governador do Es, ! ado,de Minas Gerais, ,tisanido -dias
em o artigD 38, 11. 3, da Consti-atribuições que lhe cofei:

tuiç5o Estadual, e o decretu federal 11. 371, (te 8 de (.>u-

lubro de 193,5, e tendo em vi,.^ta os decretos federais ns.
24.642, de 10 de julho de 1934 (0)digo de Min-as) e 585,

de 14 de janeiro (te 1936.

Decreta:

Art. 1.' Fica autorizado o cidadão bra%ileiro Leo-

nardo Cristinu a pesqui%,2x jazi,das de inica Q associados
em uma área de cincoenta (,^')O) rec'al-es de terras devo-
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lutas situadas no lugar denominado "Pontal" no dis-
trito de Figueiras, município e coniarca de Peçanha,
dê&'.e Estado, ocupados por Leonardo Cristino Filho,
confrontando-se com terrenos (te herdeiros -de Vicente
Joi.,̂ é Soares, Bento Bo,drigues da Paixão, Félicic,, Roman
e herdeiros (te Armérico Dino. Mediante as seguintes

1 — o título desfa autorização que será uma via au-
têntica dêste decreto, na forma, do parágrafo 4.* do arti-
go 18 

do 
Código -de Minas, será pessoal e sóniente trans-

^:nissíveI nO caso de herdeiros necessários ou cônjuge
sobrevivente, bem como no de sucessão comercial;

Il — esta autorização durará dois (2) onos, poden-
do ser ^renovada, 

na 
conformidaide -do artigo 20 do

Código de Minas e o canipo da pesquiza é 
o 

in,dioaido,
ues : e artigo, mio podendo exceder à área :no mesmo
marcada;

111 --- a pesquiza seguirá um plano preestabelecido
que será organizado pelo autorizado o submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mineral:

IV --- o govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, pondeno mesmo alterá-lo
par,w melhor orientação da mareha dos trabalhos;

V — na conclusão dos trabalhos, sem prejuízo de
quaisquer inforniações pedidas pelo govêrno no curso
dêles, o autorização apresentará uni relatório circunstan-
ciado, aconipanha,do de perfis goelógi,cos e plant q, eim
tela e ^cópia, onde sejam iindicados -com exatidão as ' per-
furações que se houverem atingido iiiclin,9ção e direção
-do veeiro ou depósito que se houver descoherto, -reserva
iaproximada -do mes~, bom como outros esclarecimen-
tos que se tornarem necessários para o reconhecimento
e apreciação 

da 
jazida;

VI — da mica extraída o autorizido só poder-i'Í uti-
lizar-separa análises e ensaios in(lustri.,iis, de quantida,de.,i
que não excedam a cinco (5) toneladas na confor-
inidade do disposto no artigo 34, do decreto 11. 585, de
14 de janeiro de 1936, só podendo dispor -do ma,is de-
pois de iniciada a lavra;

VII -- ficam ressalvados os direitos de tercei,ros,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno li-
imitações que possam sobrevir ao título, da oposição dos
ditos direitois.

Art. 2.* Esta atitoriz,ação será considerada aban-
donada, para o efeito -do pará grafo único (to artigo 27
do Código de 'Minas, nas seguintes condições:

1 — se o autorizado não inici,ar os trabalhos (te pes-
quisa d~ro dos scis (6) primeiros meses contados dQ
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data (to registro a que se refere oarti,-o 4.- dêste de^

creto; ~	
^r o s trabalhos de pesquisa, depois11 — se interi^&inpi	s

de iniciados, por igual espaço de tempo, salvo inotivo de

fôrça. maior, a juízo do govêrno;

111 --- s,e não aprosentar o plano dos trabalhos de

pesquisa ' dentro dos ^três (3) primeiros meses, (to prazo

a que se refere o n. 1 dêste,wrtigo;
IV — se, findo o prazo de autorização, prazo esse

contasdo da (lata do rqgis,tro a que se refere o artigK> 4.*

dêste decreto, sem ler 'sido renovado ' na forma do arti

go _,0 (to (,( ) (ligo (te Minas, não apresentar, dentro do

prazo (te trinla (30) dias, o relatório final, nas condi

ções especificadas no n. V do artigo anterior.

Art. 3.' Se o aWorizado infringir o n. 1 ou o -11.

Vi do artigo 1.*, ou não submeter às exi gência,s. da fis-

calização será anulada esta autorização na forma do -ar-
tigo 28 (to Código de '.Nlinas.

Art. 4.' 0 títuloai que alude o n . 1 ido artigo 1.0, pa-

gairá de sêlu a quantia de cem -mil réis (100$000 ), e só

será válido ' depoi^.,, de transcrito no re^gistro competenle

a cargo do Serviço do :Fomento (ta Produção Mineral,
,do Ministério da Agricultura, como o preceitua o pará-

grafo 1.' do -artigo 81 (to Código (te Minas.

Art. 5.' RevQgam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de

outubro de 1937.

BFNEDITO VALADAREs RiBEIRO

1srael Pinheiro da Silva

N. 1.01(;

Al21OFIZU 0 cidadão brasíle^ro José Rodriyue^,: Perreir,i a
pesquisa,- JuZida a

. 
c náca, em cincoerila G50 hecta-

res de lerí-enos licvolalps si1uadoj^ na, Serra do Ba-
1j^u,11(1 l cío j?ajj 1aJl^e1c, no dis,1rilo de 1?u^n,(illteie, do
inunicípio de Peçanha déste Estado.

0 C(r,(^rnador do Estado de Minas Gc1 -ii^, usaiwo das

atril)ui^ões que lhe conferern o artigo 38, 11. 3, da Cons-

l'stadual e o decretá federal 11. 371, (te '3 :Je ou-

tiffir-
. 

d^^ 193,5, e tendo em vista -os decr^t ,3s federais i!,.

')4. (;42. (if- 10 de julho de 1931 (Código de Mín ^s) e 585,

( ,e 1-1 Je Janeiro de 1936;

d(.creta:

1 . 1 . 1. , Fica autorizado o cidadão	José

flodrigues FQrreira q p,,^squisar jazid,a (te inica eu) cin-
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COCII,' : t G>W, hectares de terrenos devô1u^
- 
o, l^a

Se1'r^1 (10 ^anal1 .A do ffimialhete, distrilO (te Banialhete,
(10 InUniCÍ Pi o (te PeÇanha, (lèste Estado, dentro dos se-
^"uil-1tCs l i .lites: Bibeirões de S. \latias Pequeno e S.
Matias ^Grande, Córi—_— o (to flebedouro e Bibeirão do
Rainulhete e nie(liante as segnintes condições:

1 -- 0 lítulo (testa autorização, que será unia via au~
têntic,l deste decreto, 

na 
forma do § 4.` do arti go 18 do

Códi «o (te Min.as, será pessoal e somente trans`nll.'^.Sive1
no caso (te herdeiros necessários ou conjuge sobrevi-
vente, beni como no (te sticessão comercial.

11 - - Esta antoriz,,.ção durará dois (2) anos poden-
do ser renovad,^, jiq conforinidade (to art. 20 (to ' Códi.—o
-de Minas, e a área da Pesquisa é a indicld.i neste artig,),
nao podendo iiltripassj,l- as linhas que a deIimitarei;^.

111 — A pesquisa se lguirá uni plano preestibelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação (to Govêrno, ouvido o Sei-viço (Ia Produção Imi-
neral.

IV --- 0 Govèrno fiscalizará a execução (to plano de
(lue fnda o núniero anterior, podendo mesmo ^,]terá-lo
para nielhor orientação da inarcha dos trabalhos.

V — Na conClUsão dos trabalhos de pesquisa, sem
p reJuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr~
-no no Curso dêles, o ^^

' 
iitorizado deverá apresentar à Se-

cretari,x da AÍÍricultura um relatório cii-c.tin,,,tanciad^,)
,W01111)anhado (te perfis Í,coló.Í, icos e plantas, em téla e
cópia onde sej,ani indicado,,; com exatidão as perfurações
que se houvereni feito nos terrenos, o iiiáxim ,,) da pro-
fundidade que as mesmas houverem inclinação
e dire ' cão do depósito que se houver descoberto, reserva
2proximada do mesmo, bein como outros esclareci pnen-
tos que se tornareni ilec(^"ái^ios para o reconhecimento
e apreciação d,a jazida.

VI -- Da mic ,^ , extraída, o autorizado só poderá se
utilizar, )ara analises, e ensáios industrisis, de quonti-
dades que não excedani a .5 toneladas, na conformidade
dio disposto no arti go 3.' do decreto n. 585, (te 14 de
j,aneiro de 1936, só podendo dispor do mais, depois de
iniciada a, lavra.

VII -- Ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocosio-
nar ^l mieni de direito, não respondendo o G~rno pelas,
limitaç5es que possam sobrevir ao título da oposição
(Tos ditos direitos.

'. , . 2.' EsLa autorização será co!isÍdvr^^da abando~
nada. i ,,ara o efeito do pará ĝrafo úiiic,.,) do arti go 27
do Códi , ,fo de Minas, nas se,^1'uintes condiçoes:

1 -- - Se o autorizado não iniciar os trabalhos cl e pes-
quisa dC-n^ro dos seis (6) primeiros meses, contados da
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^ j (p,e se refere o -,>,i-tigo 4.` deste (te-

11	Se	os tj-^ i balhos ( te pesquisa, de-

po^s de illiciados. po. i_, 1 11a1	(IC tenipo, ^;alvo ino-

tivo d?	m_uor, 
a juizo do Govêrw).

111	Se	al)i-csent^ir o plano dos trabalhos de

(1entr^) (tos três (3) priniciros ineses, (to prazo

que se refere o li. 1 ( 11èste artilgo;
]V - - Se, findo o prazo da autorização, Prazo êsse

eont^ido 
da data do l-v '!^istro a (lu(' se, refere o :irtigo 4.'

dêste decreto, sei-ki ter sido renovado, na forma	(to

artil,	1<	^o '20 do Códi —o (te Minas, não ^,t)rescntar, dentro

(to prazo de Irin l a (30) (lias, o.	final, nas con-

dições cspeeific^ld',ls no li. V (to arti go witerior.

,\rt. 3.` SP o q utorizado infrin gir o 11. 1 
ou 

o ii.

VI do arligo L% 
ou 

náio se subilieter às exigências da

fisc.-hz!içao, !,er-,
1 
1 ^^nuJad q, esta iiitoi^izxç,~to, na forma do

, i rti,.^o '28 do Código (te 'Min,as.

lki-IL. 4.<'	0 título a que ^tludc o 11	(1,o ii—tigo 1
P , ', "	 n mil igará (te sélo a quantia de eci -éis (100$000), e SÓ

será v.dido, depois de transcrito ilo re,gistro competente

a ear <^o do Sen^iço de Fomento (Ia Produção Mineral do

M ist&,rio da A gricultung, como o preceitiul: o § 1.1 do

arti go 81 do Códi go (te Minas.
Ai , t . r) . , 14evolg,,im~se as disposiç5es	em

	
contr,'i-

rio.

PaUwio d^^ Liberdade. aos 2^) li(- outiffiro de V,137.

NIEDITO VALADARES BIBETIM

Pinheiro (Ia Siliin

DE'CRETO N. 1.017

Autoriza o cidadão brasileiro Afarçal Ciriaco 
da 

Silva

a pesqnisar mica em terrenos devolutos dêste Es-
tado, no lugur denominado Taquaral, na cabeceira
do ribeirão Qzzifien?oroii^e, distrito de Chonin, inu-
nicíPio de Peçanha.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

^1as atribuições que lhe conferem o art. 38, n. 3, da

Constituiç5o Estadual e o decreto federa) n. 371, de 8

de outubro de 1935, e tendo em vista oy lecretos ifede-

rais ns. 24.642), d(^ 10 (te julho (te 19'-, (Código de

N1 i ii,as) e 585, (te 14 de janeiro de 1936,

decreta:
Art. 1.' Fica autorizado o cidadão Marçal Ciriaco

:
da Silva a pesquisar inica em vinte e cinco hectares

J
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(25 lia) de ici-rciios devolutos dêste Estado, sitos no
Itigar denowinado Taquaral, na cabeceira do ribeirãow
Quigenioronje, distrito (te Chonin, município e comar-
eu de PeçanJia, Estado (te Minas Gerais, e mediante
seguintes condiçõ)es:

1 — <) título desta autorizaç-ão que será unia via
-^utênt^ca dêste decreto, na forma do § 4.' do art. 18
do Código de Minas, será pessoal e sèmente transmis-
sível no caso (te herdeiros necessários ou cônjuge so-
breviventes, bem como no (te sucessão comercial;

11 - Hsta atitorização durará dois (2) anos, po-
dendo sei- renovada, na conforinidade do arL 20 do
Código de Minas e o campo da pesquisa, é o indicado
lieste fu-tigo, náto podendo exceder as linhas que o de-
limitarem;

111 — A pesquisa seguirá ii niplano preestabelecido
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovaçao do Govèrno, ouvido o Sei-viço (Ia Produç.:io
Mineral;

IV - 0 Govêrno fiscalizará a execução (to pl^mo
de que Ir,?ta o número anterior, podendo mesmo alterá-
to pm-a melhor orientação da inarcha dos trabalhos;

V -- Na conclusão dos trabalhos de pesquis ,,q^, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govér-
tio no curso deles, oi autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura uni relatório circunstanciado,
aconipanhado (te perfis geológicos e plantas, em téla o
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se houverem atingido, inclinação e direção do,
Neieiro 

ou 
(lei)^),^ito que se houver descoberto, bein como

de outros esclarecimentos que se tornarein. necessários
para o reconhecimeuto e apreciação (Ia jazida:

VI ---Do mineral extraído, e que constitue objeto da
presente autorização de pesquisa, o autorizado 

só 
poderá

se utilizar de quantidades não superiores a 5 toneladas,
na conformidade do disposto no art. 3.' do decreto n.
585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo dispôr <to
mais, depois de iniciada a lavra;

VII — Ficam ressalvados os direitos de terceiro%,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, e não I-2spondendo o Govêrno às
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta aquIorização será considerada aban-
donada para o efeito do parágrafo único do art. 27 do,
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 — Se o autorizado não iniciar os tr a balhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da-
data do registro a que se refere o art. 4.' deste decreto.
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11 — Se in;terroiiiper os trabalhos de pesquisa, de-

pois de iniciados, poY igual espaço de tempo, salvo 
mo-

tivo de fôrça maior, a juizo -do Govêrno.
II1 — Se não apresentar o plano dos trabalhos

de pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do

prazo a que se refere o n. I dêste artigo. _
IV — Se, findo o prazo da autorizaçao ' prazo esse

coRtado da data do registro a que se re^fere o art. 4.'
dêste decreto, sem ter sido renovado, na forma do art.
20 do Códi

g
o de Minas, — não apresentar, dentro do

prazo de trinta (30) dias, o relatório final, li as condi-

ções especificadas no n. V do artigo anterior.
Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o ii.

VI do art. 1. 1, ou não se submeter às exi
gências da fis-

calização, será anulada esta autorização, na forma do

art. 28 do Código de Minas.
Art. 4.* 0 título a que alude o ii. I (to art.

pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só

será válido, depois de transcrito no livro de registro

competente, na forma do § 1.' do art. 81 do Código de

Minas.

Art. 5.1 Revogani-se as disposições 
em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, 25 de ou-

tu^bro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1. 018

Autoriza o cidadão brasileiro Firmino Batista Pereira a
pesquisar jazida de inica em terrenos devolutos no
Ribeirão de S. Domingos, i4o -distrito de Figueira,
inu il icípio e coinarca de Peçanha, d45te Estado

,0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que, lhe conferem o arti 

'
-o 38, n. 3, da Cons-

tituição Estadual e o decreto federal n. 371, de 8 de ^)u_

tubro de 1935, e tendo em vista os decretos federais ns.

24.642, (te 10 de julho de 1934 (Código de Minas), e

,')35, de 14 de janeiro de 1936,

decreta:
Xrt. 1." Fica autorizado o cidadão brasileiro Fir-

mino Batis
t a Pereira a pesquisar jazida de inica, em

uma área de -cincoenta (50) hectares dos terrenos devolu-
tos situados no lugar denominado "Ribeirão de S. Do-

mingos", no distrito de Figueira, município e comarca
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de Peçanha, (1^ste Elado, c0111 terreli ^s
também devolutos ocupados por Antônio Dias Duarte,
Evèncio 13,dista Coelho, lierdeiros de Ainérico Diiio, Ra-
ini^, o Dias Dua,fl( , e Mwi ll ei Soares, mediante as
tes <^,)ii(lições:

1 -- 0 t í tUlo desta autorização, que será tima vjL^
autêntica dêste (Icereto, na foi-111.a (1 0 parági .,'Iro 4." do
^irti -o 18 do Código -de Minas será pessoal e somente
translllis sivel nO c^^so de lierdeiros nece.^.s í'kI . 1 o.s,j1I con.í,,^,4e
sobrevivente, bem conio 1) o (11,

11 --- Esta autorização durará dois (2) antis. po-
dendo ser ren,óvad,, ^, iik (-onfoi^inid^i , ! ,-^ do arti-1, .) 20 10
Código (te Minas, e a área da pesquisa é in^dic;,d,, nc,,Ic
arti go, não 1)ocleiido ultrnpassar I ,. li-IiI^1s

pe.^(JLIisa
que será organizado pelo lutorizado' e submetido à apro-
Vação do Govêrno_. ouvido o Serviço do Profi , çãe Mi-
neral,

a	de
que trata o número aII^e - .or 1 podcn^^ .)	^Atcrà-J')
par.a melhor orientação da niarelia dos trabi1'Ájo^;.

V -- Na e ,inchisão tos trabalhos cc p-^^quisa , :^ej1I
prejuízo de quaisquer inroimações P--'L[-("is Govérno
no curso dêles, o autorilado (lever^ a pre-senLr à Secre-
Luria da A ,,ricultura um Aatório ad9 acom~
pardiado ^;^e p' erfis -eoló^^ícos e e]^1 ;,l a e t,^-pj^j
onde seiun indicad,)s ^,oni exatiffii-i a'^ ;)ei-furwõe^ que
se houverem efeito nos terr(mos, o rnàx í m O cia
dade que as mesmas !Iouvc^-em atingido, inclinação e
direção do depósito que ^e liouver de^4-cbertó , ^eserv:i
aproximada do mesmo, I)cin conio '08
tos que se tornarem ner'essi,

1 
irios pa^^,k

.to e apreci.ação -da jazUi,
VI --- Da míca extraída, o auto i iz. i do s (,> po (^crá se

utilizar, para análises e eii s,isios ililustriais, de atuanti-
d,^^des que não excedam a cinco (5) toi^cJa, 1 as, , Im ,^oJI_
formidade do disposto no artigo 3.' do decreto n. 585,
de 14 de janeiro de 1936, s,<) podend.-) dispor -do mais,
depois de iniciaffii a lavra.

VII -- Ficam rossalva(los o .s	1e
ressarcind,), o autorizado, danos e preitiii.os que
na--- a queni de direito não respondenÍlo o Govê-,no,
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
siç_~̂ o dos ditos direitos.

Art. 2.` Esta antorização será consider,3(1, 1 ,,ban-
donida, par g efeito (in parágrafo ^inico do artigo 27 11)
CódigO (te Mims, nas seguintes e^)ndições.

T -- Se o autoriz^^ ,do não inici,ar os trabalhos (te p(,^^-
quis,i, dentro (tos seis (6) primeiros meses, contados
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d-	 "Id; ^ t: 1 do	t que ,	 1	^!refe i ,c o ^wti! o	êst

,decreto.
1, 1 - - Si interrompei-	trabalhos de pes(luisa, de

pois (te iniciados, pol ,	espaço de tenipo, s,.Ivo Ino-
t ^^,o (le fôrça nI,	., a juizo (to Govèrno.aio,

-10 ^)I*cse 1I1 ar o	(tos trabalhos de11,	-
pesquisa, dentro (tos três (3) 1 )i , iii^eiro.,^ meses, do prazo

a que se refere o li . 1 dêste artigo.
l^~ se , findo o prazo da atitorização ' prazo esse

(, o il t,-.Cio (ta data do re^,^istr,) a que se refere o arti
g
o 4.*

( jé ste (le (-reto , sem ter á;i .(Io renovado, na forma do art.

^',k) do Códi go (te Wnas, não ^i,prcsentar, dentro do prazo

de trinta (.,40) dikS, o relatório final, 
n,as condições es-

pecifi-cadas no n. V do arti! ,fo antcriOr -
se o autorizado infriligir o n. 1 

ou o 1)
(lo ,	 . exi gências daa 1 . t i,,	ou	não ,s e sub ili ete l-

fiscalização, serii anulada est, , autorizaÇàO, na forma do

artigo 28 ( 1 () Códi go de Minas.
Art. 4.* 0 tíiulo a que alude o n. 1, do artigo 1.',

I)agji-,'i de sêlo a quantia (te ( , em mil réis (100$000) e só

será válido depois de transcrito no registro competente
ódução Mineral, doa cargo (to Seviço de Fomento tia Pr,

Minisiério da Agricultura como preceitua o parágrafo

1.' do arti «o 8 1 do Códig^ de Minas.

:\rt.	BCVogwI^-sc	is (1isPosic^)es	em
	

con-

trári,o.

Palácio da Liberd,1 de , e 1 [ 1 13clo Ilo-izonie, ^aos 25 de

outub ro (te 1937.

131--,NEDITO VALADAREIS BIBETIM

Israel Pinheiro da SiliAti

DECRETO N. 1.019

Auloriza o cidadão brasileí po, Dilermaudo Rodrigues de
Meto a pesqui zar jazidas de inica en? lei-renos situ a

-dos iLo lugar (1e1107,-"ínado «Córrego do Feijão", per-

tenceutes ao-disirito de Ram,,ilhete, inunicíP io e CO-
inarca de Peçanhu, déste Estado.

o (; ov er 11 ^^dor do Estado (te Mina ,; (;erais, usand<>
das ^tribu1 (,-, ôes que lhe confere o artigo 38, número 3,

da Co,-I stituição Estadual e o decreto federal n^Imero 371,

de 8 de outubro de 1935, e tendo em vista os d,ecretos

federais números 24.642, de 10 (te julho de 1934 (W)-

(l.igo de Min,-^s) e 585, (te 14 de imiciro (te 1936:

D,e,eretq:

Art. 1 1 . Fica nutorizndo o cidadão brasileiro Di-

lernian do RodrillMes (te Melo a pesquizar ja-zidas (te

i
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mica em unia área de cincoenta (50) hectares de ter-
renos devúlutos no lu g ar derioni ,1 nado "Côrrego do Fei-
ião", (to distrito (te Ranialhete, do município c coririarca
de Peçanha, dêste Estado, e situados ao sul da. Serra dos
Lourenços e, entre os Côrregos (to Feijão e São Mateus,
mediante as seguintes condições:

1 — 0 título desta autorização, que será unia via
autêntica, dêste decreto, na forma, do parágrafo 4.' do
artigo 18, do COdi go de Minas, será pessoal e sóniente
transmissível no caso (te herdeiros necessários ao côn-
juge sobrevivente, bem como no de sucessão -comercial;

11 — Esta autorização durará dois (2) anos, po-
dendo ser renovada, na conforinidade do artigo 20 d(>
Código & Minias, e a áre,^ (Ia pesquiza é a, indicada. neste
artigo, não podendo ultrapassa- as linhas que a demar-
carem.

111 A pesquiza seguírá um plano pree,stabelecido,
que ser.i or.,,.^niz,,-,(Io pelo autorizado e subinetido à aprú_
vação do Govêrno, ouvido o Serviço (te Produçã<) Mi-
neral;

IN — 0 Govêrno fiscalizará a exectiçúo do plano de
que ti-ata o núniero anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor o^ri,entação da marcha dos trabalhos;

V ---- Na conclusão (tos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govèr_
no no curso déles, o ii-utorizado dever-â apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em téla e

,cópia, onde sejani indicadas,com exia-tidão as perfurações
que se houverem feito nos terilenos, ú máximo da, pro~
fundidade que as niesmas houverem atingido, inclinação
e d ireÇão (to depósito que se houver descoberto, reser
va aproximada do mesmo, bem como outros esclareci-
inentos que se tornarem necessários para o reconheei-
inento e apreciação de jazida;

VI -- Da mic2 extr ,,iíd,z,,,, o autorizado só poderá se
utilizar, para aliálises e ensaios industriais, (te quanti-
dades que não excedam a 5 toneladas, na! conformidade
do disposto no artigo 3.' do decreto número 585, de 14
de janeiro ,te 1936, 

só 
podendo dispôr do mais, depois

de iniciada a lavra;
VII ---- Ficaiu i-css qlvados os direitos de terceiros,

resareindo, o autorizado, danos e prejuízos que <)ca ,sio-
nar a quem (te direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que -possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.'. Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código (!(^ Minas, nas seguintes condições:
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se o autorizado não inic^ar os trabalhos tia
*es,

pesquisa dentro d" SCIS (6) prinieiros ines 
contados

da data do registro 
i que se refere o artigo 4. 1 dêste

,decreto.
Se iiit^^rro1n1)er os trabalhos de 

pesquisa, de-
;paço, de tempo, Nalvo mo-igual espois de in1ci^Aos, Poi ^

tivo de fôrça maior, ,, juizo do Govérno.

111 — Se não apresentar o plano dos traballiGs
, de

pesquisas dentro dos três (3) 
primeiros meses, do lirra-

z(> a que se refere o número 1 dêste artigo.

IV — Se, findo o prazo (Ia autorização, I)raz<) esse

contado da (lata, de re .,istro a que se refere o artigo 4.'

ffste decreto, e sem 
1 
ter sido renovado, na forma do

,artigo 20, -do Código de 
Minas ' não apresentar, dentro

do prozo de trinta (30) (lias, o relatório final, nas con-

dições especificadas no número V 
do artigo anterior.

Art. 3.'. Se 
o autorizado infringir o núniero

ou D número VI do artigo 1, ou não .
se submeter às exi-

gências cla fiscalização, será anulada esta aut<)rização
na forma do urtigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.' o título a que alude o níiincro 
1 (to arti-

go 1.1 ' pagará de sêlo a quantia de cem Mil 'réis . - -

X100$000), e só será válido, depois de transcrito no re

gistro competente -a cargo do ';erviÇo ^rei Fomento da

Produção Mineral, do Ministério da A cultura, conix)

o preceitúa o piqrá Il-i-afo 1.' do artigo 81, (10 
Código de

Minas.
A rt. 5 . , l^evo

'

gani_se as disi)OsiÇõ cs e111 '(' 011trár 'o

-l'alácio da Liberdade, em 13elo Horizonte, aos 2-.-^

de outubro de 1937.

BENEWTO VAIADARrS BIBEIRO

Israel I)lulteiro (Ia SilV^1

DE'CRE-TO N. 1.020

Autoriza a cidadã brasíleira Maria Paixão ROdrigues a
Pesqui. zar jazida de mica eul krrenos devolutos si-
lizados no lugar deiroinínado Evangelistas, distrito

de Coroací, município e (, <) m<rrea de 1,,eçcr l? ha, déste

Eslado.

0 Governador do Estado de minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem o art. 38, 11- 3 da

Constituição Estadual, e o decreto federal ri. 371, de

8 de outubro de 1936, e 
tendo em vista- os decretos fe-

derais, ns. 24.642, de 10 de julho (te 1934 (Código de

Minas), e 585, de 14 de ianciro de 1936,
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Decreta:
.krt. 1 . 1 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria

Paixão Rodrigues a pesqu ,izar jazida de mica 
em 

um^,,
área de cincoenta, (50) hectares de terrenos devolutoí
situados no lugar denominado "Evangelistas", distrito de,
Coroací, município e comarca de Peçanha, dêste Esta-
do, confrontmdo-se ao norte, este, sul e oeste, respect!-
vam,ente, com as vertentes do Córrego dos Evangelistas-,
Morro Re(lúndo ou Serra do Carnapato, vertentes do,
Córrego do Carrapato e Rio Suassuí Pequeno, mediante
as seguintes condições:

1 -- 0 título desta autorização, que será unia via
,iutêntic,-^ dêste decreto, na forma tio § 4. 1 do art. 18,
(to Códigü d,e Minas, será pessoal e sómente ti ,,j .iisiiiis-
sível no caso 

de 
herdeiros necessários ou cônjuge sobre-

vivente, ])em como no de sucessão comercial;
11 -- Esta autorização durará dois (2) anos, po ,len-

do ser renovada, na conformidade (to art. 20 (to
(ligo de Minas, e à área (Ia pesquiza é a^ indicad,2, n,,-^te
artigo. não podendo ultr,!passar -as IiiiIizi.,; que a d,^w^i1-_
cm-em.,

111 — A pesquiza seguirá uin plano preestabetee:^1o,
(lue será organizado pela autorizada e subinetiffi.
aprovação do (;ovèrno, ouvido o Serviço da Pr,)duçã^)
Mineral;

TV -- 0 Govèrno fiscalizará a ex,ecução do plano de
que trata o núnicro ante rior, podendo niesrpo
[),ira melhor oi-ieiitiç.-i<) (ia marcha dos tnabalhos;

V -- Na conclusão dos trabalhos, sem prejuízo de
quaisquer informiações pedidas pel<) Govêrno no ^-w-so
(lêles, a -autorizada apresentará um relatório
eija,do acoinim,-nhado de perfis geológicos e plantas, .;ide
sejam indicados, com cxatidao os cortes que se houve-
reni feito no terreno, o iii-i'ixiin^o (Ia profundi,dade que
houverem atingido os trabalhos de pesquiza , e j i li cli-
nação e direção (to vei,ciro ou depósito que se houver
descoberto, bem como (te outros escharecimentos que se
lornarein necessários para o reconhe ,ciniento e aprecia-
ção (Ia jazida,

N'I 1),? mica cxli-aí(la, a autorizada 
só 

I)oder,'^ se
Litilizar, par^^ análise e cnsa .ios industriais, de quantida_
des que não excedam a cinco (5) toneladas, na confor.
inidade (To disposto no art. 3.' do decreto ii . (te
14 (te imeiro (te 1936, só podendo dispór (to mais (te-
pois (te iniciada a liavra;

VII — Fi cani ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo, a autorizada, d.,mos e prejuízos que oeasio-
" ai- 1 (1 11c111 (

t
e dircito, não respondendo o Govêrno pelas

limitações que possam sobrevii- ao título, (Ia oposição^
dos ditos direitos.

— 415 —

Art. 2.'. Esta, autorização "rã considerada aban-
donadrv, para o efeitok do parágrafo único do artigo 27"
(to Código de Minas, nas se,fuiii .

tes condições:
1 — Se a autorizada não iniciar os trabalhos de

pesquizq, dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
(Ia data do registro a que se refere o art. 4.' dêste de-

ore4o;
11 -- Se interroni-per os trabalhos de pesquiza, de-

po,is de iniei.,,^dos, por i gual espaço (te temf)o, salvo nio-
tivo de fórça inaior, a juizo do Govêrno;

III - - 
Se 

nião apre,sentar o plano dos trabalhos de

pesqui7a, dentro dos três (3) priniciros meses, d<) prazo

^t que se refepe o 11. 1 dêste artigo;

TV - - Se., findo o prazo (Ia ,uitorização, prazo êste
contado da data, do registro, ,, (111 c se refere o art. 4.'

dêste decreto, sem le i- sido renovado, na fornia d<) art.

20 do Código de Minas, não al)res,ent.ir, dentro <to pra-

zo de trinta (301 dias, o relatório f inal , 'Ias condições
especificad,us no ii. v cio artigo anterior.

Art. 3.'. Se ,i autorizada infrir g ir o 11. 1 ou n. VI
do ^^rt . I, ou ii-,-xo w subineter ^"1s exi-ência% (ta fiscali-
zação, %er^ 

1 1 anulada esta autoriz^^ção, nia, fornia do art.
28 do Códi"o de Min2s.

Art. 1 . 0 títillo a wi e alude o 11. 1 do trt. 1.',
pagará (Te sêlo a. quantia (Te cem mil r^is (10,0$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
lente a cargo do Serviço de Fomento (Ia Produção Mi-

nenal, (10 Mânistério (Ia Agricultura, como o preceilúii
o § 1. 1 do art, 71 do Código de Minas.

Art. 5. 1 Revogani-s as disposições 
em 

contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizontc, aos 25 de

outubro de 1937.

Bi-;i.̂ i)rro VALADARES 13111F1110

Israel Pinheiro da silvt1.

D.ECREITO N. 1.021

tutoriza o cidadão brasileiro Gonçalo Casta Coellio a
pesquizur jazida de inica eni , terrenos icupados pelo
seulior 7',lioniseu e situados nas cabeccíras (10 Cá,'-
rego do Casimiro, disírilo de Chorzin?, município e
comarca (te 11cçunha, dêste Estado.

o Governador do Estia,do de Minas Gerais, usando
(Ias atribuições que lhe' conferem -o art. 38, n. 3, da

Constituição Estadual e o decreto federal n. 371, de 8
(I,	(te l9^J5, e tendo 

em 
vista o% decretos fede-
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rais ns. 24.642, de 10 de julho de 1.934 (Código de Mi-
nas), e 585, de 1 , 1 de jnneiro de 1936,

Decreta:
Art. 1 .'. Fica autorizado o cidadão brasileiro

Gonçalo Costa Coeiho a pLsquizar jazida de mica eiu
iinia área de e^ncoen 11a (50) hectares (tos terrenos ocu-
pados pelo senhor Thonisen e situados nas cabeceiras
<to COrrego do Casimiro, tio distrito de Clionini, do niij~
n'^eípio e e-oniarca , de Peçanha, dêste Estado, confron-
tando—se ao norte, este, sul e oeste, com terrenos ocu-
pados, respectiviamente, por João Rodrigues, Joaquim
Tomé e José, Conrado, Gonçalo Costa Coellio e dona
Florinda Cáudida de Souza e Benjamiin de tal e Alvino
Rodrigues, mediante as seguintes condiçõe:s

1 -- 0 título desta autorização, que "rã
	via

auténti-ca dêste decreto, na forma do parágrafo 4.` do
18 do Código de Minas, será pessoal e sómente

transiiiissípel no caso de lierd ,e^iros necessários ou <-ôii-
juge sobrevivente, bem conto no de sucQss,,-to

11 --- E
s
ta funk)rizaç5o durará dois (2) ,mos, po-

dendo ser renov q-da, na conformidade do art. 20 do Có-
digo de Minas e a área da pesquiza é a indicada neste
artigo, não pod ,endo ultrapassar as linhas que .-,i deiriar-
carem,

111 -- A pesquiza seguirá 
um 

plano preestabelecido,
que -será or.«n:iiiz,,!(Io pelo autor

i
zado e stibinetido 1'1 opn.)~

vn^,ã(-) do Govêrno, ouvido o Serviço (Ia Produção Mi-
noeil-il:

IV -- 0 Govêrno fisealizará a execuçãü (.to plano
de que trata o núrii-ero anterior, podendo inesmo !It .e-
rá-lo para melhor orientação da inarcha , cios ti^abalhos;

V -- Na conclusão dos trabalhos, sem prejuíw de
qu2isquer inforrn^aèçÓes pedidas pelo Govêrno no curso
dêles, o autorizado apresentará um pelatório eiretins-
taneiado acompanhado de perfis geológicos e plantas,
onde sejam infficados, com exatidão, os côrtes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundi(lq-d,(-
que houverem atingido os trahalhos de pesquiza, e n
inclinação e direção do veieiro ou depósito que, se
houver descoberto, bem como cle outros esclarecimentos
qae se tornarem necessários para o reconhecimento e
apreciação da jaziida;

VI -- Da mica extraída, o ^utorizado só poderá se
utilizar, para análises e ensalos industriais, de quanti-
d,9des que não excedam a cinco (5) toneladas, na cori-
formidade do disposto no a .Tt. 3. 1 do decreto n. 585,
de 14 de jaiiciro de 1936, só podendo dispôr do inais,
depo,is -de iniciada a lavra;

VII — Ficam ressalvados os direitos de terc^eircs,
-ress^,q;rcindo, o autorizado, danos e prejuízos que oca-
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islonar a quem de direito, não respondendo o Govèr^
no pelas linffiações que possam sobreviT ao títu lo, d&
oposição dos ditos direitos.

Art. 2. 1 . Esta autorização será considerada aban-
dona,da, para o efeito do parágrafo único do aTt. 27 do

Código de Minas nas seguintes condições:
,L — Ne o autorizado não iniciar o strabalhos de pes-

quizas, dentro das seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro -a que se refere o art. 4. 1 déste de-

crieto;
II — Se interromper os trabalhos de pesquiiza, de-

pois de iniciados, por igual espaço de tempo, salvo mo-
tivo de fôrça maior, a juizo do Govêrno;

111 — Se não apresentar o plano dos trahalhos de
pesquiza, dentro dos três (3) primeiros m-eses do prazo

,a qu-e se refere o n. 1 dêste artigo;
IV — Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse

contado da data do registro a que se refere o art. 4.*
dêste decreto, wern ter sido irenovado, na forma, do -art.

20 do Código de Minas, não apresentar, dentro do pra-

zo de trinta (30) di:a.s, o relatório final, nas condições
especificadas no n. V do art. anterior.

Art. 3.'. Se o autorizado infringir o n. I ou o n.
VI do art. 1, ou não se submeter às exigências da fisca^
lização, será anulada esta autorização, na forma do art.
28 do Código d.e Minas.

Art. 4.*. -0 título a que alude o n. 1 do nrt. 1.*,
pagará de sélo a quantia de cem mil réis (100$000), e

só ^: erá válido, d,epois de transcrito no re lgistro compe-

tente a e-a,r Igo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral ' do Ministério da Agricultura, como preceitúa o
parágrafo 1.' do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.*. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de

outubro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.022

Abre crédito especial para aparelhamento 
da 

estância
de Araxá e melhoramentos em outras estâncias.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere a lei 205, de 25 de oatu-

bro de 1937, resolve abrir à Secretaria da Agr;^^-ã.^tirà,

IndúsiKa, Comércio e TrL^ba-lho, um crédito especial de

27
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réis 15.000:GOO$000 (quinze mil contos de ^rè!s), párn
pagamento de despesas com o ap:2relhamento da estân-
cia de Arax,á e realização de melhoramentos 

em 
0i1trAs

estâncias hidro-minerais, do Estado.
Os Secretários de Estado dos NegOcios d&- Ag-icul-

tura, Indústria, Comércio e Trabalho e das Viã:ttiçáN,
nssim o tenham entenffido e façam executar.

Palácio do Govèrno, -em Belo Ho!-Izonte, aos 5 de
novembro de 1937.

BENEDITO VAIADARES BIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.023

Reconhece o senhor Rotundo Ro~ como A~té
Consular da Itália em Barbacena, déste Es"o

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exer^
cício de sua-s atribuições, e, tendo em vista o aviso nú-
mero NC 1391923.1 (96) (42), de 27 de outubro do corren-
te ano, do Ministério dus Relações Exteriores, resolve
reconhecer o senhor Rotundo Rocco como Agente Con-
sular da- Itália, em Barbacena, dêste Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 
de 

de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1. 024

Reconhece o senhor Locarno Oreste corno Agente Con.
sular da Itália em Varginha, dêste Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exer-
cício de suas atribuições e tenido em vista o aviso nú-
mero NC1391923.1(96) (42), de 27 de outubro do corren-
te ano, do Ministério das Relações Exteriores, resolve re-
conhecer o senhor Locarno Oreste como Agente Consular
ida Itália em Varginha, dêste Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim
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DECRETO N. 1.025

Aprova contas da Prefeitura de Palma

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições e de acôrdo com o dis^Posto na alínea
XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-

solve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas -pelo prefeito de Palma, se-
nhor coronel Antônio Rarbosa de Castro e Silva, rela-
tivas ao exercício de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933	 20:278$300
Ilenda arrecadada	 87:981$300
Outras operações	 21:774$400

130:034$000
Despesa:

Despesa realizada	 112:523$600
Outras operações	 17:156$800
Saldo para 1935	

353$600

130:034$000
Situação patrimonal:

Ativo	 293:371$961
passivo	

203:075$004

Patrimônio líquido	 90:296$957

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de de.

zembro de 1937.

BENFDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.026

Aprova contas da Prefeitura de Palma

0 Governador -do Estado de Minas Gerais, usanido

atribuições e de acô .rdo com o disposto na al i -de suas	 931,
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo -prefeito de Palma, se-
nhor Anionino Barbosa de Castro e Silva, relativas ao

exercício de 1935 e assim deinonstrq,das:
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Receita:
Saldo de 1934	 353$600
Rendas arrecadadas	 95:298$200
Outras operações	 37:243$500

132:895$300
Despesa:

Despesa realizada	 101:837$400
Outras operações	 19:704$300
Saldo para 1936	 11:353$600

132:895$300
Situação patrimonial:

Ativo	 318:612$200
Passivo	 208:266$900

110:345$300

Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, 11 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.027

Aprova contas da Prefeitura de Silvestre Ferraz
0 Governador do Estaldo de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acórdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Silvestre
Ferraz, senhor José Nogueira de Oliveira, relativas ao
exercíclo de 1935 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1934	 815$300
Rendas arrecadadas	 173:626$700
Outras operações	 213:820$900

388:262$900
Despesa:

Despesa realizada	 237:530$500
Outras operações	 147:452$400
Saldo para 1936	 3:280$000

388:262$900

Situação patrimonial:
Ativo . . . . . . . , .. .. .. .. .. .. ..	618:958$600
Passivo	 616:248$000

Patrimônio líquido	 2:710$600
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de -de-

zembro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.028

Aprova contas da Prefeitura de Silvestre Ferraz

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acórdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo -prefeito de Silvestre
Ferraz, senhor José Nogueira de Oliveira, relativas ao
exercício de 1936 e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1935	 3:280$000
Rendas arrecadadas	 200:229$100
Outras operações	 78:3Ü2$200

281:9CUMO
Despesa:

Despesa realizada	 231:554$800
Outras operaçoes	 45:143$600
Saldo para 1937	 5:202$900

281:901$300
Situação patrimonial:

Ativo	 629:037$500
Passivo	 646:501$100

Patrimônio líquido	 17:463$600
Palácio da Liberdade, em Belo: Horizon

t
e, 11 de i lte-

zembro de 1937.
BENEDITO VALADARES RIBETRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 029

Reconhece o senhor Harold Vicior Walter como Vice-
Cônsul da Grã-Bretanha nesta Capital

0 Governador ido Estado de Minas Gerais, no exer-
eíciü de suas atribuições e tendo em vista o aviso
NCI 431923.1(60(42), de 29 de novembro. do corrente
ano, do Ministério das Relações Exteriores, resolve re-
conhecer o senhor Harold Victor Walter como Vice-
Cônsul da Grã-Bretanha 

em 
Belo Horizonte, Capital dês-

te Estado.

Palácio da Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 17 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.030

Reconhece o senhor Walter 211oIly, Cônsul Geral da Ale-
manha, -no Estado de São Paulo com jurisdição na
parte ocidental dêste Estado, ^té a fronteira oci-
dental dos municípios de: Monte Garmelo, Araxá,
Piunhí, Guapé, Dóres da Bôa Esperança, Nepoimu<y_
no, Lavras, Buependí e AffiruÔca, dêsle Est<ido

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exer-
cício de suas atribuições e tendo em vista o aviso nú-
mero NCI 411923.1(31)(42), de 24 de novembro do cor-
rente ano, do Ministério das Relações Exteriores, resol-
ve reconhecer o senhor Walter Molly, Cônsul Geral da
Alemanha, no Estado de São Paulo, com jurisdição na
parte ocidental déste Estado, até a fronteira ocidental
dos mun-icípios de: Alonte Carmelo, Araxá, Piunhí,
Guapé, Dôres da Bôa Esperança, Nepomuceno, Lavras,
Baependi e Aiuruóca, dêste Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 ide de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.031

Perdôa oficiais e praças da Fôrça Pública

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve :perdoar, na Fôrça Pública,
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em regosijo pela passagem do Natal, os oficiais e pira-
ças presos, em virtude de crimes militares e faltas dis-
ciplinares quêhajain cometido.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de de-

zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.032

Aulorka o prefeito de Santo Antônio do Mon,le a abrir
crédito suplementar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
to Antônio do Monte a abrir um crédito no valor de sete
contos setecentos e cinco mil e quatrocentos réis . . .

(7.-705$400), suplementar à verba 11 — Fazenda Muni-
cipal, do orçamento vigente, assim distribuído: C —
-Porcentagem — 1 — Pela arrecaidação geral, 2:366$000;
E — Causas da Fazenda Municipal — Honorários, custas
e outras despesas judiciais — 5:339$400.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VAIADARrS RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.033

Auloriza o prefeito de Santa Rita do Sapucaí a abrir
créditos suplementares

Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de sua% atribuições, resolve autorizar o prefeito de Santa
Rita do Sapueal a abrir créditos suplementares à Verba
111 — A — do orçamento vigente, na importância total
de 7:500$000 (sete contos e quinhentos mil réis) .

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
izeiy4>ro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 1.034

Autoriza o prefeito de Pard de Minas a abrir um erffito
suplementar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e, tendo em vista o parecer do De-
partamento de Assistência aos Municípios, resolve auto-
riza^r o prefeito de Pará de Minas, a abrir um crédito su-
plementar à Verba VIII — Eventuais — 2 — Despesas
imprevistas, na importância de 17:314$300 (desesete con-
tos, trezentos e quatorze mil e trezentos réis) .

Palácio da, Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1. 034-A

Aprova contas da Prefeitura de Uberaba
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

Kle suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
,nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo -prefeito de Uberaba,
senhor doutor Paulo de Andrade Costa, relativas ao pe-
iríodo de 1.* de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1936
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1935	 12:424$100
Benda arrecadada	 1.435:670$300
Outras operações	 167:194$900

1.615:289$300
Despesa:

Despesa realizada	 1.108:710$100
Outras operações	 281:433$600
Saldo entregue ao sucessor	225:145$600

1.615:289$300

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 1.035

coidas da Prefeitura de Uberaba

o Governador ido Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12 ' do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do

Interior, as contas pr ,estadas pelo prefeito de Uberaba,

cenhor doutor Menelick de Carvalho, relativas ao perío-

do -de 7 a 31 de idezembro.de 1936 
e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 611211936	
225:145$600

Renda arrecadada	
112:837$800

Outras operações	
179:353$100

517:336$500
Despesa:

Despesa realizada	
240:936$100

Outras operações	
43:844$300

Saldo para 1937	
232:556$100

517:336$500
Situação patrimonial:

Ativo — .. .. . . . . . - - - - - - 

* . .. ..	
3.897:194$900

Passivo	
2.435:594$500

Patrimônio líquido	 1.461:600$400

Palácio de Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-

~l>ro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.036

Aprova contas da Prefeitura de Caxambú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-

nea XIX, artigo 12- do decreto número 9.847, de 1931,

resolve aprovar, n^s termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Caxambú,

&. . Fábio Vieira Marques, relativas ao período de 
1.1 de

Juneiro a 31 de julho de 1936 
e assim demonstradas:
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Receita:

SaldO de 1935	 11:781$100
Renda arrecadada	 312:510$800
Outras operações	 333:891$800

Despesa:	
658:183$700

Despesa realizada	 286:285$700
Outras operações	 370:257$200
Saldo para 1 de agÔsto de 1936	1:640$800

Situação patrimonial-	
658:183$700

Ativo	 3.401.205$900
Passivo	 993:382$900
PatrimÔnio líquido	 2.407:823$000

Palácio da Libendade, em Belo HOrizonte, 28 de de-
z^embro de 1937.

BENEDITO VALADARES ]RIBFIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.037

Autoriza o prefeito de Divinópolis a abrir créditos
adicionais

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de Di-
vinópolis autorização para abrir os seguintes créditos no
valor total de seis contos e quarenta mil réis:

Suplementar à Verba 11 — Fazenda Municipal.
E	Contribuições e Auxílios.
1	Estabelecimentos de ensino.
a) Auxílio à Escola Normal "Dr. Mário Casassanta"

— 800$000;
Suplementar à Verba III — Serviços e Obras Pá-

blicas:
B	Material.
1	Serviço do matadouro, 300$000;
3	Idem, dágua, 250$000;
4	Idem, de estradas e pontes, 200$000;
5	Idem, de ruas e jardins, 600$000;
Suplementar à Verba IV — Serviço de Educaç4e

Pública.
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B — Material.
1 — Escolas rurais, 470$000;
Suplementar à Verba V — Expediente e Publicações.
3 — Publicaç&s do expediente, 600$000;
5 — Diversos:
a) Material de secretaria, 240$000;
Suplementar à Verba VI — Transportes e Comu-

nicações.
1 — Custeio do caminhão, 1:780$000.
Especial:
Papai indenização em consequência, da abertura, da

rua Goiaz, entre as Avenidas lpiranga e Contôrno, na ci-
dade, 800$000.

,Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-

zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.038

Aprova contas da Prefeitura de Baependí

0 Governador do Estado ide Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-
nea XIX, artigo 12, do decreto, número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Ba^ependí,
Coronel José Alberto PelúciO, relativas ao período de 1.*

de janeiro a 23 de junho de 1934, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1933	 17:852$600
Renda arrecadada	 51:348$900

69:201$500
Despesa:

Despesa realizada	 44:529$000
Saldo entregue ao seu sucesor	24:672$500

69:201$500

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
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DECRETO N. 1. 039

Aprova contas da Prefeitura de Baependl

0 GovernadOr do Estado de Minas Gerais, usando de
sua atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, artigo 12, do -decreto número 9.847, de 1931, re—
Noive aprovar, nos termos do parecer da Secretaria do
Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Baependí,
farmacêutico Antônio Alves Ferreira, relativas ao perío-
do de 24 de junho. a 31 de dezembro de 1934 e assim
,demonstradas:

Receita:

6aldo recebido	 24:672$500
Renda arrecadada	 53:068$300

77:740$800
Despesa:

Despesa realizada	 59:236$200
Saldo para 1935	 18:504$600

77:740$800
Situação patrimonial:

Ativo	 577:488$300
Passivo	 44:050$000
Patrimônio líquido	 533:438$300

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
2cinl>ro de 1937.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.040

Aprova as contos da Prefeitura de Boependl

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
-de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na. Plí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer da SecrAaria
do Interior, as contas prestadas pelo prefeito de Bie-
pendí, farmacéutico Antônio Alves Ferreira, relativas ao
,exercício de 1935 e assim demonstradas:
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Receita:

Saldo de 1934	 18:504$600
Renda arrecadada	 105:772$700

1^24-277$300
Despesa:

Despesa realizada	 103:393$400
Saldo para 1936 .. .. .. .. .. .. ..

	20:383$900

124:277$300
Situação patrimonial:

Ativo. .	 575:784$000
Passivo..	 44:050$000

Patrimônio líquido	 531:734$000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de

de7,embro de 1937.

BENEDITO VAIADARES RIBEIRO

ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.041

Autoriza o prefeito de Campo Belo a abrir créditos
suplementares

0 Governador 
do Estado de Minas Gerais, usando

de suas àtribuiições, resolve conceder ao prefeito de
Campo Belo autorização para abrir os se

g
uintes crédi-

tos suplementares:

250$000 e 120$000 — à verba 11 — C 1 — Coletor e

II — C — 1 — Administrador do Matadouro;
300$000 — à verba 11 — 1);
400$000 e 2:800$000 — à verba, III — A — 3 —

Paxa os serviços de conserva de ruas, praças e jardins

e III — A — 3 — Para estradas e p^ntes;
540$000, 200$000 e 1:000$000 — a verba III — -j3 —

	

3, 111 — B — 4 e 111 — B	7;
	200$000 — à verba V	2;

300$000 e 100$000 à verba VI — 3 e VI — 5;
900$000 — à verba VII — 2.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de de-

zembro de 1937.

BENEDITO VALADARES IRIBEMO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 042

Autoriza o prefeito de Lavras a abrir crédilas suple-
mentares

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de La-
vras autorização para abrir os seguintes créditos su-
plemenLares:

à Verba 111 — A — 2 — h — 1:500$000;
à Verba III — A — 2 — e — 5:000$000;
à Verba III — B — 3 — 185:0.00$000;
à Verba VIII — 1 — 1:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 31 de
dezembro de 1937.

BENEDITO VALADAREs RiBEiBo

José Maria de Alkmim
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